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„Chwała Bogu, który przychodzi
 i pokój ludziom, którzy przyjmują Jego miłość.”
Szanowni Czytelnicy, nasi Przyjaciele i Sympatycy!
Życzymy Wam, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
 wniosły w Wasze życie ciepło,
  spokój, miłość, obecność bliskich i zadowolenie.
Niech Nowy 2014 Rok stanie się szansą 
 na dobry rozwój każdego z Was,
  przyniesie sukces i satysfakcję z osiągniętego celu.
  Redakcja „Echa Złotoryi”

Zarząd TMZZ
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Robert Pawłowski: Przychodzi do pana młody 
człowiek. Jest pan w stanie określić, tak na 
pierwszy rzut oka, czy to będzie dobry zawodnik?
Józef Zatwardnicki: Musi oddać kilka strzałów. 
Po pierwsze - sprawdzamy koncentrację. Strzela 
z podpórki. Siedzi na taborecie, karabin jest 
podparty o stanowisko, kandydat oddaje dziesięć 
strzałów. Oczywiście po instruktażu, jak to ma 
wszystko robić.  I to widać od razu. Jeżeli ktoś ma 
koncentrację, to coś z tego będzie. Strzelectwo 
jest trudnym sportem. Wymaga nie tylko spraw-
ności fi zycznej, ale przede wszystkim ogromnej 
odporności psychicznej. Zawsze powtarzam, że 
strzelectwo to nie szachy, tu trzeba myśleć. A 
zawodnicy , zwłaszcza młodzi, muszą walczyć ze 
swoimi słabościami. Najmłodsi strzelają 30 strza-
łów w ciągu godziny, starsi - 40. A każdy strzał to 
cały cykl: od przyjęcia postawy, po przygotowa-
nie do strzału. Nie można skusić się do naciśnię-
cia spustu w nieodpowiednim momencie. 
Wydawało mi się, że koncentrację da się wy-
ćwiczyć.
Oczywiście, ale to jest jeden z elementów. Jeżeli 
ktoś strzeli dobrze z podpórki, powtórzy to z wolnej 
ręki, to świadczy o tym, że z zawodnikiem warto 
pracować. Mamy zawodników, którzy do wyników 
dochodzili własną pracą. Ja cenię takich zawodni-
ków, bo talent nie zawsze idzie w parze z pracą.
Co w tym strzelectwie jest ciekawego? Trening 
monotonny. Czasami trzeba trzymać przez go-
dzinę nieruchomo broń...
Trzeba wypracować sobie statykę, żeby broń nie 
latała po całej tarczy. Choć są i tacy zawodnicy, 
którzy wezmą broń do ręki i ta broń stoi całkiem 
nieźle.  Jest wiele elementów, które trzeba ze 
sobą połączyć: i palec na spuście, i oko, i oddech 
i przede wszystkim głowę, która decyduje o 
wydaniu rozkazu, w którym momencie ściągnąć 
spust. Później dochodzi wynik. Są widowiskowe 
konkurencje, np. na 25 m, strzelanie do tarczy 
obrotowej, która pokazuje się na 3 sekundy, 
później jest 7 sekund przerwy.  Jest pistolet szyb-
kostrzelny, ogromnie widowiskowa konkurencja, 
strzela się do pięciu tarcz w ciągu ośmiu sekund, 
później w ciągu sześciu sekund a na koniec w 
ciągu czterech sekund.
Klub Strzelecki „Agat” działa od 1998 roku, ale 
strzelectwo w Złotoryi ma znacznie dłuższą historię.
Sekcja strzelecka działa od lat siedemdziesiątych. 
Na początku lat 90. z sekcji został wyłoniony 
klub, który pod nazwą Agat, reprezentował mia-
sto na zawodach w kraju i za granicą. Natomiast 

w 1998 roku, klub 
wyodrębnił się ze 
struktur Ligi Obro-
ny Kraju. Obecnie 
ma status sto-
warzyszenia, jest 
zarejestrowany 
w sądzie i działa 
w strukturach 
Polskiego Związku 
Strzelectwa Spor-
towego. Bierzemy 
udział we współ-
zawodnictwie 
dzieci i młodzieży 
prowadzonym 
przez Minister-
stwo Sportu. 
Dzięki temu klub 
może uzyskiwać 
środki z Urzędu 
Marszałkowskiego 
za zdobyte punkty. 
Od piętnastu lat 
zawsze zdobywa-
liśmy punkty, o co 
nie jest łatwo. Np. 
wśród młodzie-
żowców trzeba być 
w pierwszej ósem-
ce w kraju. W 
dyscyplinach olim-

pijskich punktowana jest pierwsza szesnastka.
Przez długi czas tułaliśmy się po różnych miej-
scach, ale od 2000 roku mamy własną siedzibę 
przy pl. Lotników Polskich. Dochowaliśmy się 
reprezentantki kraju. Martyna Piersiak była 
pierwszą złotoryjanką, która nie w jakimś obcym 
klubie, ale rodzimym, złotoryjskim klubie repre-
zentowała Polskę na pierwszych eliminacjach do 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Startowała na 
Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata 
oraz Uniwersjadzie w Shenzhen w Chinach. 
Skąd się wzięła nazwa Agat?
Ta nazwa funkcjonuje gdzieś od 1993 roku. Ogło-
siłem konkurs na nazwę, sam go wygrałem, sam 
nadałem nazwę. Agat jest taką bardzo sympa-
tyczną, ciepłą nazwą i jak najbardziej nawiązują-
cą do regionu.
Dużo jest klubów strzeleckich w Polsce?
Zarejestrowanych jest około stu pięćdziesięciu 
klubów strzeleckich. Strzelectwo jest popular-
nym sportem, ale mało medialnym. Próbujemy 
to jednak poprawić. Od kilku lat organizowane są 
fi nały w bardziej widowiskowy sposób. Ósemka 
wchodzi do fi nału i rywalizacja rozpoczyna się od 
nowa. Strzały odbywają się na komendę, jest to 
głośno komentowane, na bieżąco liczone. Za-
wodnicy słyszą i widzą, co się dzieje. Żeby przy-
ciągnąć sponsorów, robi się pod publikę takie 
show, przy muzyce. Dla zawodników jest to bar-
dzo stresujące.  Można klaskać, można gwizdać. 
Sekundy do startu odliczane są przez wszystkich. 
Jak sponsor zażyczy sobie, żeby było widowisko, 
to ma widowisko. Idziemy w tym kierunku, co 
niemiecka Bundesliga - na wzór gali boksu. Za-
wodnicy wprowadzani są do hali w blasku refl ek-
torów, przy muzyce. Dwóch zawodników staje 
na stanowiskach, oddają strzały, wszystko widać 
na telebimach. Po trzech strzałach jeden odpa-
da.  W przerwie są komentarze. U nas już też 
coś w tym kierunku zaczyna się robić. Takie duże 
zawody organizowana są w Białymstoku, gdzie 
głównym sponsorem jest Fiat, który dla zwycięz-
cy funduje samochód. Obsada jest bardzo dobra. 
Przyjeżdżają reprezentacje Rosji, Ukrainy, Łotwy, 
Estonii. Wyniki są niesamowite. O samochód 
walczą zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe 
ostatnie dwa strzały liczone do jednej dziesiątej 
milimetra podczas konkursu strzeleckiego. Do 
Superfi nału dostaje się czterdziestu zawodników. 
Po dwóch strzałach odpada dwóch zawodników, 
którzy wystrzelali najniższą wartość przestrzeliny 
itd. do wyłonienia fi nałowej trójki, która oddaje 

po trzy strzały.
Gdy się żegnaliście z LOKiem w 1998 r., to 
startowaliście prawie od zera.
Wyczyszczony został dokładnie magazyn. 
Na początku  wsparli nas koledzy z Hradca 
Kralove, którzy przekazali nam kilka pistole-
tów. Do tej pory ćwiczy na nich początkująca 
młodzież.  Dorabialiśmy się broni sztuka po 
sztuce. Zresztą to trwa do dzisiaj. Jak są jakieś 
pieniądze, to od razu kupujemy albo karabin, 
albo pistolet. W tej chwili mamy cztery kara-
biny oraz cztery pistolety, z którymi nie po-
wstydzilibyśmy się wystartować na Igrzyskach 
w Rio. Trochę się nam poszczęściło.
To jest drogi sprzęt?
Broń pneumatyczna wysokiej klasy to koszt 
od 6 000 zł do 10 000 zł. Składamy oferty do 
Urzędu Marszałkowskiego, z którym współ-
praca układa się bardzo dobrze i oferty w 
większości przypadków rozpatrywane są po-
zytywnie. Trzy lata temu kupiliśmy urządzenie 
elektroniczne do strzelań na 10 metrów  z 
broni pneumatycznej za 25 tys. złotych. 15 
tys. dostaliśmy od Marszałka, ale 10 tys. mu-
sieliśmy zabezpieczyć ze swoich środków. Do 
tego doszedł kompresor na 200 atm. 

Macie 180 członków w klubie. Jak dużo jest 
młodzieży?
Ok 30 osób. To jest taka stała liczba. Tyle osób 
ma licencje, bierze udział we współzawodnic-
twie sportowym, posiada klasę sportową. 
To stawia was w czołówce stowarzyszeń, 
które organizują zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży. Występujecie o środki do miasta?
Występujemy. W tym roku dostaliśmy 3 tys. 
złotych, które miasto dołożyło nam do kupna 
karabinu. 
To niewiele.
Może inne kluby są w gorszej sytuacji? My 
jakoś sobie radzimy. Nie biadolimy. Robimy 
swoje. Mamy ogromną satysfakcję z tego, że 
klub posiada wyniki. Przychodzi młodzież. 
Rodzice są zadowoleni.
Jakie koszty ponosi klub startując w zawodach?
Mamy to szczęśliwe położenie, że i Wrocław i 
Zielona Góra są niedaleko, które zaliczane są 
do najsilniejszych ośrodków strzeleckich w kra-
ju. Zawodnicy biorą kanapki, jakieś napoje, my 
załatwiamy transport i opłaty startowe. Jeżeli 
chce się startować w dobrym towarzystwie, to 
trzeba płacić. Za osobę, za start w jednej kon-
kurencji płaci się 40 zł. Ostatnio we Wrocławiu 
startowało 12 osób, ale niektóre z nich w kilku 
konkurencjach.  Starty np. w sezonie jesienno-
zimowym są co dwa tygodnie. A czasem jest 
tak, że trzeba startować codziennie – dzisiaj 
we Wrocławiu a jutro w Zielonej Górze. 
To nie są jedyne koszty. Amunicja kosztuje. 
Do karabinu, ci co walczą o medale, dostają 
amunicję wyselekcjonowaną, która kosztuje 
1,30  – 1,40 zł/sztuka.
Oprócz broni zawodnicy posiadają odpowied-
nie ubranie: spodnie, buty, rękawice. To wszyst-
ko musi oczywiście odpowiadać normom, 
przepisom międzynarodowym. Jest kontrola 
techniczna, jest badanie twardości odzieży.
A jakie to ma znaczenie przy strzelaniu?
Okazuje się, że duże. Np. w tym roku nasz 
zawodnik, który na co dzień trenuje w 
Monachium, a jego trenerką jest czołowa 
zawodniczka świata, miał pecha. Został zdys-
kwalifi kowany. Po zakończeniu zawodów 
został wylosowany do kontroli. Okazało się, 
że sztywność kurtki przekraczała normę. Co 
się okazało? Było gorąco, spocił się, powiesił 
kurtkę gdzieś na zewnątrz, na słońcu. Sło-
neczko swoje zrobiło. Sztywniejszy ubiór, czy 
szersza podeszwa stabilizują bardziej. Wyniki 
są coraz doskonalsze. Normy zostały wyśru-
bowane. Buty jeszcze do zeszłego roku miały 

poszerzone podeszwy. Teraz trzeba było wszyst-
kie te obrzeża obciąć. 
Strzelectwo to jest raczej sport wymierny. W tej 
chwili strzela się do tarcz elektronicznych, a te-
raz wszystkie zawody poczynając od Mistrzostw 
Polski tak się odbywają, czujniki pokazują wynik 
do jednej dziesiątej milimetra. W pistolecie 
pneumatycznym opór spustu nie może być 
mniejszy niż pół kilograma. My przed wszystkimi 
zawodami sprawdzamy broń, regulujemy spusty.
Gdy rozmawia się z innymi trenerami, podają 
wiele przykładów zmarnowanych talentów.
Też mogę podać takie przykłady, ale to nie są sy-
tuacje z winy zawodników. To wina systemu. W 
strzelectwie zawodnik osiąga dojrzałość po kilku 
latach treningu. Państwo wspiera zawodników 

do 23 roku życie. Później trzeba być już w ka-
drze narodowej – to jest grupa ośmiu - dziesię-
ciu zawodników. Gdy ktoś nie ma ustabilizowa-
nej sytuacji ekonomicznej, nie ma stałej pracy, 
nie ma mieszkania, trudno mu jest poświęcić 
się treningowi, wyjeżdżać na zawody. Dlatego 
między innymi Martyna Piersiak zrezygnowała 
w tym roku z kadry narodowej.
Czy w takim mieście jak Złotoryja, czy nawet 
patrząc szerzej na powiat, nie można w żaden 
sposób pomóc zawodniczce, która ociera się o 
wyjazd na olimpiadę?
Takie są realia. Przez pewien czas była u nas na 
stażu. Ale żeby trenować na jej poziomie, trzeba 
mieć spokojną głowę. Medali na Mistrzostwach 
Polski nie zdobywa się ot, tak, z marszu. To jest 
praca wieloletnia. Martyna zdobyła już 6 medali 
na Mistrzostwach Polski. Reprezentowała rów-
nież kraj na Mistrzostwach Świata, Europy oraz 
Pucharach Świata. 
Są gminy w Polsce, które wspierają sport, np. 
Goleniów w Zachodniopomorskim, gdzie za me-
dal mistrzostw Polski zawodnik dostaje nagro-
dę, a zawodnicy, którzy znajdują się w ósemce 
mistrzostw Polski otrzymują stypendia. 
Macie wielu zawodników i macie wyniki, na-
tomiast pomoc ze strony miasta jest mniej niż 
symboliczna.
Najbardziej czytelne jest współzawodnictwo w 
sporcie  dzieci i młodzieży prowadzone przez 
Ministerstwo Sportu. Zdobyte punkty decydują 
o miejscu powiatu, gminy w rankingu ogólno-
polskim.  W ostatnim rankingu znalazły się tylko 
trzy kluby ze Złotoryi, które zdobyły łącznie 64 
pkt. W tym 39 punktów zdobył nasz klub. Złoto-
ryja jest na  323 miejscu wśród 887 sklasyfi ko-
wanych gmin.
Działalność klubu widać na co dzień. To są 
wyniki oraz organizowane imprezy.
Od kilku lat organizujemy sztandarową imprezę 
w mieście, drugą na Dolnym Śląsku – Wielki 
Puchar Kaczawy, w hali w Liceum Ogólnokształ-
cącym. Montujemy 35 stanowisk. Robimy to 
we współpracy z czeskim klubem z Liberca, 
skąd pożyczamy część urządzeń. Przyjeżdża do 
nas sporo zawodników z kraju i z zagranicy. W 

zeszłym roku mieliśmy pięciu olimpijczyków, z 
Renią Mauer-Różańską, która przyjeżdża do nas 
co roku, na czele.
Od wielu lat współpracujemy z klubem w Hrad-
cu Kralove. Oni przyjeżdżają do nas, my jeździ-
my do Czech na zawody. Dla młodzieży jest to 
przeżycie. Mogą sprawdzić swoje umiejętności 
za granicą, na zawodach, gdzie jest wielu za-
wodników, komendy są w obcym języku. Ale 
trzeba startować z najsilniejszymi. Mamy jedną 
najważniejszą zasadę: równamy do lepszych, 
startujemy z lepszymi i nie oglądamy się do tyłu. 
Jak oceniłby pan mijający rok?
Ten rok był dla nas bardzo dobry. Nasze zawod-
niczki zdobyły dwa medale na Mistrzostwach 
Polski.  Martyna Piersiak jest aktualna wice-

mistrzynią Pucharu 
Polski Kobiet w 
konkurencji pistoletu 
pneumatycznego. W 
młodszej grupie Ka-
rolina Wojtaczka jest 
brązową medalistką 
Mistrzostw Polski 
Młodzików w pistole-
cie sportowym w czę-
ści precyzyjnej. Mało 
tego, w drugiej kon-
kurencji, w pistolecie 

szybkim była czwarta, a w trzeciej konkurencji – 
dziewiąta. Jest uniwersalną zawodniczką. 
W tym ministerialnym współzawodnictwie, w 
mieście jesteśmy najsilniejsi. Zawodnicy trochę 
okrzepli. Jest nowa grupa zawodników, z którą 
startowaliśmy również na zawodach w Cze-
chach. Mamy niesamowicie zdolną i pracowitą 
grupę młodzieży z Jerzmanic oraz Wilkowa. 
Naszym głównym zadaniem jest wyszkolenie 
zawodnika,  który reprezentowałby nas na za-
wodach najwyższej rangi. Byliśmy bliscy celu z 
Martyną Piersiak.
Natomiast w przyszłym roku chcielibyśmy zorga-
nizować w Złotoryi podczas Wielkiego Pucharu 
Kaczawy pojedynek gwiazd.  Chcemy ściągnąć 
czołowych zawodników z Niemiec, Czech i z 
Polski, może z Ukrainy. Byłby to pojedynek na 
najwyższym poziomie. W tym roku nagrodami 
były sztabki złota, które kupiliśmy dzięki wspar-
ciu ze strony Fundacji Polska Miedź  w Mennicy 
Państwowej.
Chcielibyśmy również zorganizować spotkanie 
medalistów olimpijskich. Byłaby to taka ciekawa 
lekcja historii strzelectwa dla młodzieży.
Teraz, po zimie, możemy spokojnie patrzeć w 
przyszłość. Widzimy, co mamy – utalentowaną 
młodzież, chętną do pracy.
Chyba jesteście jedynym w okolicy klubem, któ-
ry jest w stanie ściągnąć mistrzów olimpijskich?
Tak. Mało tego. Wszyscy młodzi zawodnicy tutaj 
zdają sobie sprawę, że mają szansę startować z 

najlepszymi zawodnikami w kraju i na świecie. 
Trudno o lepszą motywację do treningu.
Przyszły sezon będzie bardzo trudny. Wszyscy 
będziemy musieli radzić sobie w nowych wa-
runkach ekonomicznych, bo kadry wojewódzkie 
zostały przeniesione do Warszawy i teraz pie-
niądze będą rozdzielane w stolicy. Będzie ich 
na pewno mniej i to będzie rzutować na cały 
cykl szkolenia. My akurat jesteśmy małym, mo-
bilnym klubem, który nie ma dużych kosztów. 
Sami płacimy za ogrzewanie, za energię, za 
media. Jesteśmy na własnym garnuszku. Nikt 
nikomu za darmo nic nie da, ale prowadzimy 
szkolenia, mamy grupę amatorów, osób doro-
słych, które mają własną broń, albo starają się o 
nią. Organizujemy kursy, za które płacą. Wnoszą 
również składki członkowskie, które są naszym 
głównym źródłem utrzymania. Ewenementem 
w skali kraju jest to, że nasza młodzież nie płaci 
składek. Może jestem wychowany w starym 
systemie i nie mogę się przełamać. Jest to bied-
ne miasto. Młodzież w zamian wykonuje szereg 
prac porządkowych na terenie strzelnicy.
Słyszałem, że gdy był pan radnym miejskim, to 
diety zamiast do domu przynosił pan do klubu.
Była taka historia. Rzeczywiście w ten sposób 
wspomagałem klub.
To trochę egzotyczne zachowanie z punktu 
widzenia dzisiejszych radnych.

Faktycznie, te diety to trochę roz-
puszczają ludzi. Bo jeżeli ktoś chce 
pracować społecznie, to nie powinien 
za to brać pieniędzy. Prowadzi to do 
takich różnych nieciekawych sytuacji. 
Nie udziela się pan medialnie, 
bardzo trudno było namówić pana 
na rozmowę. Usunął się pan na 
boczny tor.
Miałem już swoje pięć minut. Tak 
to wyszło. Chciałem po prostu 
odpocząć. Człowiek dochodzi do 
pewnego wieku i trzeba wyhamo-
wać.  Ja jestem bardzo zadowolony. 
Z perspektywy czasu zrobiłem 
prawidłowy ruch. Zająłem się tym, 
co pasjonuje mnie całe życie. I cie-
szy mnie to. Po sobie nie zostawię 
spalonej ziemi. Jest parę obiektów, 
gdzie wniosłem swoją cegiełkę. 
Na przykład strzelnica kulowa przy 
Legnickiej, którą przejęliśmy w 

latach siedemdziesiątych, nie spełniała żadnych 
wymogów. Większość prac wykonywana była w 
latach osiemdziesiątych, gdy nic nie można było 
załatwić, wszystkiego brakowało. 
W zeszłym roku mieliśmy dewastację na strzel-
nicy: wpadli złomiarze i poniszczyli automaty do 
przewijania tarcz. Mimo ujęcia sprawców, pie-
niądze nie do odzyskania. Ale to spowodowało, 
że kilku ludzi podjęło wyzwanie i własnymi środ-
kami chcemy zmodernizować obiekt. Chciałbym 
ożywić ten obiekt.
Jest pan również współtwórcą złotoryjskiej 
gorączki złota w latach dziewięćdziesiątych.
To wyszło w sumie tak mimochodem. W 1991 
r. zorganizowaliśmy zerowe płuczki, bo to jesz-
cze nie były mistrzostwa, zjechało wielu ludzi, 
mnóstwo dziennikarzy, radio, telewizja. Widzę,  
że nie panuję nad sytuacją, dzwonię do Jasia 
Kuska: Przyjeżdżaj, chłopie, tutaj, bo coś trzeba 
wymyślić. Wydrukowaliśmy certyfi katy. Jasiek 
ściągnął ludzi od siebie, jakieś togi z urzędu 
miejskiego. Trzeba było wręczyć te certyfi katy, 
zrobić pasowanie. Nie było jeszcze bractwa. 
Więc mieliśmy taki hak od zasuw na Zalewie, 
dorobiliśmy ideologię, ze został znaleziony w 
sztolni Złota i tym hakiem klepaliśmy w odpo-
wiednią część ciała pasując na kopacza i wręcza-
jąc certyfi kat. Później w telewizji zobaczyliśmy 
ten certyfi kat w głównym wydaniu Wiadomości. 
W tym czasie spotkałem Wiesia Chorągwickie-
go, który akurat wrócił z Finlandii. Poddał nam 

Ciąg dalszy na stronie 4.
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Wychowałam się w ciepłym, pracowitym 
i bezpiecznym domu. Tata pracował w 

kopalni, mama zajmowała się domem. Dom 
był samowystarczalny: ekologiczne warzywa 
z naszej działki zapewniały zdrowe żywienie, 
haft owane serwetki, niepowtarzalne jednakowe 
sukieneczki uszyte przez mamę zwracały na 
mnie i siostrę powszechną uwagę. Mieszkanie 
zdobiły wytwory rękodzielnicze naszej mamusi; 
począwszy od serwetek, poprzez obrusy, po 
fi ranki. Latem pyszniłyśmy się szydełkowanymi 
kołnierzykami, a zimą dzierganymi kompletami: 
czapa, szalik, rękawiczki.
Danuta Sosa: Pani Mario, zanurzmy się w prze-
szłości. Marysia jest małą dziewczynką i co robi?
Maria Marysiewicz: Chyba to, co większość 
dziewczynek w tym wieku i w tamtym czasie. 
Uczęszczałam do SP3, moją wychowawczynią 
była pani Halina Sobota, potem pani Krystyna 
Efi nowicz. Czas nauki w szkole podstawowej 
mile wspominam, nigdy już potem tak nie było. 
Bardzo o nas nauczyciele dbali, a rodzice słucha-
li nauczycielskich porad. Jedni o drugich dobrze 
się wyrażali. Czułam się bezpieczna, w domu i w 
szkole było mi dobrze.
Kiedy pojawiła się plastyka w Pani życiu?
We wczesnym dzieciństwie lubiłam rysunki i 
prace ręczne. Mama bardzo interesowała się 
tym, co robię i udzielała mi wskazówek. Uwa-
żam, że jest uzdolniona plastycznie. Kiedy cho-
rowałam, mama organizowała mi bloki, kredki 
i zachęcała do rysowania. To się wtedy zaczęło. 
Rysowanie było mi potrzebne jak pożywienie. 
Wszystkie lęki, żale, uspokajałam rysowaniem. 
No a później w szkole doszła jeszcze wiedza o 
sztuce.
Jaką szkołę średnią Pani wybrała?
Złotoryjskie Liceum Ogólnokształcące. Wygod-
nie, na miejscu, chodziły tam moje starsze kole-
żanki i były zadowolone. Wtedy też rysowałam 
namiętnie. Pamiętam w LO uczył mnie geografi i 
pan Bronisław Maciejak, a ja w zeszycie obryso-
wywałam tematy. To się kolegom podobało, też 
tak zaczęli, ale pan powiedział, że oni nie, tylko 
ja mogę, bo pan widział, że ja tak „muszę.”
Co dalej?
Rwałam się do pracy. W międzyczasie moja 
mama zatrudniła się w sklepie spożywczym przy 
ul. Kościuszki i dowiedziała się, że jest wolny 
etat plastyka. Kiedy potwierdziło się, że sklepy 
PPS-owskie potrzebują dekoratora wystaw – już 
tam pobiegłam. Bardzo fascynowała mnie taka 
praca, gdzie mogłam być kreatywna i zrobić coś 
z niczego. Zaczynałam w latach, gdy wszystkiego 
brakowało, radziliśmy sobie niezgorzej, wiele 
wystaw było naprawdę pięknych. Były one 
dziełem też złotoryjskich dekoratorów: Jadwigi 
i Mariana Dylągów, Jerzego Giemry, Zdzisławy 
Schmidt, Adama Tatko, pana Rakoczego.
Ile trwała ta przygoda?

Wystawami parałam się w latach 1979-1988 w 
Chojnowie, a w latach 1988-1990 w złotoryj-
skim WPHW. Moi pracodawcy skierowali mnie 
na naukę do Studium Plastycznego w Katowi-
cach. To dało mi kwalifi kacje instruktorskie. 
Nauczyli mnie tam wielu technik plastycznych i 
metod pracy z dziećmi.
Od lat prowadzi Pani zajęcia plastyczne z 
dziećmi. Jak do tego doszło?
W 1990 r. z Domu Kultury odszedł pan Zygmunt 
Luksander i zostałam zatrudniona na jego miej-
sce. Przejęłam sekcję plastyczną i kalendarz im-
prez. W ciągu kolejnych lat zmieniały się także 
zadania Domu Kultury, a wraz z nimi – moje.
Jaki jest zakres Pani obowiązków zawodowych?
Trochę tego jest, ale to już się kręci całe lata i w 
naturalny sposób robię „co trzeba”. Prowadzę 
sekcję plastyczną, kronikę ZOKiR, wykonuję de-
koracje na uroczystości organizowane na tere-
nie ZOKiR, dekoruję „scenę” na Wigilię w Rynku 
(od samego początku), a w Pałacyku na Płuczki, 
rozwieszam plakaty o imprezach w gablotach na 
budynku i na terenie całego miasta. Biblioteki 
i szkoły zapraszają mnie do jury konkursów. 
Ponadto prowadzę zajęcia plastyczne w dwóch 
grupach w ramach Uniwersytetu III Wieku.
Jakie techniki plastyczne najczęściej Pani wy-
korzystuje?
Nie do wszystkich mam tu warunki. Lubię bati k, 
kolaż, frotaż, prace przestrzenne. Kiedy planuję 
wykonanie jakiejś dekoracji przygotowując się 
do zajęć, wykonuję w domu egzemplarz pokazo-
wy. Pokonuję wszystkie pułapki techniczne i ma-
teriałowe – metodą prób i błędów, i kiedy staję 
przed grupą, jestem pewna, że poradzę sobie 
ze wszystkimi problemami. Dużo obserwuję, jak 
pracują inni, ale nie lubię ich naśladować, raczej 
stanowią inspirację.
W pracy z dziećmi osiągnęła Pani biegłość, 
zdobyła doświadczenie. W ostatnich latach 
zawitały do pracowni nieco starsze uczennice. I 
jak sobie radzicie?
To nowe wspaniałe doświadczenie. Mam dzieci 
młodsze, starsze, a teraz mam ich babcie. Po-
znałam mieszkanki naszego miasta. Nasze zaję-
cia są dla mnie kopalnią „nowości”, bo każda z 
pań coś potrafi  i to na wysokim poziomie. Kilka 
pań miało już swoje autorskie wystawy. Jestem 
zachwycona nimi, precyzją w pracy, systema-
tycznością i wytrwałością. Razem szalejemy z 
kolorem, może kiedy gorzej oczy widzą, a życie 
pokazało swoją szarość, pragnienie koloru jest 
większe, niż przed laty. Robimy kwiaty, okolicz-
nościowe ozdoby, drobne przedmioty użytkowe. 
Wiem, że panie rozdają swoje skarby, a one 
cieszą obdarowanych. 
Z wielką przyjemnością obserwuję postępy pań, 
które do tej pory nie zajmowały się robótka-
mi ręcznymi i plastycznymi. Teraz, po latach, 
stanęły przed nową potrzebą zorganizowanie 

ciekawie czasu sobie i wnukom. Potwierdzają, 
że człowiek może odkrywać swoje talenty w 
każdym wieku. To one mogą uczynić go „mło-
dym duchem” i pomóc zmienić codzienność. 
Czy praca zawodowa zaspokaja Pani wszystkie 
potrzeby twórcze?
Mój czas „po pracy” obfi tuje w myślenie lub 
działanie plastyczne. Nawet spacery wykorzy-
stuję do myszkowania po lesie, bo lubię wyko-
rzystywać dary natury. Zaprzyjaźnione osoby też 
podrzucają mi szyszki ze swoich drzew, orzechy, 
gałązki, kwiaty, nasiona. Teraz, kiedy robię de-
korację na jakąś uroczystość, chwilę dumam i 
wiem, czego chcę. Zaglądam w kąty, gdzie prze-
chowuję skarby. Lata wprawy wyrobiły we mnie 
swobodę widzenia i odwagę łączenia elemen-
tów oferowanych przez handel i naturę.
Jaki jest styl Pani pracy?
Jeśli najdzie mnie pomysł, a nie zrealizuję go 
natychmiast, to potem do niego nie wracam. 
Przystępując do pracy wyciągam dużo swoich 
zapasów, bo często one mnie inspirują. Raz do 
znalezionego elementu dorabiam pomysł, in-
nym razem do pomysłu szukam odpowiednich 
elementów. Ale to powoduje, że robię dookoła 
bałagan. Lubię mieć wszystko w zasięgu ręki. 
Ale natychmiast po skończonej pracy segreguję i 
chowam. Bałagan kontrolowany - tak, bałagan z 
niechlujstwa – nie.
Jak szef znosi to zbieractwo?
Ja nie przesadzam z gromadzeniem, ale mam 

wolną rękę i nie mamy z tym problemu. Mój dy-
rektor jest człowiekiem odważnym, pozwala mi 
wykonywać prace tak, bym realizowała się rów-
nież osobiście. Taki układ bardzo mi odpowiada. 
Całe lata pracowałam na zaufanie i Pan Dyrek-
tor wie, że go nie zawiodę. Więc nie ściga mnie 
z drobiazgami. I mamy bardzo dobre relacje.
Skoro jest Pani tak bardzo aktywna zawodowo, 
to w domu już tylko telewizorek i bamboszki?
No nie! Moja rodzina wie, że ja ciągle muszę coś 
tworzyć. Pomaga mi w tym. A ja spełniona od-
płacam im dobrym samopoczuciem i humorem. 
Może to jest dobra okazja, bym im za to podzię-
kowała, a więc dziękuję z całego serca. Nie przy-
tłaczam domu swoimi kompozycjami, co jakiś czas 
wymieniam pojedyncze egzemplarze. Większość 
rzeczy wykonuję na prezent   dla konkretnej oso-
by.  Robię je starannie, dostosowując do upodo-
bań adresata, także do miejsca i wystroju jego 
domu. Bywa, że kogoś odwiedzam i jeśli widzę 
nagromadzenie dekoracji nie mogę powstrzymać 
się i proponuje pomoc w aranżacji miejsca. Jakoś 
nikt do tej pory nie sprzeciwił się. (Śmiech).
Są rożne miejsca, gdzie miłośnicy rękodzieła 
mogą prezentować swoją twórczość. Czy Pani 
też wystawia?
Zaprezentowałam zdjęcia swoich prac na ła-
mach gazety „Relaks”, zdobyłam drobne nagro-
dy pieniężne. Ot, zabawa. Nie mam potrzeby 
pokazywania się.
I chyba na tym zakończymy rozmowę. Czego 

Osobą, która moim zdaniem najwięcej uczy-
niła w powojennych latach dla Złotoryi, był 

ówczesny Przewodniczący Miejskiej Rady Naro-
dowej - Władysław Sinek. Rozpoczął on swoją 
kadencję w 1958 roku jako mer miasta. Na 
początku przekazał on drastyczne w tym czasie 
sprawy mieszkaniowe i zarazem najbardziej 
konfl iktowe – zwiazane z repatriacją – swojemu 
zastępcy, Władysławowi Gasińskiemu, pozo-
stawiając sobie rozwiązywanie strategicznych 
zagadnień, związanych z rozwojem i rozbudową 
miasta. Cieszył się szczególnymi względami 
ówczesnego wicewojewody - Zdzisława Karsta, 
który rozdzielał corocznie środki fi nansowe dla 
poszczególnych powiatów Dolnego Śląska. Ce-
niąc szybki, racjonalny i widoczny postęp prac 
budowlanych, renowacyjnych i koncepcyjnych, 
uświetniających nasze miasto, wicewojewoda 
nie szczędził grosza na ten cel, a niejednokrot-
nie przekazywał Złotoryi niewykorzystane kwoty 
z innych powiatów, co nie było mile widziane 
przez sąsiadów. Wicewojewodzie Karstowi za 
łaskawe traktowanie naszego średniowiecznego 

pomysł, żeby urządzić mistrzostwa w płukaniu 
złota. Skrzyknęliśmy się i rok później urządzi-
liśmy pierwsze mistrzostwa polski w płukaniu 
złota. Przyjechało jeszcze więcej dziennikarzy 
niż w Lillehammer, była również pani Ewa Wa-
chowicz, ówczesny rzecznik prasowy rządu.
Wyglądało to na takie pospolite ruszenie.
Byliśmy wtedy mistrzami wielkiej improwizacji 
i to nam po prostu wychodziło. Dzwoni dzien-
nikarz z PAPu: Kto będzie startować w mistrzo-
stwach? Czy są zawodnicy z zagranicy? O, tak. 
Jest Litwin, czterech Ukraińców – odpowiadam. 
Współpracownicy patrzą na mnie zdziwieni, no 
tak, jest Kaziu Litwin, a Ukraińcy pracowali u 
Cześka Warszawskiego. Od czegoś trzeba było 
zacząć i ten świat zaczął przyjeżdżać do nas. A 
my wyjeżdżaliśmy w świat.
Krzysiek Maciejak pojechał z ekipą do Austrii na 
mistrzostwa. Wzięli ze sobą do nyski  ziemniaki, 
dziesięć bochenków chleba, bo płacić tymi szy-
lingami to ciężko wtedy było. Więc wysłaliśmy 
ekipę, ale musieli się sami wyżywić.  Przyjęto 
nas wtedy do światowej federacji, opłaciliśmy 
składki. Później pojechaliśmy do Kanady, gdzie 
przyznawali prawa do organizacji mistrzostw 
świata. Tak nam się ubzdurało,  że w 2000 roku 
dobrze byłoby u nas zorganizować mistrzostwa 
świata. I dopięliśmy swego. Przez noc „korumpo-
waliśmy” kolegów z innych federacji, żeby oddali 
na nas głosy. Było to wyzwanie, ale udało się.
Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mogę trochę 
pozwiedzać świat. W sumie za niewielkie pie-
niądze, bo każdy kupował sobie bilety, wyżywie-
nie było we własnym zakresie. Mieszkaliśmy na 
polach namiotowych. Przy okazji trochę pozwie-
dzaliśmy: siedziałem w Alcatraz, stąpałem po 
stopach Armstronga - astronauty, który wrócił z 
księżyca i został wyłowiony przez lotniskowiec 
Hornet. Z przyjemnością wspominam te czasy. 
Świat jest rzeczywiście piękny.
Nie boli pana, że już parę lat temu Lwówek ze 
swoim Agatowym Latem przegonił złotoryjskie 
płuczki?
Nie. To już jest poza mną. Dużo czasu upłynęło. 
Od kilku dobrych lat nie byłem na płuczkach. 
Ja już dawno sobie odpuściłem, odciąłem się. I 
myślę, że dobrze się stało.
Każda impreza ma za zadanie ściągnąć turystów: 
niech się tutaj bawią, niech zostawią pieniądze 
w hotelu, w schronisku, w restauracjach, kupią 
jakieś pamiątki  i niech wrócą z dobrymi wra-
żeniami do domu. A jeżeli się o to nie zadba, to 
będą dalej mijać Złotoryję i zatrzymywać się..
…we Lwówku.
Włodarze Lwówka przyjeżdżali tutaj, podglądali. 
Pamiętam dokładnie. Impreza rozwijała się z 
roku na rok i byliśmy dla innych przykładem. 
Pamiętam, że na początku jeździliśmy po spon-
sorach, wyszarpywaliśmy pieniądze. Pisaliśmy 
oferty. Trzeba było również przebudować całą 
infrastrukturę nad zalewem: doprowadzić prąd. 
Pierwsze relacje prowadzone były przez telefon. 
Miałem taką „peteefk ę”, czyli kabel wojskowy, 
Norbert Mąkowski do „eLki” nadawał przez ten 
telefon. Atmosfera była niesamowita. To były 
zupełnie pionierskie działania. 
Jest to bardzo ciekawa tradycja, która trzeba 
kultywować. Potrzeba tylko nowych pomysłów, 
żeby nie dać się zepchnąć ościennym miastom.
W tym roku dotarł pan do fi nałów Wyborów 
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej. Jak pan to przyjął?
Proszę bardzo – anioł stoi na regale. Na pewno 
jest to jakaś satysfakcja, że gdzieś tam ludzie 
słyszą o tym, co się robi. Z tym, że jest akurat 
taki czas, że dużo jest młodych, którzy chcą coś 
zrobić, może nie wszystko jeszcze im się udaje, 
ale właśnie  w tę stronę większość czytelników 
powinna kierować swoją uwagę, a dziadkom 
dać już spokój. Swoje zrobili.

Robert Pawłowski

grodu nadano honorowe obywatelstwo miasta 
Złotoryi.

Znaczące inwestycje, które w trakcie swojej 
kadencji zrealizował Przewodniczący Miejskiej 
Rady Narodowej Władysław Sinek, świadczą 
o jego twórczym zaangażowaniu i niezwykłej 
koncepcyjności działań. Między innymi, za jego 
sprawą wykonano pierwsze elektryczne oświe-
tlenie miasta oraz przeprowadzono obwodnicę 
ulicą Staszica, likwidując tym samym ruch 
międzymiastowy Jelenia Góra-Legnica przez 
rynek miasta. Zasługującym na pochwałę doko-
naniem była odbudowa całego ciągu spalonych 
kamienic w Rynku, od obecnej księgarni do 
ulicy Mickiewicza i od ulicy Mickiewicza do ulicy 
Piłsudskiego. Ponadto, jeśli chodzi o przywró-
cenie świetności najstarszej części miasta, od-
budowano walące się po wojnie mury obronne 
i postawiono mur oporowy na ulicy Kolejowej, 
zapobiegając w ten sposób osuwaniu się ziemi z 
podwórka liceum na stromą drogę. Wykupiono 
również gospodarstwa rolne od panów Wasi-
lewskiego i Nowaka, znajdujące się 
na początku ulicy Wojska Polskiego (po stronie 
prawej), stawiając na tym miejscu poprzecznie 
cztery bloki mieszkalne. Zasługą Przewodniczą-
cego było także to, że zlikwidowano od połu-
dniowej strony na Placu Reymonta Państwowy 
Ośrodek Maszynowy (POM) z chlewniami, bu-
dując na tym miejscu dwa duże bloki nazywane 
obecnie „jamnikiem”. Miasto zyskało ładnie 
zagospodarowane tereny zielone, gdyż ze śród-
miejskich ogrodzonych ogródków działkowych 
stworzono park miejski między ulicami Kościusz-
ki, Miłą i Kolejową. Położono bruk i chodnik ze 
schodkami na ulicy Szpitalnej. Jako ciekawostkę 
przypomnę, że jedna z lekarek, idąc do pracy do 
szpitala, złamała nogę na tej stromej, jamistej i 
śliskiej ulicy. 

Zyskali również złotoryjscy sportowcy, gdyż 
wykonano i ogrodzono drugie treningowe 
boisko sportowe poza boiskiem „KS Górnik”. 
Władysławowi Sinkowi zawdzięczmy również 
miejsce rekreacyjne do dziś chętnie odwiedza-
ne przez złotoryjan. Mianowicie w czasie jego 
kadencji sporządzono pierwszy geodezyjny plan 
budowy zalewu na Kaczawie, który miał być 
również zbiornikiem retencyjnym na wypadek 
powodzi – sięgającym od żelaznego mostu kole-
jowego aż do początku Jerzmanic. Nie wyraziły 

Pani życzyć?
Żeby nie było gorzej. Mam pracę, spotykam się 
z dziećmi i dorosłymi.
Kocham swoja pracę. Pomimo powtarzalności 
imprez i dekoracji, to jednak zawsze można coś 
nowego zrobić. Zbieram dużo ciepłych słów. To 
jest bardzo miłe. Chciałabym i mogłabym więcej 
ale życie przynosi ograniczenia. Marzę o tym, by 
córka rozwijała swoje zdolności plastyczne, bo 
ma większe ode mnie.
Dziękuję za zaproszenie i rozmowę.
Ja również dziękuję. A w tygodniu przedświą-
tecznym zapraszam do dekoracji drzewka w 
holu i na kiermasz świąteczny.
Zapytałam uczestniczki o to, co im dają zaję-
cia? Panie mówią:
Krystyna Rybicka: Poznaję nowe techniki, spoty-
kam się towarzysko, zdobyłam nowe    znajome, 
wypełniam czas wolny.
Stanisława Zazula: Dużo wyszywałam, roz-
dawałam tylko tym, którzy potrafi ą dobrze o 
prezent dbać. Brałam udział w Przeglądzie Rę-
kodzieła. Wyszywam krzyżykami obrazy.
Maria Radwańska: Dużo się uczę, bo miałam 
inne hobby. Kogo nie znałam, to już poznałam i 
czuję się świetnie w gronie miłych osób.  Bardzo 
lubię tu przychodzić.

Danuta Sosa

na to zgody władze PKP, ponieważ zalew ten nie 
mógł się opierać w takim układzie o nasyp toru 
kolejowego. Dlatego przystąpiono niezwłocznie 
do wykonania drugiego planu budowy, mniej-
szego, obecnego zalewu na młynówce. Daleko 
zaawansowana była też sprawa budowy krytego 
basenu z podgrzewaną wodą na rogu obec-
nych ulic Hożej i Słowackiego, które wówczas 
nie istniały. Pieniądze na tę inwestycję wraz 
z gabinetami fi zykoterapii były już w całości 
przydzielone przez „TOTOLOTKA”. Realizacja tej 
inwestycji została wstrzymana, ponieważ głów-
ny jej inicjator – przewodniczący MRN W. Sinek 
został przeniesiony na analogiczne stanowisko 
do Lubania, a następnie jeszcze na krótko do 
Bolesławca i Lubina. 

Z pewnością niewielu złotoryjan wie, że w 
tamtym czasie, z inicjatywy Władysława Sinka, 
odszukano w województwie krakowskim en-
tuzjastę naszego miasta ś.p. Leopolda Schmet-
terlinga – Austriaka z obywatelstwem polskim, 
którego wieloletnie muzealne zbiory z wielkim 
trudem, wbrew władzom Krakowa, sprowadzo-
no zgodnie z jego testamentem do Złotoryi. 

Smutne były końcowe lata życia bohatera 
niniejszego wspomnienia. Po przejściu na 
emeryturę zbudował on sobie własnoręcznie 
malutki jednoizbowy drewniany domek w lesie, 
w Górach Izerskich, w którym żył samotnie jak 
Robinson Crusoe. Zachorował tam na choro-
bę Alzheimera – z typową dla niej agnozją i 
amnezją, znalazłszy się ostatecznie w szpitalu 
psychiatrycznym w Złotoryi. Odwiedzałem go 
tam. Poprosiłem nawet dyrekcję tego szpitala, 
żeby go zwolniono na godzinę, aby mu pokazać 
Złotoryję dnia dzisiejszego i przypomnieć mu, 
co on dla miasta zrobił. Niestety – daleko za-
awansowana choroba spowodowała całkowitą 
niepamięć. Nie poznał on ani miasta, ani ulic, 
ani ludzi, ani jego twórczych poczynań z mi-
nionych lat. Nie poznał nawet domu, w którym 
mieszkał...

Zmarł zapomniany w 2000 roku jak obcy czło-
wiek, o czym świadczyła tylko mała garstka osób 
obecnych na jego bardzo skromnym pogrze-
bie... Warto byłoby, żeby złotoryjanie wiedzieli, 
gdzie znajduje się na miejscowym cmentarzu 
godny tego człowieka nagrobek. 

 Jerzy Peszko

Ciąg dalszy ze strony 3.
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Śpiewy 5 I 1996 r.

Wykonawcy śpiewów w dniu 6 I 1995 r.- 
uczniowie SP nr 3 i Chór Parafi alny. 

Pod-
staw-
ka pod 
piwo z 
okresu między-
wojennego

Śpiewy na Rynku Górnym, przed ratuszem. Lata 30. XX w.

Obraz Lidii Malickiej
Śpiewy na rynku

Zaczęło się dramatycznie i złowieszczo. Złoto-
ryja  anno  domini 1553 latem została na-

padnięta  przez epidemię cholery i po pół roku 
śmiertelnych zapasów - pozbawiona swoich 
mieszkańców. Kronikarze są zgodni - wydarzył 
się dramat, którego w historii miasta dotąd nie 
było: najczęściej podawana liczba to około 2500 
ofi ar, czyli praktycznie całe miasto.

Mrozy nadchodzącej zimy zmuszały zarazę do 
stopniowego odwrotu, ale jutro pewne jeszcze 
nie było. Ci, którym udało się życie ocalić, na 
wszelki wypadek pozostawali głęboko schowani 
obawiając się kontaktu z ewentualnie spotka-
nym zarażonym. Tylko do świątyni (kościoła 
NNMP) żywi udawali się nawet na czworakach, 
bo tylko w tym miejscu mogli usłyszeć słowa 
pociechy i nadziei.

Ale przecież ta garstka żywych pa-
miętała, że jest Adwent, że jest  Wigi-
lia - dzień radości i narodzin życia. Jak 
uszanować to święto wśród tysięcy 
nieżywych i kalek? Wysokie musiało być 
morale i odwaga cywilna ówczesnego 
konsula  Laurenti usa  Circlera, który zde-
cydował się wyjść na Rynek Dolny i pod 
namiotem nieba zaintonować wigilijną 
pieśń. Jakikolwiek był jej tytuł lub słowa, 
najistotniejsze w dramaturgii tego wy-
stępu pozostaje to, że burmistrz śpiewa 
wśród tej otchłani śmierci, a więc - on 
żyje, a więc ogłasza zwycięstwo życia 
nad śmiercią - to jakby ewangeliczne 
spełnienie zapowiedzi  pokonania 
śmierci przez życie. To przecież istota i 
sedno tych Świąt, a nawet naszej wiary. 
Moja konstrukcja psychiczna i umysłowa 
nie nakazuje mi  malkontencić,  czy na 
pewno wyszedł burmistrz, czy na pewno 
Circler,  czy na pewno doszło do niego 
jeszcze sześciu mieszkańców , a może tylko 
trzech, czy ktoś zapisał?

Te dywagacje pozostawiam innym. W takich 
okolicznościach budzi się we mnie jednak ro-
mantyk i mówię:  ,,czucie i wiara silniej mówią 
do mnie , niż mędrca szkiełko i oko”. Skoro tak 
pracowity i szlachetny złotoryjski historyk jak 
Carl Wilhelm Peschel  także wymienia ,,siedmiu 
ostatnich mieszczan” z  nazwiska i funkcji to nie 
mogę nie wymienić ich również w tym miejscu. 
Tymi siedmioma ocalałymi z nieszczęścia mieli 
być: burmistrz  L.Circler, pisarz miejski  Wil-
lenberg oraz Gott lieb Helmrich, Friedrich Win-
deck, Albert  Zobel,  Ott o Fuerstenwald,  Chri-

sti an Steinberg. Wszyscy wymienieni należą do 
nobliwych złotoryjskich rodzin i nie powinniśmy 
się zanadto dziwić, że i w tym dniu dali dowód 
przynależności do awangardy złotoryjskiej spo-
łeczności. I  wcale nie musi to być legenda. Oni 
stanęli odważnie na czele ,,stada” nawet 
w tak osobliwych okolicznościach, a nie tylko w 
czasie dobrobytu.
Ringsingen
Czyli śpiewy na rynku

Zaraza i Noc Wigilijna 1553 r. zaważyły na psy-
chice najbliższych i następnych pokoleń Złotoryi. 
Postanowiono co roku spotykać się na Rynku na 
wigilijnych śpiewach. Na którym Rynku? Wedle 
zachowanych zapisów i opisów kolebką był 
Rynek Dolny, z którego zgromadzeni przechodzi-
li na Rynek Górny, przed Ratusz. Trudno znaleźć 
opis, z którego mogłoby wynikać, że siłą spraw-

czą Ringsingen byli duchowni; oni wchodzili w 
swoje role dopiero w świątyniach. Współczesna 
Złotoryja stanowi raczej monolit wyznaniowy 
i obecne grupy wyznaniowe są nieliczne, stąd 
trudno sobie dzisiejszym złotoryjanom wyobra-
zić jakąś konfesjonalną  koegzystencję.

Ale Złotoryja przedwojenna była inna; oczy-
wiście zdecydowanie protestancka (od 1522), 
ale po powrocie zakonu Franciszkanów sytuacja 
znowu jest inna – zaczynają liczyć się katolicy. 
I oni odprawiali swoją pasterkę w Kościele Ja-
dwiżańskim, a po niej gromadzą się na Rynku 
Dolnym, aby razem z innymi – już tam oczeku-
jącymi – udać się na Rynek Górny na wspólne 

śpiewy.
Mam głębokie przekonanie, że tylko potrze-

ba czczenia pamięci swoich przodków, którzy 
tak tragicznie musieli przejść ,,na drugą stronę 
życia” w roku 1553, niemal odruchowo nakazy-
wała im gromadzić się w ,,Noc Wigilijną” na obu 
rynkach. To było spoiwo, które trzymało razem 
protestantów i katolików – nic innego nie było-
by  ich w stanie tak zjednoczyć. To jednoczyło 
ich i umacniało ich Heimat.  Różnili się tym, że 
katolicy przychodzili na Ringsingen  po swojej 
pasterce w Kościele św. Jadwigi, zaś protestanci 
na swoje wczesno ranne nabożeństwo udawali 
się po Ringsingen. Generalnie był to  kanon, ale 
w różnym czasie nieco od niego odchodzono.
Pytanie o rodowód

Polacy należą do tych nacji, które zawsze 
chciałyby wiedzieć, czy to ,,polskie”, Niemcy do-
szukują się ,,niemieckości” itd., itp. To był m.in. 
dla autora najtwardszy orzech do zgryzienia, 
kiedy widząc walory społeczno – wychowawcze 
tych śpiewów wielokrotnie tłumaczył decyden-
tom, że to nie jest tradycja niemiecka, a więc 
„obca”. Na użytek tego materiału -  skrócony 
kurs historii powtórzę jeszcze raz:

W roku 1553 Złotoryja należała do Habsbur-
gów, a precyzyjniej do Księstwa Legnickiego, w 
którym rządzili (do1675), wprawdzie już mocno 
zgermanizowani, ale jednak Piastowie legniccy, 
którym Wiedeń dawał sporo swobody (to wtedy 
V. Trozendorfowi  niewiele brakowało do zało-
żenia w Złotoryi  akademii). Nie wolno zatem 
nikomu mówić o tradycji austriackiej, później 
pruskiej, czy jeszcze później niemieckiej.

    Śpiewano po niemiecku, bo taki był wów-
czas język urzędowy. Korzenie tej tradycji tkwią 
i wyrosły tu – w Złotoryi; To złotoryjski samo-
rodek!

W żadnym innym mieście monarchii habsbur-
skiej, czy później pruskiej, czy wreszcie niemiec-
kiej, Świąt Bożego Narodzenia w ten sposób nie 
obchodzono.

Dla tych, którzy w każdej sytuacji potrzebują 
jednak narodowościowej motywacji, kładę z 
przyjemnością pod świąteczną choinkę – wcale 
nie wydumany i nie wirtualny – prezent. Złoto-
ryja II połowy XVI wieku (a więc w roku 1553) 

nie była – jak chcieliby tego ,,praw-
dziwi  Niemcy” – miastem jednolitym 
narodowościowo. I to nie tylko z 
uwagi na fakt działalności Gimnazjum 
Łacińskiego, w którym obok Polaków 
było mnóstwo innych nacji.

Wiek XVI (,,złoty wiek”) to wpraw-
dzie zyskiwanie coraz większej 
przewagi  przez żywioł germański, 
ale żywioł słowiański (polsko-czeski) 
trzyma się jeszcze dość  krzepko. I 
dlatego wolno nam przyjąć jako pew-
nik, że uczestnikami zarówno tragedii 
r. 1553, jak i narodzin i utrwalania tej 
tradycji byli także potomkowie pia-
stowskiej Polski.
Koniec i początek

Prawie każdy Kresowianin mówiąc 
o Świętach powie, że takich Świąt jak 
,,tam” (nazwa rodzinnej miejscowo-
ści) to tu ,,na Zachodzie” nie przeżył. 

To ludzkie. Taką samą miarę powinniśmy przy-
kładać do uczuć – dożywających już swoich dni 
– Goldbergerów (przedwojennych złotoryjan). 
Oni w czasie Weihnachten (świąt) także są my-
ślami w Goldbergu i uczestniczą w Ringsingen. 
Po raz ostatni mieli taką rzeczywistą możliwość  
24 grudnia 1944 r. ; za rok będą tu już w Złotej 
Górze, siejące grozę oddziały Armii  Radzieckiej i 
coraz więcej ludności polskiej. 
Śpiewy na Rynku ucichły.

Autor mieszka w Złotoryi od jesieni 1966 r. i 
od tego czasu zaczyna uczyć się historii miasta. 
Ale ani  uczelnia w Opolu, ani podyplomówka  
na UW nie naprowadziły go na choćby najdrob-

niejszy ślad tematu, który przedstawiam. Nie 
uczynił tego też żaden ze złotoryjskich nauczy-
cieli  historii (pewnie też tego nie wiedzieli), lecz 
nauczyciel matematyki, a wówczas już inspektor 
oświaty – Józef Górzański. I to nie bezpośred-
nio;  zapytał mnie o niejakiego Trozendorfa, o 
którym nic kompletnie nie wiedziałem, co na-
kazywało mi zajęcie się tą postacią. A ,,tropiąc” 
Wielkiego Rektora musiałem natrafi ć na bur-
mistrza Georga (III) Helmricha i … już jestem na 
Śpiewach w Rynku (Ringsingen). Być i wiedzieć, 
wiedzieć coraz więcej – to jedno, drugie - to 
potrafi ć z tym dotrzeć i przekonać, kogo trzeba. 
Moimi rozmówcami (w l.1973-90!) nie były 
osoby,  którym brak było szerszych horyzontów 
(wykaz można sprawdzić w  ,,Dziejach Złotoryi”, 
str. 259) ale ,,do powiedzenia”, we wszystkich 
zresztą sprawach, mieli  ludzie urzędujący na 
parterze obecnego UM oraz na I i II p. Ratusza 
(to lokale parti i). Ponadto rozmówcy mieli 
prawo zapytać, skąd zaczerpnąłem wiedzę w 
tej sprawie. Do przejścia na emeryturę (1994) 
autor niczego większego nie opublikował, toteż 
odpowiedź, że opieram się na dokumentach i 
opracowaniach niemieckich (I znów pytanie:  
Skąd można było wziąć inne? Łacinę znałem za 
słabo) dość szybko kończyło rozmowę – drugi 
raz do tej samej osoby nie było sensu podcho-
dzić i w kółko powtarzać te argumen-
ty, które Czy- telnik znajdzie w tym 
tekście.

Wresz- cie autor  będzie 
mógł wymienić kon-
kretne nazwisko (bo w 
po- zytywnym 

kontek-
ście) – 

bur-

mistrz 
Kazi-

mierz 
Zwierzyński  
jedno-
znacznie i 

jasno opo-
wiedział się  (1994) za 

odnowieniem Śpiewów.
Teraz przed autorem i Sławomirą Trocką, któ-

ra zgodziła się na wyreżyserowanie tego pierw-
szego po II wojnie spotkania, stanął poważny 
problem organizacyjny .

Śpiewy były na Rynku w Noc Wigilijną. Kogo 
mamy do dyspozycji , aby te elementy histo-
ryczne zachować?

Rozważając drobiazgowo wszystkie okoliczno-
ści doszliśmy do konkluzji, że zacząć  na pewno 
trzeba, ale gdzie, jak i kiedy. Wyszło nam z prze-
myśleń , że nie zmobilizujemy młodych artystów 
do występu w mroźną noc – podobnie 
z chórami. Falstart na początku przyniósłby 
straty nie do odrobienia – ludzie i wykonawcy 
mogliby się zniechęcić. Odświętnie przystrojony 
hol ZOKiR dobrze spełniłby rolę. I dyr. Z. Grusz-
czyński nie tylko udostępnił hol, ale pomagał we 
wszystkim.

Jako datę wybraliśmy 6 stycznia 1995 – Świę-
to Trzech  Króli. Mott o do śpiewów zaczerpnęli-
śmy z poezji  ks. J. Twardowskiego:

,,Zaśpiewaj, zakolęduj nam kolędo!”
Targały nami emocje i obawy, jak to zostanie 

przyjęte.

Tło historyczne przedstawiła młodzież SP- 3;  
muzyczną oprawę dały chóry: Bacalarus, Para-
fi alny i SP – 3. Hol był pełen gości. W odpowied-
nim momencie przyszła kolej na burmistrza K. 
Zwierzyńskiego, a ten mimo iż się bronił (,,solo  
śpiewam tylko w czasie toastu”), pięknym 
basem zaintonował ,,Wśród nocnej ciszy”, co 
podchwycili wszyscy zebrani. I w tym momencie 
już wiedzieliśmy, że na pewno będą  następne  
śpiewy. Druga edycja odbyła się także w ZOKiR, 
ale w sali widowiskowej, aby umożliwić udział 
większej liczbie chętnych.

Burmistrz K. Zwierzyński wystąpił już w towa-
rzystwie sześciu innych mieszczan, co stworzyło 
tę historyczną siódemkę. Wszyscy wystąpili  w 
strojach historycznych, które imitowały wy-
pożyczone togi sędziowskie. Zmieniono nieco 
formułę.  Śląsk od zarania był mieszaniną naro-
dowościową i chcąc dać temu wyraz, zaprosi-
liśmy do śpiewów nie tylko wszystkie chóry ze 
Złotoryi, ale cztery zespoły z okolic, które repre-
zentowały grupy etniczno – narodowościowe, 
m.in. niemiecką i serbołużycką. Wzruszający był 
moment, kiedy po występach 
widzowie i zespoły zebrały się 
na holu (i balkonach) i każdy w 
swoim języku, ale wszyscy jed-
nocześnie zaśpiewali zwrotkę 
,,Cichej nocy”.

Ten wielojęzyczny piękny 
śpiew tkwi  we wnętrzu autora 
do dziś. 

Dwa pierwsze kroki  zostały 
więc zrobione – bez nich nie by-
łoby następnych. Społeczeństwo 
i decydenci oswoili się z istotą 
wartości tych śpiewów – zaak-
ceptowali je. I dlatego nie dziwi 
a cieszy autora fakt, że  PBKZ 
znalazło w swoim  stowarzysze-
niu na tyle sił ludzkich i możliwo-
ści organizacyjnych, aby wypro-
wadzić  Śpiewy z Domu Kultury 
na Rynek. I dlatego w roku 1996 
śpiewano dwukrotnie:  w stycz-
niu jeszcze w Domu Kultury, a w  
grudniu już na Rynku. 

Te Śpiewy na Rynku nazwano 
,,Złotą Wigilią” – i od tego roku 
do dziś  wszystkie reżyseruje Zbi-
gniew Gruszczyński. Prowadząc 
rozmowy w sprawie odnowienia 
śpiewów, autorowi przez myśl 
nie przeszło, że takie wartościo-
we wydarzenie może się stać 
areną politycznej próby sił. Po 
wyborach w roku 1998 nastąpiła 
zmiana u steru władzy miejskiej. 
Numer i tekst jest świąteczny i 
autor nie wskaże ani dziś ani w 
przyszłości, która ze stron pierw-
sza wypuściła zatrutą strzałę. 
Chętnie natomiast przytoczy, lub 
przypomni, tylko jedno zdanie 
z homilii ks. proboszcza Maria-
na Sobczyka – cytat z pamięci: 
,,Jestem i chcę być proboszczem wszystkich  
złotoryjan ‘’.

Uporządkujmy  teraz Czytelnikowi chronolo-
gię wydarzeń:

• 1553 - dramatyczny śpiew ,,siedmiu ostat-
nich mieszczan Złotoryi ‘’

• 1554 – 1944 - Ringsingen 
• 1945 - 1994 :   przerwa w Śpiewach
• 1995 - odnowienie Śpiewów  pn. ,,Zaśpie-

waj, zakolęduj nam kolędo”- burmistrz 
Kazimierz Zwierzyński (ZOKiR)

• 1996 - II edycja Śpiewów ,,Zaśpiewaj, zako-
lęduj nam kolędo”( ZOKiR)

• 1996 – 1997 - ,,Złota Wigilia”- burmistrz 
Kazimierz Zwierzyński 

• od 1998 - ,,Wigilia w Rynku „ - burmistrz  
Jerzy Kluz  (1998 – 2001)

• od 2002 - burmistrz Ireneusz Żurawski

To samo miejsce na ziemi
W swoich dziejach Złotoryja miała wielu 

włodarzy, począwszy od prastarych plemion 
śląskich (pewnie Trzebowian) po dzień dzisiej-
szy; mówili różnymi językami, w różny sposób 
oddawali cześć  Bogu (i bogom). Optymistyczna 
wiara w człowieka nakazuje autorowi przyjąć, 
iż każdy z żyjących tu przed nami ludzi zrobił 
dla tego miejsca coś dobrego, a w razie wyższej 
konieczności oddawał życie. Forma ulegała 
zmianie, ale miejsce pozostaje wciąż to samo. 
I jest wysoce prawdopodobne, że właśnie w 
tym miejscu znalazła początek najstarsza tra-
dycja śpiewacza na świecie.(?)

24 grudnia 2013 r. wielu złotoryjan weźmie 
udział w Wigilii na Rynku, pięknym rynku. Praw-
dopodobnie urok tego miejsca dzisiaj i radosny 
nastrój wielu uczestnikom tegorocznych Śpie-
wów uniemożliwi przeniesienie się myślami do 
r. 1553, kiedy właśnie tu, na Rynku, a więc w 
tym samym miejscu dokładnie przed 460. laty 
stanęło o północy siedmiu odważnych mężczyzn 
i śpiewało na chwałę Najwyższego, a pewnie 

także na znak innym, że życie w tym zdruzgota-
nym mieście nadal jednak istnieje. I tacy męż-
czyźni powinni być idolami w naszych brutalizu-
jących się czasach. (Planowane jest spotkanie z 
ich potomkami  w lecie 2014r. a jeszcze w tym 
roku autor przedłoży władzom bezkosztową pro-
pozycję upamiętnienia ich w naszym mieście).

To także memento dla nas, żyjących, że pod 
znakiem szczerej radości życia i nadziei możemy 
się podnieść  z najcięższego nawet pogromu, je-
śli przekazywanie sobie znaku pokoju i łamanie 
się opłatkiem będą nie na pokaz, ale czynione 
szczerze.

Takich przeżyć  - i nie tylko z okazji Świąt – 
autor życzy najszczerzej.

Do siego roku !
 Alfred Michler
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Ostanie poszukiwania prawdziwej leśniczów-
ki tylko częściowo odsłoniły przede mną 

urok okolicznych lasów i ich przyległości. Zatem 
wciąż niesyta wrażeń, zgodnie z obietnicą daną 
Czytelnikom, postanowiłam przemierzyć kolejne 
połacie terenu złotoryjskiego nadleśnictwa. 
Zasobna w fachową wiedzę swojego przewodni-
ka, nadleśniczego, Jacka Kramarza i jego zdolny 
pokonać bezdroża samochód, udałam się na 
południe. 

Pierwszym etapem leśnych peregrynacji stał 
się Nowy Kościół. Tutejsza leśniczówka ukryta 
jest na końcu wsi. Jadąc od strony Złotoryi na-
leży przed „Zajazdem pod bocianem” skręcić 
w lewo i kierować się aż pod sam las. Stylowy 
budynek leśniczówki służy jednocześnie za biuro 
i mieszkanie. Na dodatek mieszkają tu dwie 
rodziny: emerytowany leśniczy pan Antoni Stec 
i obecnie sprawujący tę funkcję - Tomasz Sto-
larczyk. Pan Antoni ma możliwość mieszkania 
tu dożywotnio. Nawet trudno byłoby mu za-
mieszkać gdzie indziej. Kocha te lasy. Pochodzi z 
rodziny z tradycjami, prawie wszyscy mężczyźni 
pracowali w nadleśnictwie, jego ojciec zarządzał 
lasami w Wojcieszowie, brat też był związany z 
tą fi rmą…

Polityka mieszkaniowa Lasów Państwowych 
ułatwia życie pracownikom fi rmy. Każdy leśniczy 
i nadleśniczy czynnie sprawujący swą funkcję 
może liczyć na mieszkanie służbowe. Dodat-
kowo remont czy modernizację takiego domu 
fi nansuje nadleśnictwo, więc jest to na pewno 
jeden z czynników, który jak magnes przyciąga 
kandydatów do pracy. 

Jednak przywilej posiadania mieszkania 
służbowego jest też obowiązkiem, a czasami 
też utrapieniem. Szczególnie zimą daje się to 
we znaki, gdy śnieg zasypie drogi, a na stanie 
leśniczy ma przychówek w postaci małoletnich 
dzieci, które trzeba zawieźć do szkoły, czy, nie 
daj Boże, do lekarza. Jacek Kramarz pamięta, jak 
dowoził kiedyś pracownikowi chleb 
i pampersy dla dziecka, bo tamten nie mógł 
swoim autem przebić się do cywilizacji.

Mieszkanie w leśniczówce to bycie cały czas 
w pracy. Są takie okresy, kiedy mimo mrozu 
bywa gorąco, to czas sprzedaży choinek. Ja-
cek Kramarz mówi, że wtedy angażował całą 
rodzinę, bo sam nie dawał rady. Ale to było 
bardzo sympatyczne – dodaje – magia  świąt na 
pewno temu sprzyjała. Pamięta też, że kiedyś o 

3 nad ranem przyszło mu sprzedawać drewno 
gorliwemu klientowi. Akurat nadleśniczy wy-
bierał się na polowanie, gdy przybył do niego 
człowiek, który do Wilkowa wędrował aż ze 
Stanisławowa, bo chciał się ustawić pierwszy w 
kolejce do zakupu. Nie pozostało nic innego, jak 
tylko sprzedać mu to, po co przybył. W uznaniu 
za determinację i trud.

Jedziemy dalej. Teraz czeka nas wizyta w 
szkółce w Wojcieszowie Dolnym. Tam w jednym 
budynku mieści się kancelaria leśnictwa Podgór-
ki i biuro leśniczego, zajmującego się hodowlą 
sadzonek. Jacek Kramarz nazywa to oddziałem 
położniczym nadleśnictwa. Tu rodzą się i dora-
stają sadzonki rozmaitych drzew. „Położnikiem” 
jest Stanisław Kmita.

Nadleśnictwo pozyskało fundusze na resty-
tucję jodły i wybudowanie rampy deszczującej. 
Rampa ułatwia podlewanie, nawożenie, opry-
skiwanie, jest w pełni zmechanizowana. Na 
specjalnych konstrukcjach, podestach dorastają 
sadzonki. Nie mogą dotykać gleby, system ko-
rzeniowy obrasta tylko tę część ziemi, jaką im 
dostarcza specjalna doniczka.  Dominuje jodła, 
ale są też buki, dęby, świerki. Nadleśnictwo 
Złotoryja posiada własną bazę nasienną ale  po-
zyskuje także nasiona z innych placówek. W tym 
roku zebrano prawie półtorej tony szyszek, co 
dało 120 kilogramów nasion, a te przechowuje 
się w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Stam-
tąd w miarę potrzeb przywozi się je do Wojcie-
szowa. Po około 3 latach sadzonka gotowa jest 
do zadomowienia się w lesie.

Na terenie szkółki jest też stacja meteo, która 
gromadzi dane, a te odbiera leśniczy siedząc u 
siebie w domu i wtedy wie, czy pada czy wieje 
czy mrozi… Przymrozki mogą skomplikować 
pracę na szkółce, bo młode sadzonki są bardzo 
wrażliwe na niespodziewane obniżenie tempe-
ratury, dlatego w takich przypadkach uruchamia 
się deszczownię lub robi sztuczną mgłę, która 
otula rośliny. Stacja meteo pozwala także na 
monitorowanie stopnia zagrożenia pożarowego 
i kierunek wiatru, co dla leśniczego jest wiedzą 
fundamentalną, szczególnie latem. Nieopodal 
kancelarii stoi inny budynek, to chłodnia. Tu 
przechowuje się w workach papierowych sa-
dzonki, już w pełni ukształtowane, ale czekające 
na właściwą porę roku, czyli wiosnę. W chłodni 
też można w beczkach przechowywać nasiona. 

Rocznie wysadza się w naszym nadleśnictwie 

400 – 500 tysięcy drzewek. Część z nich się 
pewnie nie przyjmie, część zjedzą lub uszkodzą 
zwierzęta. Ale to nie one najbardziej irytują 
leśników. Częściej to ludzie okradają las.

Kradzieże drewna to jedno z tych zdarzeń, 
które spędzają sen z powiek leśnikom. Co praw-
da od szukania złodziei jest straż leśna, ona 
ma pieczę nad całym majątkiem leśnym, ale i 
leśniczy pilnuje, by nic mu ze stanu nie ubyło. 
Najczęściej ginie drewno kominkowe. 

Czasem złodzieje nie są tak przebiegli, jak im 
się wydaje i bywa, że zostają przydybani niemal 
na gorącym uczynku. Takiego pecha miał jeden 
amator cudzego, gdy na miejscu kradzieży zo-
stawił swoje dokumenty, które jak GPS dopro-
wadziły straż leśną do jego domu. Ale byli też i 
tacy spryciarze, którzy busem przywozili do lasu 
konia, by siłą jego mięsni ściągać co ładniejsze 
drewno użytkowe, które potem odsprzedawali 
stolarzom. Ale i oni wpadli. 

Jak można udowodnić, że drewno jest kra-
dzione? Są sposoby, tradycyjny to porównywa-
nie słojów pnia i uciętego kawałka, ale jest też 
metoda nowoczesna, czyli sprawdzanie kodu 
DNA obu części drzewa. Za taką ekspertyzę zwy-
kle płaci złodziej, więc lepiej, by się przyznał  do 
winy, zanim zastosuje się kosztowne procedury. 
Jak mówi Jacek 
Kramarz, zwykle 
perspektywa 
ponoszenia 
kosztów przez 
złodzieja skłania 
go do szczerości.

Gawędząc o 
ludzkich szkod-
nikach dojeżdża-
my do Wojcie-
szowa Górnego, 
a konkretnie do 
położonej z dala 
od miasta kolej-
nej leśniczówki. 
To jest jeden z 
tych budynków, 
który sprawia 
wrażenie trady-
cyjnego domu 
leśnika. Otocze-
nie drzew tylko 
podkreśla wła-
ściwy wizerunek 
tego miejsca. 
Budynek został 
niedawno od-
nowiony. Dumą 
nadleśniczego 
jest cyklinowany 
tynk zewnętrz-
ny. Został on 
odtworzony z 
dużą dokładno-
ścią i dbałością 
o oryginalną 
strukturę. Uroku 
leśniczówce do-
daje drewniane 
poddasze i wie-
lospadowy dach. 
Dość intere-
sująco wygląda 
też budynek gospodarski będący imitacją domu 
szachulcowego. To mogłaby być leśniczówka z 
moich imaginacji. Niestety nie mam możliwości 
zobaczyć jej wewnątrz z powodu nieobecności 
gospodarza. Pozostaje tylko wyobraźnia.

Ruszamy dalej. Wracamy w stronę Złotoryi, 

ale przez Sokołowiec do Proboszczowa. 
Zanim dotrzemy do kolejnej leśni-

czówki, oglądamy najnowsze inwestycje 
nadleśnictwa. Są to zbiorniki wodne 
ukryte w lasach. Na ich budowę pozy-
skano środki w ramach programu mała 
retencja górska  (urozmaicone ukształ-
towanie terenu nadleśnictwa). Program 
ułatwia prowadzenie gospodarki wodnej 
na terenie leśnym. Zapobiega się w ten 
sposób spadkowi wód gruntowych. Ro-
ślinność nie wysycha tak szybko w razie 
suszy, bo woda dłużej pozostaje w lesie. 
Na dodatek te oczka wodne różnej wiel-
kości pozwalają na mnożenie się lubu-
jących się w wilgotnych środowiskach 
przedstawicielom fauny. Już oczyma wy-
obraźni widzę chmary ważek unoszących 
się wiosną nad tymi małymi stawami.  

Leśnymi duktami a potem polnymi 
wertepami zmierzamy do Proboszczowa. 
Nadleśniczy uprzedza mnie, że tam na 
pewno nie zobaczę leśniczówki ze swo-
ich marzeń. Będzie raczej nowocześnie. 
Dlaczego? Interes ekonomiczny czasem 
przeważa nad sentymentem i dlatego 
stylowa, malownicza leśniczówka w 

Proboszczowie w zagrodzie frankoń-
skiej kilka lat temu przestała istnieć. 
Koszty remontu, ogrzewania były tak 
astronomiczne, że wybudowanie nowej 
kancelarii w tej wsi okazało się bardziej 
racjonalne niż utrzymywanie przy życiu 

zabytkowego domu. O losie leśniczówki 
przeważył dach sąsiedniego budynku za-
grody, który nie wytrzymał próby czasu i 
zawalił się. Okazało się, że za remont za-
budowań  trzeba by było zapłacić około 
2 milionów złotych, a wybudowanie od 
podstaw kancelarii kosztuje 160 tysięcy. 
Teraz poprzednie lokum leśniczego czeka 
na nabywcę z grubym portf elem i pomy-
słem na zagospodarowanie przestrzeni. 
A ja mam okazję zobaczyć pachnące 
nowością biuro w którym urzęduje Kon-
rad Leszczyński. 

Typowe biuro wyposażone jest jeszcze 
w pokój socjalny, który niewiele różni 
się od zwyczajnej kuchni, oraz łazienkę. 
Można tu normalnie mieszkać, tym bar-
dziej, że strop nad kuchnią kryje niespo-
dziankę. Leśniczy otwiera drzwi w sufi cie 
i wyciąga drabinę, która prowadzi na 
poddasze. Ogromna przestrzeń nad całą 
kancelarią wymaga jeszcze zagospoda-
rowania, ale w razie czego można nawet 
tu przenocować, tłumaczy Konrad Lesz-
czyński. Leśniczówka, choć nowoczesna, 
jest przytulna i na pewno funkcjonalna. 
Gospodarz czuje się szczęśliwy, że zamie-
nił lokum i nie musi już odmrażać sobie 
zimą rąk tak, jak to było w poprzednim 
biurze. 

Wracając z Proboszczowa mijamy 
pola, a na nich gdzieniegdzie sarny. Dla 
mnie to dość interesujący widok, ale nie 
wszyscy cieszą się tak samo z obecności 
tych zwierząt. Jak się okazuje, nadmiar 
zwierzyny bywa kłopotem. Szczególnie 
dla kół łowieckich, bankrutujących z 
powodu konieczności wypłacania od-
szkodowań rolnikom za spustoszenia 
powodowane przez sarny, jelenie czy 
dziki.  Leśne zwierzęta mnożą się nad-
miernie, a spowodowane to jest brakiem 
naturalnego zagrożenia. Gdyby były tu 
wilki, wtedy może wszystko wróciłoby 
do normy. Nadleśniczy twierdzi, że obec-
ność wilków na naszym terenie to tylko 
kwesti a czasu. Już powoli przeprawiają 
się z Borów Dolnośląskich przejściami 
dla zwierzyny przez autostradę i rozglą-
dają się po nowych dla siebie lasach. Na 
razie jednak wracają, ale kiedy zwietrzą 
nadmiar jeleni i saren, to kto wie, czy 
nie zostaną tu na dłużej. A wtedy nazwy: 
Wilcza Góra czy Wilków wreszcie będą 
uzasadnione.

Podróż tropem leśniczówek kończymy 
w Jerzmanicach. Piękne to miejsce. Dom 
leśniczego Aleksandra Didenkowa ukryty 
jest u stóp lasu i pagórków. To kolejny 
budynek, który budzi tęsknotę za życiem 
w lesie. Ale też następny, którego nie zo-
baczę wewnątrz. Tym razem gospodarz 
jest i chętnie ze mną rozmawia, ale w 
środku leśniczówki właśnie trwa remont, 
więc oglądanie tego bałaganu nie byłoby 
wskazane. Leśniczy cieszy się z obecności 
szefa, bo może ustalić szczegóły remon-
tu. Finansowanego oczywiście przez 
fi rmę. 

Moja podróż dobiegła końca. Nie 
wiem, czy znalazłam leśniczówkę z bajki, 
ale mam pewność, że te kilka godzin 
podróżowania po lasach pokazało mi, 
jaki zawód mogłabym wybrać w drugim 
wcieleniu. Przynajmniej miałabym z 
głowy problem mieszkaniowy.

Iwona Pawłowska

17.11. W 33 Divina Pastora 
Valencia Marathon wystarto-
wał Robert Kuriata, zajmując 
244 miejsce na 11300 startu-
jących w maratonie. 
21.11. Dzień Życzliwości w 
złotoryjskim rynku. Impreza 
przygotowana przez Nasze 
RIO oraz Złotą Kulturę.
22.11. Naukowcy Wydziału 
Nauk Historycznych i Pedago-
gicznych Uniwersytetu Wro-
cławskiego realizują grant 
pn.  „Śląsk ojczysty. Dzieje 
wspólnot lokalnych w kon-
tekście  tożsamości regional-
nej, państwowej i narodowej 
(XII-XXI w.). …”  Wśród gmin 
województwa dolnośląskiego 
objętych programem znala-
zła się Gmina Świerzawa.
22.11. Wernisaż prac Broni-
sława Maciejaka  z okazji 30 
rocznicy śmierci - w siedzibie 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej. (TMZZ)
23.11. Uroczysta gala III 
Złotego Dyktanda w Złoto-
ryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji.
24.11. Wystartowała kolejna 
edycja Złotoryjskiej Ligi Ha-
lowej.
24.11. Z okazji Dnia Plu-
szowego Misia Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w 
Świerzawie wspólnie z CKSiT 
oraz fi liami bibliotecznymi w 
Lubiechowej, Nowym Koście-
le i Rząśniku przeprowadziła 
imprezy dla dzieci. 
24.11. W hali Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji 
Fabryka Urodzin zorganizo-
wała Urodziny Misia.
25.11. Podczas prac budow-
lanych na al. Miłej zostały 
znalezione dwa niewybuchy 
z czasów II wojny światowej.
26.11. W Sądzie Rejonowym 
w Złotoryi rozpoczął się 
proces karny przeciwko blo-
gerowi Pawłowi W., którego 
pozwał Jerzy Owsiak.
28.11-01.12. Stowarzyszenie 
Semper Avanti  zorganizo-
wało szkolenie dla młodych 
radnych w ramach projektu 
“Młodzieżowy Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego”. W 
szkoleniu uczestniczyła mło-
dzież ze Złotoryi.
28.11. Konsultacje społeczne 
w sprawie RPO dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020 w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiato-
wego w Złotoryi. 
29.11 – 01.12. Bank Żywno-
ści w Jaworze wraz z Funda-
cją „ANIMUS” przeprowadzili 
„Świąteczną zbiórkę żywno-
ści” na terenie Złotoryi oraz 
Jeleniej Góry.
30.11. W Warszawie odbyła 
się Ogólnopolska Konferen-
cja Krajowego Komitetu Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo 
TPD, podczas której wręczo-
no odznaczenia „Serce na 

dłoni” za działalność na rzecz 
środowiska osób niepełno-
sprawnych. Wśród odznaczo-
nych znalazła się Bronisława 
Kuchmister - Przewodnicząca 
Świerzawskiego Koła Przyja-
ciół Dzieci i Młodzieży Spe-
cjalnej Troski TPD.
30.11. W Hali Tęcza odbył 
się Mikołajkowy Turniej Piłki 
Nożnej „Złotoryja Cup 2013”.
01.12. Andrzej Kowalski 
zrezygnował z funkcji prezesa 
Złotoryjskiego Towarzystwa 
Tradycji Górniczych. Nowym 
prezesem został Mirosław 
Gawrzydek.
05.12. Spotkanie wolonta-
riuszy z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Wolontariusza 
w siedzibie stowarzyszenia 
Nasze RIO.
05.12. W sali wykładowej 
Klubu Strzeleckiego AGAT 
w obecności zawodników, 
rodziców oraz zaproszonych 
gości podsumowany został 
sezon strzelecki oraz wyniki 
współzawodnictwa dzieci i 
młodzieży prowadzone przez 
Ministerstwo Sportu.
06.12. W sali widowiskowej 
Złotoryjskiego Ośrodka Kul-
tury i Rekreacji uroczyście 
świętowano Barbórkę. Im-
preza nosiła nazwę „Złotoryj-
ska Kopalnia Talentów”.
07.12. Centrum  Kultury, 
Sportu i Turystyki w Świerza-
wie zorganizowało Mikołajki 
Integracyjne.
07.12. Pierwszy Zimowy Bieg 
Szlakiem Wygasłych Wulka-
nów przez przepiękne okoli-
ce Leszczyny wygrał Marcin 
Pawłowski ze Złotoryi. 
07.12. Zawodnicy z Sekcji Ju 
Jitsu Ogniska TKKF „Askle-
pios” działającego przy 
SM „Agat” w Złotoryi oraz 
sekcji „Kazan” działającej 
w Zagrodnie zajęli czołowe 
miejsca w VII Turnieju Mi-
kołajkowym Ju Jitsu Dzieci i 
Młodzików o Puchar Prezy-
denta Miasta Zielona Góra.
07-08.12. Po raz szósty KS 
Ren But oraz Starostwo Po-
wiatowe w Złotoryi zorgani-
zowały w Złotoryi Międzyna-
rodowy Integracyjny Turniej 
Piłki Siatkowej z okazji Świa-
towego Dnia Inwalidy.
07-08.12. W pałacu w Wo-
janowie na V Dolnośląkim 
Kongresie Odnowy Wsi z 
sukcesem zaprezentowały 
się Wioska Piasku i Kamienia 
– Czaple oraz Wioska Don 
Kichota – Wojcieszyn.
08.12. Katarzyna Sikorska 
dotarła do fi nałowej 10 wy-
borów Miss Polski 2013.
14.12. Marek Potaczek z Je-
leniej Góry wygrał XI Mikołaj-
kowy Turniej Szachowy zor-
ganizowany w Złotoryjskim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji.
15.12. W Pałacu Krotoszyce 
odbył się VII Kaczawski Jar-
mark Bożonarodzeniowy.

Opracowała 
Krystyna Zalewska
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Dzieje zabudowań dzisiejszego zakładu po-
prawczego sięgają końca XIV w., kiedy księgi 

miejskie Złotoryi odnotowują opłaty czynszu 
odbieranego od właściciela młyna wodnego z 
Podgórnika (Seiff enau) – przysiółku Jerzmanic 
(Hermsdorf), na rzecz szpitala św. Elżbiety w 
Złotoryi. Jeszcze w 1497 r. młynarz Willenberg z 
Podgórnika przekazywał rocznie 18 funtów oleju 
temu szpitalowi. W 1599 roku powstała mły-
nówka doprowadzająca wodę do tego młyna.

Ponad czterysta lat później młyn i otaczająca 
go parcela należały do rodziny kupieckiej Johan-
n’a Gotlob’a Straussa.  
W latach 1836 – 37 spółka kupiecka włókniarzy 
ze Złotoryi zakupiła od Straussa parcelę obok 

młyna i  postawiono tu zabudowania dużej 
fabryki włókienniczej (tkalnia i wykańczalnia 
sukna) wraz z budynkiem administracyjnym. 
Fabryka prosperowała do 1875 r. zatrudniając 
ok. 70 pracowników.  Syn J. G. Straussa – Oskar 
Strauss odkupił od spółki upadłą fabrykę oraz 
sprzedał maszyny i urządzenia. Pięć lat później, 
w 1880 r., zabudowania opustoszałej fabryki i 
teren wokół odkupił od rodziny  Straussa złoto-

ryjski lekarz dr Christi an (lub Herrmann) Leo. Po 
modernizacji zabudowań utworzył tu niewielkie 
sanatorium wykorzystujące miejscowe źródła, 
początkowo w budynku pofabrycznym (obecnie 
internat zakładu). 

Sanatorium uroczyście otwarto 11 lipca 1881 
r. (inne źródła podają rok 1883), prowadzono tu 
hydrolecznictwo w oparciu o miejscowe źródła 
mineralne, kąpiele mineralne, błotne i w wy-
warze z igliwia świerkowego. Stosowano także 
kurację pitną i żętycową – skuteczną na choroby 
układu trawiennego, choroby nerwicowe i reu-
matyczne, artretyzm 
i choroby kobiece.

Sanatorium szybko uzyskiwało renomę, co 
pozwalało rozwijać jego infrastrukturę. 
Powstała restauracja (obecnie biuro ad-
ministracji zakładu), zaaranżowano park 
zdrojowy ze stawem (obecnie teren boiska) 
oraz altanką, fontanną, muszlą koncertową, 
boiskiem i kortami tenisowymi. Powstała 
sala widowiskowo – balowa (obecnie sala 
gimnastyczna zakładu). Mimo, że zakład 
leczniczy funkcjonował tylko latem – rocznie 
przyjmował do 200 kuracjuszy. 

W celu ich obsługi zbudowano w 1895 r. 
stację kolejową. W uzdrowisku koncerto-
wała kapela ze Złotoryi, organizowano też 
festyny, polowania oraz koncerty dla wojska 
połączone z balem na kilkaset osób. Bale 
te miejscowi nazywali Heiratsmarkt (rynek 
ślubny) z uwagi na małżeński skutek wielu 
spotkań na tym balu. 

Sanatorium współpracowało na niwie 
turystycznej z mieszkańcami Jerzmanic 
ku obopólnej korzyści, dr Leo wybudował 
więc budynek naprzeciw kurortu (obecnie 
dom mieszkalny Nr 19) na potrzeby gości 
podróżujących konno lub własnymi zaprzę-
gami. Lokowano tam służbę i utrzymywano 
stajnię. 

Świetność uzdrowiska Bad Hermsdorf 
przemija wraz ze śmiercią dra Leo w 1907 r. 
Został on pochowany wraz z żoną w niewiel-
kim grobowcu na wzniesieniu obok sana-
torium (grobowiec już nie istnieje – został 
zdewastowany), a prowadzenie sanatorium 
przejął syn założyciela -  dr Kurt Leo ze 

Świerzawy. Podupadające sanatorium kupiła 
w 1922 r. Kasa Chorych  z powiatu Rothen-
burg w Górnych Łużycach. W kolejnych latach 
przekształcono zakład w sanatorium dla ozdro-
wieńców (leczenie poszpitalne) z nastawieniem 
na obsługę dzieci. W tym celu przebudowano 
budynek przylegający do budynku głównego, 
gdzie powstały sale dla dzieci (obecnie zacho-
wał się tylko parter tego budynku - pralnia oraz 

kotłownia).
W latach 30-tych XX w. pieczę nad zakładem 

zdrowotnym przejęła NSV – Nati onalsozialisti -
sche Volkswohlfahrt (Narodowosocjalistyczna 
Ludowa Opieka Społeczna) utworzona przez 
NSDAP w 1931 r. z inicjatywy Gauleitera Berli-
na – Josefa Goebbelsa. Na czele tej organizacji 
stanął były pilot wojskowy Erich Hingelfeld, pod 
patronatem honorowym Magdy Goebbels. Or-
ganizacja ta upolityczniła, na wzór modelu hitle-
rowskiego, pomoc społeczną, opiekę medyczną 
oraz działalność charytatywną, jak np. zbiórki 
pieniędzy, żywności i leków dla potrzebujących, 
corocznie z okazji urodzin Führera (Adolfa Hitle-
ra – 20 kwietnia). 

Przed II wojną światową NSV, w byłym już 
uzdrowisku, utworzyła rodzaj ośrodka wypo-
czynkowego,  pielęgnacyjno – opiekuńczego 
dla matek z dzieckiem (Mütt ererholungsheim) i 
ulokowała tu dziesiątki dzieci (częściowo z mat-
kami) przesiedlonych z Berlina w obawie przed 
nalotami i bombardowaniami stolicy III Rzeszy. 
Jesienią 2008 r. odwiedziła zakład poprawczy 
Pani Heidi Gebhard z Waldbröl w Niemczech, 
której losy związane były z miejscem, gdzie dziś 
funkcjonuje zakład poprawczy. Ta sentymen-
talna podróż zaowocowała rzuceniem nowego 
światła na historię obiektu:

[...] Moim miejscem pracy był wydział chorób 
wewnętrznych i laboratorium w Szpitalu Woj-
skowym dla Rezerwistów w Bad Hermsdorf. Do 
całego kompleksu tego szpitala należało kilka 
budynków: oprócz budynku głównego również 
laboratorium, w którym pracowałam i które 
mieściło się zaraz obok [obecny budynek biu-
ra administracji zakładu]. Również duży obóz 
jeniecki, w którym przetrzymywani byli polscy 
żołnierze, należał do tego kompleksu. Ci właśnie 
polscy żołnierze musieli pracować u gospodarzy 
niedaleko obozu, jak również w parku i ogro-
dzie należącym do szpitala. Zabroniono nam 

rozmawiania z przebywającymi tam polskimi 
żołnierzami. Mimo tych zakazów udawało mi 
się w czasie zmiany wartownika (przez ok. 15 
minut nie było nikogo na straży) przekazywać 
im część chleba i wędliny, która zostawała w 
laboratorium 
z poprzedniego dnia, a czasem kilka papiero-
sów. Musiałam być przy tym bardzo ostrożna, 
ponieważ konsekwencje tego mogły być dla 
mnie okrutne.[...]

Z tej relacji wynika, że zakład leczniczy dla 
dzieci NSV został przekształcony w szpital woj-
skowy przed rokiem 1940, kiedy Pani Gebhard 
podjęła pracę w tym szpitalu.

W połowie 1942 r. ktoś zadenuncjował H. 
Gebhard na Gestapo – oskarżono ją o udziela-
nie pomocy polskim jeńcom wojennym. Każdy, 
kto zna choć trochę historię II w. św. i metody 
działania Geheimstadtspolizei rozumie, że takie 
zachowanie u Niemki traktowane było jak zdra-
da wojenna i karane sądem polowym i śmiercią. 
Nieznane nam okoliczności (z lekkim wskaza-
niem na cud...) spowodowały, że Pani Gebhard 
została przez Gestapo oszczędzona i karnie 
przeniesiona do innego szpitala. 

Jeńcy wojenni skoszarowani byli w murowa-
nych barakach, które obecnie zajmowane są 
częściowo przez warsztaty szkolne i budynek 
szkoły.

Mimo braku bezpośrednich potwierdzeń 
źródłowych, możemy z dużym prawdopodo-
bieństwem powiedzieć, kiedy szpital wojskowy i 
obóz jeniecki w Bad Hermsdorf zakończyły swoją 
działalność. Musiało to mieć miejsce najpóźniej 
zimą 1945 r. Trudno powiedzieć, czy szpital włą-
czył się w masowy exodus ludności niemieckiej 
na przełomie 1944/45 r. w miarę zbliżania się 
frontu wschodniego, czy też wytrwał do chwili, 
gdy nad doliną Kaczawy unosił się pomruk ro-
syjskich dział  czołgowych  3. Armii Pancernej 
Gwardii i 52. Armii I Frontu Ukraińskiego mar-
szałka Iwana Koniewa w lutym 1945 r. 

12 i 13 lutego 1945 r. w marszu bojowym 56. 
Brygady Pancernej Gwardii pułkownika Sachara 
Slesarienki i 16. Brygady Artylerii Pancernej 
pułkownika J. Popowa spod Bolesławca przez 
Sędzimirów, Pielgrzymkę i Jerzmanice w kie-
runku Złotoryi dokonał historycznego żywota 
Bad Hermsdorf i narodziły się Hermanowice i 
Podgórnik, by decyzją Rady Narodowej Gminy 
Złotoryja w 1947 r. stać się dzisiejszymi Jerzma-
nicami-Zdrój.

Ze szczątkowych informacji ówczesnych repa-
triantów dowiadujemy się, że w 1945 r. budynki 
poszpitalne zajęło Wojsko Polskie na koszary. 
Prawdopodobnie stacjonowała tu jednostka, w 
sile kompanii, wojsk inżynieryjno – technicznych 
(tzw. „Wojskowy Korpus Budowlany”). Oprócz 
zadań, o których nie wiemy nic lub niewiele, 
żołnierze tej jednostki zabezpieczali pracę i sami 
też pracowali w kamieniołomach w Pielgrzymce.

Po opuszczeniu terenu dzisiejszego zakładu 
przez wojsko w 1950 r., budynki służyły, wg 
podobnie niepotwierdzonych informacji, jako 
hotel robotniczy. Stan totalnej ruiny i bezmyśl-

nej, prymitywnej dewastacji, jaki w zabudo-
waniach zastał pierwszy dyrektor poprawczaka 
świadczyłby o tym, że informacje te były praw-
dopodobne... 

Obok repatriantów pojawia się w Jerzmani-
cach drugi wątek lokatorski pomiędzy 1950 a 
1959 r., czyli więźniowie fi lii Zakładu Karnego 
w Wilkowie. Filia ZK Wilków w Jerzmanicach 
powstała przez adaptowanie budynków po 
wojsku z budżetu Departamentu Więzien-
nictwa MBP (Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego).

Z relacji Pana Zygmunta Szeligi – założyciela 
i pierwszego dyrektora Zakładu Poprawczego 
w Jerzmanicach-Zdroju wynika, że właścicie-
lem zabudowań przyszłego zakładu od 1950 
r. były kamieniołomy w Pielgrzymce (Chodzi 
prawdopodobnie o „Strzeblowskie” [?] Za-

kłady Surowców Mineralnych w Pielgrzymce), 
które korzystały z pracy przymusowej więźniów 
w tym celu skoszarowanych w Jerzmanicach. 
Wg dyrektora Szeligi koniec lat 50-tych przyniósł 
stopniową rezygnację z przymusowej pracy 
więźniów, likwidację fi lii ZK Wilków w Jerzmani-
cach i, w następstwie -  systematyczne niszcze-
nie i dewastowanie (przez rozkradanie) substan-
cji materialnej obiektu pozostającego nadal pod 
administracją kamieniołomów w Pielgrzymce. 
Zabudowania zakładowe były własnością kamie-
niołomów cały czas, nawet wówczas, gdy MBP 
ulokowało tu więźniów.

Ostatecznie, 4 marca 1959 roku Pan Zygmunt 
Szeliga objął ofi cjalnie stanowisko dyrektora Za-
kładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju (w 
stanie organizacji – czyli bez wychowanków) w 
dzisiejszych zabudowaniach, które jeszcze czas 
jakiś nie były własnością placówki. Pionierski 
okres zakładu naświetli kolejny artykuł. 

Jacek Tyc
(Zeskanowane pocztówki i zdjęcia przedsta-

wiają budynki zakładu z okresu, gdy funkcjo-
nowało tutaj sanatorium oraz okresu II wojny 

światowej.)

Niespodziewanie zadzwonił telefon z zapyta-
niem o Czarnego Janka. Dziennikarka Radia 

Wrocław – Sylwia Jurgiel poprosiła o rozmowę. 
Chociaż nie zapaliłam się do pomysłu, zostałam 
przekonana, że właśnie potrzebne są relacje 
mieszkańców ziemi złotoryjskiej i lwóweckiej, 
a ja je posiadam. Zgodziłam się. Pani Redaktor 
stawiła się punktualnie, lekko podziębiona, ale 
promienna, serdeczna i kipiąca dobrą energią. 
Fragmenty naszej rozmowy emitowane były na 
falach Radia Wrocław 14 listopada br. w  audycji 
podejmującej dyskusję o Czarnym Janku – legen-
dzie podzłotoryjskich wsi (htt p://www.prw.pl/ar-
ti cles/view/31611/bandyta-czy-moze-partyzant-).
Danuta Sosa: Proszę powiedzieć coś o sobie.
Sylwia Jurgiel:  Od ośmiu lat pracuję w Radiu 
Wrocław w dziale „Polityka”. Rozmawiam z róż-
nymi osobami, przedstawicielami naszej klasy 
politycznej, krajowej, regionalnej, czyli mała 
polityka i duża polityka też wchodzi w grę.
Jak się mają do polityki „legendy”?
Jestem Dolnoślązaczką i staram się zawsze coś 
opowiedzieć o regionie. Mamy teraz cykl „Oca-
lić od zapomnienia”. Robię to z dwiema kole-
żankami – też dziennikarkami Radia Wrocław. 
Wyszukujemy opowieści, nie takich oczywistych 
oczywistości, tylko takich, które mogą kogoś za-
ciekawić. Wyszukiwałam takie tematy. Zaczęłam 
od zamku Książ i księżnej Daisy. Zdawałoby się, 
że temat został wyczerpany, a tymczasem trafi -
łam na informacje, o których nikt nie wiedział. 
Na przykład są nieznane pamiętniki księżnej 
Daisy, z których można się wiele dowiedzieć. 
Czy rozwijała Pani to zainteresowanie zamka-
mi i ich mieszkańcami?
Zrobiłam ten cykl i potem wyszukałam sobie w 
Internecie notatkę (nawet już nie pamiętam, 
kto był autorem) „Czarny Janek – dolnośląski 
Janosik”. Rozdzwoniłam się w poszukiwaniach, 
trafi łam do IPN, gdzie jest dział, w którym hi-
storycy badają dokumenty regionu. Spotkałam 
się z panem Robertem Klementowskim i do-
wiedziałam się, że dotyczy to terenu powiatu 
złotoryjskiego i lwóweckiego, i że Czarny Janek 
działał tutaj. Podał mi nazwy miejscowości i 
„wskazał kierunek jazdy”. Postanowiłam przyje-

chać i oto jestem.
No i jak, łatwo poszło? Czy ludzie posiadają 
wiedzę i czy chcą się nią dzielić?
Wiedza mieszkańców o Czarnym Janku jest głów-
nie wiedzą przekazywaną w opowieściach rodzin-
nych. Świadkowie tamtych wydarzeń niechętnie 
już wspominają tamte historie. W pamięci ludzi 
pozostał strach, bo doświadczyli szykan władzy na 
swoich bliskich, często niewinnych ludzi. I teraz 
nie chcą podawać szczegółów. Inni nie ufają swo-
jej pamięci i nie chcą o innych mówić  źle.   
A inne ciekawe historie z życia wzięte?
To jest tak: Ja bardzo lubię historię, staram się, 
jak tylko mogę, bo też ta działka polityczna 
powoduje, że mam strasznie dużo roboty, ale 
staram się. Ostatecznie udaje mi sie docierać 
do ciekawych miejsc. Bardzo jestem dumna, 
że udało mi się kiedyś zrobić ciekawy reportaż 
o Miedziance. To jest miejscowość pod Jelenią 
Górą, której praktycznie już nie ma. Kiedyś była 
tam kopalnia uranu. Ja byłam pierwsza, jeszcze 
przed książką zrobiłam reportaż (śmiech). Do-
tarłam nawet do górnika, który tam pracował w 
Miedziance i mieszka niedaleko.
Jak zdobyła Pani namiary tego człowieka? 
Przybysz odnosi wrażenie, że wszyscy wymarli, 
tragiczna historia wsi.   
A tak, gromadzenie materiału było żmudne. W 
okolicy chodziłam od drzwi do drzwi i pytałam: 
kto może coś wiedzieć o kopalni uranu? Spo-
tkałam miłą panią, która zaprowadziła mnie 
do dziadka, który był po dziewięćdziesiątce i 
wszystko pamiętał. Wszystko wiedział, przy-
znał też, że długo nie mówił na ten temat, bo 
się bali. Byli pilnowani przez Sowietów, przy 
każdym wejściu i wyjściu z kopalni, byli przeszu-
kiwani. Oni w ogóle nie zdawali sobie sprawy 
z tego, że kopią uran. Wielu górników umarło. 
Długi czas nie wiedzieli, że to z powodu na-
promieniowania. Opowieści słuchała również 
wnuczka, która coraz szerzej otwierała oczy, 
gdyż nigdy wcześniej tego nie słyszała. Czułam 
się wyróżniona zaufaniem i wynurzeniami.
 Jakieś jeszcze ciekawostki, chętnie posłucham.
Zainteresowała mnie Jelenia Góra, a to z po-
wodu historii ucieczki samolotem. Były to lata 
powojenne, pięćdziesiąte. Niedaleko Jeleniej 
Góry, w lesie jest grób dwóch lotników i opieku-
je się tym grobem pewien starszy pan. I o tym 
właśnie zrobiłam reportaż. No, to jest osiem lat. 
Trochę tego było.
Czy te ciekawe historie i materiał, zawsze 
bogatszy, niźli prezentowany na antenie, ma 
wersję pisaną?
Niestety, nie. Jako dziennikarka radiowa pracuję 
na efekt antenowy. Jakoś nikt się do mnie nie 
zgłosił z taką propozycją. A szkoda, bo te histo-
rie są niezwykłe, zaskakujące. Ten region jest 
bardzo bogaty w historie. Dodam, że można nas 
słuchać w Internecie, jest zakładka „Reportaże”.
A Złotoryja? 
Jestem tutaj pierwszy raz. Już mi się podoba. 
Przy okazji tego pobytu trafi łam na kilka cie-
kawych historii i wrócę po nie. Zaczęłam od 
Czarnego Janka, nie wiem, czy dobrze, czy źle, 
zobaczymy. Mam nadzieję, że środowisko wro-
cławskie zainteresuje się historią Bogdziewicza. 
A do Złotoryi wrócę.
Serdecznie dziękuję za rozmowę i bardzo gorąco 
zapraszam, ciekawych historii u nas dostatek.
I ja dziękuję, i polecam się jako zbieracz ciekawych 
historii, a słyszę już od kilku osób, że u was wiele 
się dzieje. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia. 

Danuta Sosa

DZIEJE POPRAWCZAKADZIEJE POPRAWCZAKADZIEJE POPRAWCZAKA PASJEPASJEPASJE
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Nie wszyscy mają przyjemność pracować w 
miejscu, które się lubi i z ludźmi, których 

się szanuje. W którym zarówno nauczyciele, jak 
i ich podopieczni czują się docenieni i zadowo-
leni.

Tym miejscem jest niewielkie gimnazjum w 
Rokitnicy. Szkoła powstała w 2010 r. z inicjatywy 
rodziców, których dzieci uczęszczały do zamiej-
scowego oddziału Gimnazjum w Lubiatowie i 
mającego swą siedzibę w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Rokitnicy. Zapał i wola rodziców 
to jedno, a środki fi nansowe i organizacja - to 
drugie. Nowe gimnazjum nie powstałoby, gdyby 
nie Stowarzyszenie Rozwoju wsi Rokitnica, które 
wzięło na siebie koszt utrzymania szkoły oraz 
zaangażowanie Pani Bogumiły Ziarno, która 
najpierw szkołę tworzyła od podstaw, a potem 
przez okres dwóch lat kierowała powstałym 
„bytem”. Statut szkoły i jej regulaminy powstały 
przy udziale ciała pedagogicznego, za co jeste-
śmy Pani Dyrektor niezwykle wdzięczni, bo dzi-
siaj możemy wypiąć pierś i z dumą powiedzieć, 
że ten sukces jest również naszym dziełem. Ta 
duma przekłada się na współodpowiedzialność 
za dalsze funkcjonowanie szkoły, sukcesy dzieci, 
warunki i atmosferę pracy (w przypadku dzieci 
– nauki).

Po upływie dwóch lat na stanowisku dyrek-
torskim Panią B. Ziarno zastąpił Pan Jarosław 
Chmiel, by po roku ustąpić miejsce obecnej Pani 
Dyrektor – Pani Marii Czarneckiej. 

Szkoła mieści się w gabarytowo niewielkim, 
ale za to zabytkowym, bo ponad stuletnim 
budynku (z 1906 r.), który jest własnością rokit-
nickiej szkoły. Teren wokół jest ogrodzony, a nad 
bezpieczeństwem uczniów czuwa czujne oko 
monitoringu. Nowoczesność widoczna jest tutaj 
niemal na każdym kroku, także w jakości przy-
gotowania boiska sportowego przystosowanego 
do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną i 
innych dyscyplin - spełniającego wszelkie atesty 
i certyfi katy unijne. Tę ważną z punktu widzenia 
wychowania sportowego inwestycję zawdzię-
czamy władzom gminy oraz urzędowi marszał-
kowskiemu.

Szkoła liczy zaledwie trzy oddziały, w których 
naukę podjęło 43 uczniów. Ciekawym może 
wydać się fakt, iż niemal połowa dzieci to miesz-
kańcy Złotoryi – dowożeni do szkoły busem 
wynajętym przez rodziców. Nauka odbywa się 
w salach lekcyjnych wyposażonych w wysokiej 
jakości pomoce naukowe, a przedmiot taki jak 
informatyka, realizowany jest w odpowiednio 
wyposażonej, ze stałym dostępem do Internetu, 
pracowni. Nauka języka obcego również została 
poważnie potraktowana – szkoła dysponuje 
specjalnie wyznaczoną do tego klasą ze sto-
sowną bazą i pomocami naukowymi. Miłości 
do „małej ojczyzny” gimnazjalna brać uczy się 
uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w izbie 

regionalnej (znajdującej się na terenie szkoły), a 
w której udało się zgromadzić wiele przedmio-
tów codziennego użytku, jakimi posługiwali się 
dawni mieszkańcy Ziemi Złotoryjskiej. 

Za nauczanie w szkole odpowiada wysoko wy-
kwalifi kowana kadra pedagogiczna, posiadająca 
w większości przypadków stopień nauczyciela 
dyplomowanego i uprawnienia egzaminatorów. 
Nauczyciele, choć na co dzień 
zapracowani, chętnie uczest-
niczą w szkolnych wyjazdach, 
a tych nie jest mało. Nasza 
placówka bierze udział w mię-
dzynarodowej wymianie mło-
dzieży, którą zapoczątkowała 
europejska współpraca, realizu-
jąc partnerski projekt edukacyj-
ny Comenius, realizowany pod 
hasłem „Uczenie się przez całe 
życie”. W ramach tego projektu 
nasza szkoła nawiązała kontakty 
ze szkołami ze Słowacji, Bułga-
rii, Portugalii, Norwegii i Turcji. 
Kontakty korespondencyjne 
zaowocowały zaproszeniami, 
jakie spływały na ręce naszej 
dyrekcji. Możemy pochwalić się 
już wycieczkami do Bułgarii, na 
Słowację oraz do Norwegii. Na 
marzec zaplanowaliśmy wyjazd 
do Portugalii, a w maju ruszamy 
w przeciwnym kierunku – do 
Turcji.

Dzięki podróżom, w których 
uczestniczą wszystkie dzieci 
uczące się w szkole, poznajemy 
nie tylko nowe kultury, ale tak-
że uczymy się być ze sobą 24 h 
na dobę, uczymy się współpra-
cy i odpowiedzialności za siebie 
i innych uczestników wyjazdu. 
Niekwesti onowaną korzyścią, 
jaką odnoszą uczniowie, jest 
motywacja do nauki języków 
obcych oraz szlifowanie już 
nabytych umiejętności. Warto 
wspomnieć również o innym 
wydarzeniu, jakim był wyjazd do Długołęki na 
Euroweek, czyli pięciodniowe warsztaty z języka 
angielskiego. Warsztaty językowe prowadzili 
lektorzy z całej Europy. 

Ponadto nasza młodzież uczestniczy, zawsze 
licznie, w krajowych wycieczkach – i tych bliż-
szych, i tych dalszych jak Kraków, Zakopane, 
Oświęcim. W tym roku planujemy odwiedzić 
również stolicę, gdzie spędzimy kilka dni.

Nasi uczniowie przy wsparciu kadry nauczy-
cielskiej włączają się w akcje dobroczynne. Taką 
akcją była kwesta zorganizowana w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Pełna miska dla schro-

niska”. Za zebrane pieniądze młodzież kupiła 
karmę dla zwierząt, koce, kołdry i poduszki - i 
przekazała je legnickiemu schronisku dla zwie-
rząt. W tej chwili na terenie szkoły realizowana 
jest inna akcja charytatywna pod hasłem „Góra 
grosza”.

Przedstawione powyżej projekty i liczne wy-
jazdy nie przesłaniają nam obowiązków szkol-
nych i codziennej nauki. Jak w każdej szkole, tak 
i u nas odbywają się sprawdziany i zaliczenia. 
Jak wszędzie, tak i tu znaczenie ma dyscyplina. 
Ale dodatkowo praca wyzwala w nas wielkie 
pokłady energii, które sprzyjają integracji, za-
dowoleniu z nauki i atmosfery, a w przypadku 
nauczycieli – satysfakcji z niemalże namacalnych 
efektów, zadowolenia, iż praca nie idzie na 
marne. A że nie idzie, świadczą dobre wyniki 
na egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 
2012/2013, jakie osiągają nasi podopieczni. Na 
egzaminie gimnazjalnym poświęconym części 
humanistycznej i przyrodniczej uczniowie uzy-
skali wyniki wyższe niż średnia wojewódzka. 
Jednocześnie byliśmy najlepsi w powiecie i w 
gminie. To wyniki, które satysfakcjonują, ale 
i sprawiają, że chcemy podnosić poprzeczkę 
coraz wyżej i już planujemy wynik lepszy od 
zeszłorocznego.

Bo w naszej szkole wszystkim się chce... Na-
uczycielom - pracować, podejmować wyzwania, 
współpracować z rodzicami, a uczniom - uczyć 
się, rozwijać i poznawać świat w perspektywie 
bliskiej, ale i tej dalszej, światowej. Wydaje się, 
że nic nam już do szczęścia nie trzeba. Ale to 

nieprawda. Mamy swoje marzenia i nowe ocze-
kiwania związane z nasza szkołą. Bo codzien-
ność zaskakuje i uświadamia kolejne potrzeby. 
Dzisiaj wiemy, że pomocą naukowa, która ułatwi 
pracę w przyszłości, będzie tablica interaktyw-
na. O niej aktualnie marzymy, a w naszej szkole 
marzenia się spełniają, więc czekamy... Tym 
bardziej, że nie sięgamy po gwiazdki z nieba, 
ale to, co prędzej czy później będzie w zasięgu 
naszych możliwości.

Ciąg dalszy nastąpi....
Anna Woźniak

W mojej rodzinie nie ma zbyt wielu starych, 
pamiątkowych przedmiotów po przod-

kach. Mój tato posiada jedynie widelec z drew-
nianą rączką po swoim dziadku. Natomiast moja 
babcia ze strony mamy odziedziczyła po swoich 
rodzicach – Sybirakach album ze zdjęciami. 
Jest on stary, miejscami poszarpany, a okładka 
zrobiona jest z materiału, dziś już mocno znisz-
czonego. Album ten ,,ledwo trzyma się kupy”, 
ponieważ ma ponad 70 lat.

Rodzice mojej babci spośród rodzinnych 
pamiątek pozostawili tylko ten zbiór fotografi i, 
gdyż na Syberii nauczyli się nie przywiązywać 
wagi do przedmiotów, wiedząc, że życie ludzkie 
jest najważniejsze.

Najstarsza fotografi a umieszczona w albumie 

pochodzi z czasów II 
Rzeczypospolitej. Na niej 
mój pradziadek pozuje 
do zdjęcia razem ze 
swoim oddziałem. Jest 
tam wraz z nim około 
stu zwykłych, prostych 
żołnierzy (takich jak mój 
dziadek) i jeden ofi cer 
w centrum kompanii. 
Prawdopodobnie zdjęcie 
to zostało wykonane w 
1935 roku. Można tylko 
zgadywać datę i oko-
liczności wykonania tej 
fotografi i. Przypuszczal-
nie mój pradziadek wraz 
z rodziną za udział w 
wojnie 

przeciwko Rosja-
nom został wywie-
ziony na Syberię. 

W albumie jest 
także zdjęcie zrobio-
ne w czasie powrotu 
z Syberii do Polski. Są 
na nim przedstawieni 
członkowie dwóch 
rodzin - mojej i obcej. 
Kobieta z odkrytą 
głową z dzieckiem na 
ręce, to prababcia z 
babcią. Ta ostatnia uro-
dziła się w Kazachstanie, 

gdzie było cieplej niż na północy, i prawdopo-
dobnie dlatego przeżyła. Mężczyzna z łysiejącą 
głową, stojący po prawej stronie, to mój pra-
dziadek. Natomiast dzieci po prawej stronie: 
dziewczynka i chłopiec to rodzeństwo mojej 
babci. Niestety nie wszyscy przeżyli zesłanie. 
Niemowę zmarło w drodze na Syberię, więc nie 
ma go na tym zdjęciu.

Album zawsze krył w sobie pewne tajemnice. 
Dziś tożsamości wielu osób ze zdjęć nie da się 
już ustalić. Dla mnie album jest wspaniałą wy-
cieczką w przeszłość, w której osobiście nie mo-
głem uczestniczyć, bo mnie jeszcze nie było na 
świecie. Mogę się tylko domyślać jak naprawdę 
się żyło w tych odległych dla mnie czasach i jacy 
byli moi przodkowie. Mam nadzieję, że jeszcze 
historię niektórych ,,bohaterów” z tych fotogra-

fi i będę mógł poznać. 
 Jonatan 

Łupkowski
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Kazimierz i Zofi a Turkiewiczowie, z arch. U. Jaworskiej

Iwona i Zbyszek Michalscy 
w siedzibie MHD - 1961 r., z 
arch. I. Lasek

Wizyta św. Mikołaja w MPGK. 
Od prawej Irena Bogus, Bożena 
Głowa, pan Kostecki, Zdisława Mi-
chalska, Lucyna Jaworek, 1957 r.

Spotkanie z Mikołajem w Twardo-
cicach. Z arch. J. Kaliciak

Z sąsiedką wizytą, z arch. J. Stawińskiej

Zabawa choinkowa w siedzibie MPGK - 1957 r.

Uczennice szkoły w Zagrodnie, 1950 r.

Świętowanie z sąsiadami - u państwa Dietfeldów

Muzykujące dzieci - mieszkańcy ul. Basztowej, 
z arch. U. Jaworskiej

Pracownice Żłobka Miejskiego, z arch. U. Jaworskiej

Boże Narodzenie obchodzone na 
wsi nieco różniło się od święto-

wania w mieście. Mieszkańcy wsi, 
żyjąc bliżej natury i bardziej zależni 
od jej praw – z większą powagą 
oraz wiarą podchodzili do wszelkich 
znaków, jakie przekazywała przyro-
da w wieczór wigilijny. Z zaangażo-
waniem odprawiano rytuały obła-
skawiające żywioły i wszelkie siły 
natury, składano hołdy matce-żywi-
cielce, serwując potrawy wyłącznie 
z produktów dostępnych w polu, 
sadzie, ogrodzie. Mniej wykwintna 
niż w mieście kuchnia obywała się 

bez egzotycznych dodatków, nie-
koniecznie pachniała imbirowymi 
piernikami, kardamonem i cynamo-
nem. W zamian za to mieszała za-
pach wędzonych śliwek, gotowanej 
kapusty, grzybów. Przygotowania 
do świąt rozpoczynano z dużym 
wyprzedzeniem i z obowiązującym 
podziałem na prace męskie, kobie-
ce i te, które mogły wykonać małe 
dziecięce rączki.

W drugiej połowie XIX w. zimo-
zielone gałązki (sosnowe lub świer-
kowe), wtykane w różne miejsca w 
całym domu, zastąpiono choinką 

stawianą 
w repre-
zenta-
cyjnym 
miejscu. 
Wiecze-
rza prze-
biegała 
według 
powta-
rzające-
go się 
rytuału, 
rozpoczy-
nała ją 
wspólna 
modlitwa 
wypo-
wiadana 
na głos 
(także za 
zmarłych) 
i opłatek 
- dawniej 
nazy-
wany 
„mgieł-
ką”. Obo-
wiązkiem 
każdego 
było 
koszto-
wanie 
wszyst-
kich 
potraw, 
potem 
dopiero 
objada-
nie się 
wybrany-
mi sma-
kołykami. 
Wierzono 
bowiem, 
że tyle, 
ile wzgar-
dzonych 
potraw, 
tyle 
korzyści 
i przy-
jemności 
ominie w 

nadchodzącym roku. Ponadto pró-
bowanie chroniło przed głodem. W 
trosce o zdrowie, pomyślność 
i spójność rodziny w czasie wiecze-
rzy nie odchodziło się od stołu. Ten 
zwyczaj obecny jest zresztą do dziś 
w wielu domach. Gospodarze bacz-
nie obserwowali wszelkie znaki na 
niebie, które były zapowiedzią całe-
go kolejnego roku. I tak: rozrzucone 
po niebie gwiazdy przepowiadały 
urodzaj i „syte” zimy, zamglone nie-
bo – informowało o roku wilgotnym 
z inwazją szkodników, widoczna 
droga mleczna – oznaczała obfi tość 
mleka i bogactwo jego przetworów.

Tak było „tycio” przed wojną...  
A po wojnie...   wielu musiało 

porzucić swoje 
domy i zamieszkać 
na obcym kultu-
rowo terenie, w 
„czasach błędów 
i wypaczeń” przy-
zwyczajano się 
do ograniczeń w 
niemal wszystkich 
sferach życia w 
ramach wprowa-
dzania „socjali-
stycznego raju”. 
Spowodowano, 
że szarzy obywa-
tele „opływali” 
w niedostatki, a 
inni „cierpieli” 
dobrobyt - ze 
wszystkiego czer-
piąc profi ty, przy-
wileje, premie, czy 
choćby przyjmując 
podziękowania 
„w naturze” (nad 
wyraz chętnie w 
okresie przedświą-
tecznym). Głęboka 
religijność z całą swoją przebogatą 
symboliką przeciwstawiona zosta-
ła ubóstwu ateizmu partyjnego 
„naczalstwa” i rzeszy strażników 
„dobrego imienia” Polski Ludowej. 
Bieda ograniczała świąteczną wy-
stawność, ale jednocześnie urucha-
miała w ludziach pokłady wyobraźni 
i zaradności, która owocowała 
pomnażaniem „niezapomnianych 
wspomnień”. 

W tzw. „kresowych rodzinach”, 
osiadłych na poniemieckich wsiach, 
przetrwał zwyczaj wyścielania pod-
łogi słomą. W kącie izby ustawiano 
zbożowy snop, tzw. Starego Dziada, 
który stał do Nowego Roku. Swój 
dziecięcy udział w przygotowaniach 
świątecznych wspomina Pani Ja-
nina - dzisiaj mieszkanka Złotoryi, 
dawniej Zbylutowa: „Z pomocą 
dorosłych piekło się ciasteczka w 
kształcie zwierząt, które wieszało 
się na choince. Sami owijaliśmy 
orzechy w złotka, robiliśmy łań-
cuchy z papieru i słomy. Świeczki 
upinało się na klamerkach z dala 
od papierowych ozdób i włosów 
anielskich. Dzieci biegały po innych 
domach i oglądały choinki. Moment 
zapalania świeczek na choinkach 
był wielkim przeżyciem. Z zachwytu 
zapierało nam dech w piersiach.” 
Podobna radość z „rzeczy małych” 
przebija z opowieści Pani Eli, która 
dzieciństwo spędziła w Nowym 
Kościele: „Cały grudzień do Wigilii 
robiliśmy zabawki na choinkę – łań-
cuchy z bibuły i słomek (harmonijka 
bibułkowa przekładana słomką). 
Pamiętam, jak przed każdymi 

świętami, na prośbę mamy, pan 
Klonowski z Wilkowa przywoził w 
skrzyneczce maleńkie jabłuszka. 
Jego przyjazd zapowiadał święta. 
Jabłka wieszaliśmy na choince, a po 
świętach zjadaliśmy je.” Z kolei Pani 
Danuta ze Złotoryi  wspomina, że 
„Za choinkę odpowiadał tato. Naj-
pierw kupował drzewko i przyciągał 
je na sankach do domu. Z wielką 
radością towarzyszyliśmy mu w 
tym. W domu tato oglądał choinkę, 
odcinał dolne gałązki, które nie mie-
ściły się w stojaku, i te, które były za 
gęste. Gdy całe drzewko było chu-
dziutkie, od razu kupował dodatko-
we gałązki, którymi wypełniał puste 
miejsca. Nawiercał dziurki i wpychał 
gałązkę. Nigdy nie opadały, ani nie 

więdły. Po tym 
zabiegu choin-
ka była gęsta, 
zawsze sięgała 
od podłogi do 
sufi tu. Tato 
z drabiny za-
wieszał nasze 
ozdoby – łańcu-
chy z gładkiej 
bibułki, jeżyki 
i upieczone 
przez mamę 
kruche ciastka 
z cukrem w 
kształcie cho-
inek, półksięży-
ców, gwiazdek, 
do których 
my wcześniej 
przymocowali-
śmy nitki.” We 

wspomnie-
niach jeszcze 
innej złotory-
janki również 
tato pojawia 
się jako osoba 
odpowiedzial-
na za choinkę. 
Pani Iwona 
opowiada: 
„Tato miał bzi-
ka na punkcie 
waty udającej 
śnieg i staran-
nego ułożenia 
ozdób. Zawsze 
mieliśmy pięk-
ne choinki. 
Zapalaliśmy 
prawdziwe 
świeczki. Raz 
choinka zapa-
liła się, ale wielkiego pożaru z tego 
nie było, udało się w porę ugasić 
ogień.”

Gdy dzieci zajęte były pracami 
ręcznymi, dorośli przygotowywali 
posiłki. W tych obowiązkach nieza-
wodne były babcie – lepiły pierogi, 
ucierały mak, przyprawiały potra-
wy. Babcia P. Janiny „była świetnie 
zorganizowana, nie lubiła, jak ktoś 
pomagał jej w kuchni. Wszystko 
przygotowywała w bardzo dużych 
ilościach, ponieważ cała rodzina 
zjeżdżała się właśnie do niej. Babcia 
piekła francuskie ciastka według 
przepisu swojej mamy. Piekła kacz-
ki. Gołąbki robiła z główki kapusty 
ukiszonej wcześniej w całości. 
Szynka była robiona z całego udźca 
z kością. Po świętach każdy odjeż-

dżający gość otrzymywał gościniec 
w postaci mięs i ciast.” Za to babcia 
P. Iwony „nawet trzy tygodnie przed 
świętami zaczynała przygotowania 
(czyszczenie pszenicy, łupanie orze-
chów i oczywiście porządki). Wie-
działa, kiedy i jak coś zrobić, żeby 
bez lodówki przetrwało do świąt. 
Ciasta przygotowywała na bardzo 
dużych blachach (teraz już takich 
w domach się nie używa) i zanosiła 
(z nasza pomocą) do pobliskiej - 
do dzisiaj istniejącej - piekarni na 
Matejki. Na blaszkach zostawiała 
kartkę z nazwiskiem. Na umówioną 
godzinę upieczone i pachnące ciasto 
odbierało się. Zawsze było pięknie 
upieczone, bez odrobiny spalenizny. 
Przynoszących ciasta do piekarni 
było więcej. Tak się wówczas robi-
ło.”  

Prezentów pod choinką na ogół 
nie było. Dzieci otrzymywały je 
wcześniej z okazji 6 grudnia. „Ro-
dzice zanosili prezenty do kościoła 
i tam wręczał je ksiądz przebrany 
za biskupa. Pamiętam, jak waliło 
mi serce, gdy nadchodziła moja 
kolej i szłam odebrać swoją paczkę. 
Mimo że nie były to ani słodycze, 
ani zabawki – raczej jakaś bluzeczka 
czy materiał na sukienkę. Prezenty 
były zawsze praktyczne – wspomina 
Pani Janina. – Jednego roku – kon-
tynuuje Pani Janina – moja mama 
nie przygotowała paczki. Kiedy to 
odkryłam, skomponowałam ją sobie 
sama i zaniosłam do księdza, żebym 
nie była gorsza od innych dzieci.”

Czas świąteczny, mimo niechęci 
władzy do religii i 
kościoła, był cza-
sem nagradzania 
pracownika i jego 
rodziny dobrami 
niedostępnymi 
w państwowym 
handlu. „Rok w 
rok uczestniczyli-
śmy w tzw. „cho-
inkach” - najpierw 
w PGKM, potem 
w siedzibie MHD 
na Nowotki, na 
III piętrze, gdzie 
mieściła się ad-
ministracja. Tam 
organizowano 
spotkania z 
Mikołajem przy 
choince. Oprócz 
drobnych prezen-

tów, 
w paczce 
zawsze 
znajdowa-
ła się też 
srebrna ró-
zga” - miło 
wspomina 
zabawy P. 
Iwona. Za 
to P. Ela, 
wzruszona 
na samą 
myśl o tam-
tych latach, 
łamiącym 
się głosem 
opowiada: 
„Pod cho-
inką znaj-

dowaliśmy paczki, które tato otrzy-
mywał w zakładzie PZGS w Nowym 
Kościele, a w nich rarytasy – suszo-
ne fi gi nawleczone na sznureczek i 
zawiązane jak pętko, pomarańcze, 
cukierki i czekolada. Rodzice paczki 
najpierw chowali, a później podrzu-
cali pod choinkę. Pamiętam też, że 
kiedy mój brat wyjechał do szkoły i 
mama nie mogła dostać w sklepie 
fi ranek, żeby mógł powiesić sobie 
w pustych oknach, mama nocami 
sama zrobiła fi ranki na szydełku. 
Były śliczne. Brat zrobił potem do 
nich ramki i naciągnął je na te 
ramy. To było w 1957 r. P. Danuta i 
jej bracia pod choinką znajdowali 
wydziergane przez mamę skarpetki, 
czapki i szaliki, uszyte sukienki lub 
spodnie. 

W kolejnych latach trwania epoki 
szarzyzny i materialnych niedo-
statków towar przedświąteczny 
„rzucano” do sklepów zawsze w 
niewystarczającej ilości i dodatko-
wo objęty limitem ilościowym/wa-
gowym dla jednorazowego zakupu. 
Żeby uszczknąć coś z tej puli, „masa 
kupująca”, jak wówczas określano 
klientów w partyjnej nowomowie, 
powoływała komitety i tworzyła 
listy kolejkowe, a pracujący wynaj-
mowali „staczy”. Gdy towar trafi ał 
w końcu na półki, zaczynało się 
szturmowanie lady i walka z tymi, 
co metodą „na dziecko, albo „na 
legitymację” ułatwiali sobie zadanie 
(kolejno podchodziła matka, ojciec, 
babcia i dziadek, a potem dziecko 
wypożyczane było chętnym za „co 
łaska”). Tak zdobywało się cytrusy, 
kawę, kakao i bakalie, które przy-
pływały do nas z zaprzyjaźnionej 
Kuby. 

Czasopisma prześcigały się 
wówczas w publikowaniu dobrych 
rad dotyczących odświeżania pro-
duktów, zastępowania brakujących 
składników tym, co dostępne na 
rynku (np. zamiast kandyzowanej 
skórki pomarańczowej do keksa 
polecano gotowaną marchewkę, 
podsmażane płatki owsiane zamiast 
orzechów).

Nierzadko zakłady pracy organi-
zowały spotkania choinkowe, na 
które zapraszano dzieci pracowni-
ków. Z 1957 r. pochodzi fotografi a, 
która utrwaliła dość liczne grono 
związane zawodowo z MPGK (Miej-
skim Przedsiębiorstwem Gospo-
darki Komunalnej) i inna (1959 r.) 

- wykonana 
w siedzibie 
administra-
cji MHD 
(Miejskiego 
Handlu 
Detalicz-
nego) przy 
ulicy No-
wotki, czyli 
dzisiejszej J. 
Piłsudskie-
go. Do pa-
miątkowej 
fotografi i z 
choinką w 
tle chętnie 
ustawiały 
się dzieci w 
szkołach i 
przedszko-
lach. Ale nie 
można nie 
wzruszyć się 
przy zdjęciu 

pracow-
nic żłob-
ka, które 
przed 
laty mie-
ściło się 
w budyn-
ku dzi-
siejszego 
Urzędu 
Pracy. 
W ofi -
cjalnym 
prze-
kazie, 
zwłaszcza 
w uciąż-
liwych 
latach 
50., pro-
mowano 
choinki 
ozdobio-
ne go-
łąbkami 
pokoju i 
fl agami 
państw 
„sojusz-
niczych”, 
a w miej-
sce św. 
Mikołaja 
- postać 
Dziadka 
Mroza, 
który 
wyglądał 
niczym 
przybysz 
z tajgi 
okutany 
w grube 
niedź-
wiedzie 
futro. Tu i 
tam moż-
na było 
natknąć 
się na 
plakaty 
o treści 
propa-
gando-
wej, zilu-
strowane 
kielisz-
kiem i gałązką świerkową z hasłem-
przestrogą „Nie traktuj Świąt jako 
okazji do picia”. 

Czas świąteczny upływał na 
wspólnym biesiadowaniu, śpiewa-
niu kolęd, zwłaszcza gdy w rodzinie 
trafi ł się zdolny grajek lub śpiewak. 
Dorośli chętnie najpierw wysłuchi-
wali popisów dzieci, później kolędo-
wali przy instrumentalnym akompa-
niamencie. U Pani Eli śpiewało się 
na dwa i trzy głosy – utalentowane 
siostry wraz z mamą tworzyły zgra-
ny zespół. U P. Danuty – w rodzinie 
muzycznych samouków - śpiewali 
wszyscy przy akompaniamencie 
ojca, który przygrywał a to na 
skrzypcach, a to na akordeonie, a to 
jeszcze na fi sharmonii. Nie gardził 
fl etem i organkami.

Wigilię spędzało się w gronie ro-
dzinnym, ale kolejne świąteczne dni 
przeznaczone były na wizyty rodzin-
no-sąsiedzkie. Ludzie chętnie spoty-
kali się, gościli sąsiadów i przyjaciół. 
Jedno z takich spotkań przy choince 
przedstawia pamiątkowa fotografi a 
zrobiona w domu państwa Ditf el-
dów, druga – cztery rodziny z ulicy 
Basztowej, rok w rok odwiedzające 
się w zaprzyjaźnionym sąsiedzkim 

gronie.
 Przybyli na te tereny Kresowia-

nie, Wielko- i Małopolanie, a także 
rodowici górale - w obcym miejscu 
z jeszcze większym duchowym 
zaangażowaniem pielęgnowali 
dawne tradycje związane z rejonem 
ich pochodzenia. Po latach mikso-
wania się 
i modyfi kowania rodzinnych zwy-
czajów, wigilijne menu nieco od-
biegło od świątecznego jadłospisu 
z początków osiedlania się Polaków 
na ziemi złotoryjskiej. Dlatego obok 
kresowej kuti i stoi śląska moczka na 
bazie piernika albo też ukraińskie 
bobalki, czyli maleńkie bułeczki z 
makiem. Owocowy susz rodem z 
kuchni ukraińskiej (nazywany juchą 
lub warem) niektórym nie zastą-
pi pochodzącego z Wielkopolski 
kompotu z korbolu, tj. z dyni. Ale w 
kolejnych świątecznych dniach nic 
nie powstrzyma bywałej w świecie 
gospodyni przed postawieniem 
kaczki z nadzieniem żurawinowym 
obok tradycyjnej kapusty z grochem 
czy włoskiego ti ramisu obok powie-
lanego rokrocznie łamańca mako-
wego. Bo przecież cały w tym urok, 
żeby stare istniało obok nowego...

Joanna Sosa-Misiak

Kazimierz i Zofi a Turkiewiczowie, z arch. U. Jaworskiej

Bożonarodzeniowe Bożonarodzeniowe Bożonarodzeniowe 
retrospekcjeretrospekcjeretrospekcje
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Od roku 2013 

Praca nad ostatecznym kształtem i 
przeznaczeniem budynku nie jest 

określona w czasie 
i zamknięta defi nitywnie – kolejne 
decyzje są wypadkową wiedzy i 
doświadczenia, sytuacji rynkowej i 
okoliczności zewnętrznych, zbioru 
szczęśliwych i nieszczęśliwych zbie-
gów okoliczności. Budynek, co chyba 
wystarczająco udowodniliśmy w 
poprzednich odcinkach,  ma swoja 
duszę 
i charakter, ma nam wiele do 
powiedzenia – wystarczy dobrze 
posłuchać. W tej części ,,Historii 
pewnej rodziny…” chcemy podzielić 
się naszymi planami, które powoli 
realizujemy. 
Kolorystyka i kształt elewacji. 

Wybór kolorów elewacyjnych trwa 
już  10 lat…  Według naszej wiedzy 
nie istnieją bezpośrednie przesłanki 
do przyjęcia a priori udokumentowa-
nej ikonografi cznie kolorystyki. Szu-
kaliśmy obiektów podobnych, kieru-
jąc się, oprócz ujęcia historycznego,  

własnym poczuciem estetyki. Poniżej 
pokazujemy czytelnikom wyniki na-
szej analizy. Pomysłów było więcej, a 
żeby je zrealizować, wprowadziliśmy 
do programów Autocad Autodesk 
Architectural, a następnie 3D MAX 
cały budynek Rynek 15  - jako trójwy-
miarowy nieomal rzeczywisty obiekt, 
a następnie dobieraliśmy kolory 
elewacyjne tak,  aby jak najwierniej 
zwizualizować przyszły wygląd bu-
dynku.  Decyzja nie została podjęta, 
dyskusja trwa. (Rysunek 1).

W trakcie pracy szukaliśmy naj-
nowszych rozwiązań i trafi liśmy do 
specjalistów z fi rmy FARO – oferują-
cych skanery trójwymiarowe. Jak się 
dowiedzieliśmy, jest to optymalny i 
najwierniejszy sposób inwentaryza-
cji obiektów zabytkowych. Wizyta i 
skanowanie trójwymiarowe dotyczy-
ły widoku portalu i piwnicy obiektu. 
Laser FARO nadaje się zwłaszcza 
do rejestrowania skomplikowanych 

kształtów budynków historycznych, bez niego 

konieczne byłyby czaso-
chłonne pomiary przy 
użyciu ręcznych przy-
rządów. Zamieszczamy 
efekt pracy skanera – 
chmurę punktów przez 
niego wygenerowanych, 
a następnie przetworzo-
nych do modelu trójwy-
miarowego. 

(rysunek 2)
Nasz obiekt jest 

jednak ,,mierzalny”, 
dostępny dość łatwo, 
więc odrzuciliśmy tę 
formę inwentaryzacji, 
posiłkując się metodami 
tradycyjnymi, zwłaszcza, 
że do zrobienia jest 
bardzo dużo elementów 
kamiennych.

A od tego mamy bar-
dzo specjalnego specjali-
stę - Mistrza Władysława 
Majka – na zdjęciu poka-
zany w swoim żywiole i 
wyjściowym garniturku. 

Oryginał, artysta  i gawędziarz z ogromnym ba-
gażem doświadczeń i  nietypowym życiorysem 
w zaciszu naszej rzeźbiarskiej pracowni odtwa-
rza powoli kamienne elementy dekoracyjne. 
(Zdjęcia 3 i 4) 

Trudno to będzie zauważyć przechodząc 
obok kamienicy po chleb czy masło, ale każdy 
element zostanie pieczołowicie odtworzony. No 
cóż, trudno byłoby je kupić w Castoramie czy 
innym OBI…
Renowacja wewnętrznej konstrukcji  ryglowej

Pozostaje zagadką, w jaki sposób do dnia 
dzisiejszego w doskonałym stanie zachował się 
słupowo-ryglowy wewnętrzny układ konstruk-
cyjny naszej kamienicy. Modrzewiowe ściany 
działowe w konstrukcji słupowo-ryglowej i 
szachulcowej można wciąż podziwiać we wnę-
trzach  i są one obiektem zainteresowania  dla 
architektów, konserwatorów, historyków sztuki. 
Ściany pokryte temperą wraz  ze stropami po-
lichromowanymi, oraz więźbą dachową tworzą 
drewniany samonośny rdzeń budynku, który 
dzielnie opierał się pożarom i zakrętom dziejo-
wym.  

Słupy i rygle tworzą prostokątne pola.  Kwa-
tery wypełnione są najczęściej poziomymi 
belkami (sumikami) i uszczelnione sznurem 
konopnym, mchem i gipsem. Pola w cieńszych 
ścianach uzupełniano szybko schnącą gliną 
wymieszaną z sieczką i trzciną. (schematy Nr 1 i 
2 ©schematy  z portalu malanowicz.eu)

Pomiesz-
czenia repre-
zentacyjne 
naszej kamie-
nicy ozdobiono 
temperowymi 
polichromiami. 
Dzięki nim 
stworzone 
zostały na 
pierwszym 
piętrze trzy 
nastrojowe 
pomieszcze-
nia: 

- w trakcie 
frontowym po-
kój biały oraz 
pokój błękitny, 
w których prze-
ważają moty-
wy roślinne,

- w trakcie 
tylnym izba z 
bogatymi orna-

mentami geometrycznymi. (Zdjęcie nr 10)
Układ był wielokrotnie przebudowywany 

(min. ok. 1600 r.,  1742r, 1892r,)
Ze względu na upływający czas stanęliśmy 

przed wyzwaniem wzmocnienia i wyekspono-
wania  tej konstrukcyjnej perełki. Rekonstruk-
cja i pełna manualistyczna konserwacja całego 
założenia wydaje się jednak  być planem na 
odległą przyszłość.  

Efekt odtworzenia i renowacji  polichromo-
wanych malowideł ściennych i stropowych  
będzie z pewnością  imponujący.

Cel wydaje się bardzo istotny, tym bardziej, 
ze ikonografi a tego układu jest dosyć uboga 
i większość porównywalnych obiektów istnieje 
w stanie fragmentarycznym lub została użyta 
jako opał.
Winiarnia w piwnicy 

Ten plan w zasadzie pozostaje  jak  na ra-
zie  naszym marzeniem. Odrestaurowanie 
kamiennej piwnicy, dodanie jej blasku przez 
zachowawczy remont ma być tylko początkiem 
nowego rozdziału  historii winnej Rynku 15. 
I tutaj znowu – do tanga trzeba dwojga. Czy 
znajdziemy zapalonego pasjonata i świetnego 
biznesmena, bizneswoman w jednym, którzy 
pokochają ten obiekt i nadadzą mu kształt i at-
mosferę, jakie wymarzyliśmy? Czy, jak wyroku-
ją ludzie – w Złotoryi to się nie uda, bo sprze-
daje się tylko chrzczone piwo i disco?  Jak to 
się dzieje, że u zachodnich sąsiadów co wieczór 
knajpki, winiarnie , piwiarnie i pizzerie pękają 
w szwach, a u nas taka wieczorna cisza…  Jak 
na razie mamy więc marzenia do spełnienia 
(Zdjęcia nr 5,6,7,8)
Świetlik i winda

Naszym niezrealizowanym pomysłem wciąż 
pozostaje idea 
szklanej windy 
poprowadzonej 
w wewnętrznym 
pati o od piwnicy 
aż po sam dach i 
zwieńczonej no-
woczesnym świe-
tlikiem 
w kształcie geo-
metrycznych 
kryształów wpusz-
czającym światło 
do każdej kondy-
gnacji kamieni-

cy.  Konstrukcja świetlika byłaby 
niesiona przez 
łuk mocowany w 
ścianie budynku, 
połączona z nim za 
pomocą cięgien.  
Mariaż nowocze-
sności i tradycji to 
rozwiązanie  doda-
jące uroku i świa-
tła słonecznego 
starym, mrocznym 
pomieszczeniom.  
Pomysł karkołomny 
wykonawczo  zo-
stał przez nas  jak 
na razie odłożony 
na półkę, ale co 
jakiś czas na niego 
zerkamy… (Rysu-
nek 9)
Zakończenie hi-
storii

Kamienica jest 
spuścizną i dzie-
dzictwem, które 
stało się nasze 
dzięki przypadko-
wi, szczęściu, pracy i konsekwencji 
w określaniu własnych celów. 

Staranie o jej ostateczny kształt i 
funkcję są fascynującym, ale bardzo 
trudnym i kosztownym doświad-
czeniem. Na pytanie jednak, czy po 
raz kolejny takie wyzwanie byłoby 

ponownie podjęte, odpowiemy zgodnie :,, Na 
pewno tak.”

Dorota Dutka-Masek

HISTORIA PEWNEGO DOMUHISTORIA PEWNEGO DOMUHISTORIA PEWNEGO DOMU

Historia pewnej rodzinyHistoria pewnej rodzinyHistoria pewnej rodzinyHistoria pewnej rodzinyHistoria pewnej rodzinyHistoria pewnej rodziny
i jej kamienicy. Cz. IIIi jej kamienicy. Cz. IIIi jej kamienicy. Cz. III



18 Grudzień 2013 19

Pierwsza drużyna piłki nożnej. Od góry po 
lewej: Jan Urban, Jan Pastuła, szósty - Zyg-
munt Kot. Od lewej na dole: Adam Pisarski, 
Stanisław Pisarski, Zygmunt Korzystko.

Żeńska drużyna siatkówki i lekkiej atletyki z lat 70. Trze-
cia od góry Józefa Kasierczak, szósta Danuta Jaślar, 
pierwsza od lewej na dole Irena Karpowicz, czwarta 
Maria Pisarska

Józefa i Jan Grzybowscy, ich dzieci - Andrzej i Beata, 
Stanisława Fedorowicz, Barbara Giecołd, Stanisław 
Karpowicz, Helena Nowicka.

Nauczyciele z jedną z klas ósmych

Oddział przedszkolny rocznik 1975

Pani Helena Szułkowska z klasą V - 1968 r.

Pani Wiesława Dobrzycka z klasą 1982 r.

Obecni uczniowie

Ludowy Zespół Sportowy, obecny KS „Pło-
mień” Nowa Wieś Grodziska

Został powołany do życia 30 czerwca 1963 
roku. Pierwszy zarząd klubu, powołany po 

mszy świętej pod gruszą u Adama Pisarskie-
go to: Antoni Dzierżawa, Bronisław Michnej, 
Tadeusz Samborski, Józef Kawczak. Pierwsze 
mecze odbywały się w parku przypałacowym 
w PGR. Wiodącą dyscypliną była piłka nożna; 
pierwszym trenerem był p. A. Dzierżawa, zwią-
zany przez kolejne 30 lat ze sportem we wsi. W 

składzie pierwszej drużyny byli m.in. B. 
Jasiński, Jan Urban, Jan Pastuła, Zygmunt Kot, 
J. Kowalczyk, Stanisław Czernatowicz, Stani-
sław Pisarski, Adam Pisarski, Zenon Korzystko. 
Uprawiano także lekką atletykę, piłkę ręczną, 
siatkową. Grano w szachy, warcaby, ping-ponga. 
Udało się pozyskać teren pod boisko od PGR. 
W 1968 r. zajęło ono II miejsce w konkursie 
„Boisko w każdej wsi”. Przez wszystkie lata go-
spodarzami stadionu byli: Eustachy Zwierzyński 
i Władysław Grzyb z rodziną.

Początkowo zawodnicy występowali w B 
klasie. Szybko awansowali do klasy A. W sezonie 
1999/2000 klub rozpoczął grę w B klasie. W 
latach 70. aktywnie działała także drużyna żeń-
ska siatkówki i LA w składzie: Józefa Kasierczak 
- rzut kulą, Danuta Jaślar - LA, Janina Kaczma-
rzyk, Irena Karpowicz -LA, Maria Pisraska - LA. 
Trenerem był: Józef Zatwardnicki ; kierownikiem 
- Eugeniusz Borawski. Juniorów trenował Adam 
Orłowski. W sezonie 2010/2011 drużyna z tre-
nerem Norbertem Polakiem wywalczyła awans 
do A klasy. Obecnie: seniorzy-klasa A; juniorzy 
starsi - klasa terenowa. Seniorów trenuje Wie-

sław Karpowicz. 
Przed nim byli: 
Mieczysław Żak, 
Adam Orłowski, 
Lorenc, Józef 
Pomsta, Zdzisław 
Karpowicz. 

Do 1993 r. 
pracami klu-
bu kierowali : 
Stanisław Pisar-
ski, Zbigniew 
Radwański, 
Józef Pomsta, 
Czesław Pitera, 
Jan Popiwczak, 
Zbigniew Toma-
szewski, Miro-
sław Woźniak, 
Tadeusz Pisarski. 
Lata 90. to okres, 
gdy działalność 
klubu została za-
wieszona. Wzno-

wiono ją w roku 2003 staraniem Bogdana Jam-
roza – prezesa założonego w tym samym roku 
Stowarzyszenia „Nasza Gmina”, które zajęło się 
też uporządkowaniem boiska do koszykówki i 
gry w tenisa. Po reaktywacji kierownictwo prze-
jęli kolejno: Józef Poznar, Bogdan Jamróz, Adam 
Pastuszak. Aktualny skład Zarządu: Prezes: 
Danuta Pisarska, zastępca - Wiesław Karpowicz; 
działacze: Dariusz Giurk, Piotr Bajda. 

Sukcesy klubowe: Mistrzostwo Ligi Tereno-
wej Juniorów Starszych w sezonie 2004/2005 

- awans do Ligi Okręgowej; 
Mistrzostwo klasy B 
w sezonie 2010/2011 
- awans do A klasy; 
Mistrzostwo B klasy 
w sezonie 2012/2013 
- awans do A klasy, I 
miejsce w turnieju o 
Puchar Wójta Gminy 
Pielgrzymka - 2008, 
2009, 2011, 2012, 
2013. Klub ma szereg 
osób 
mu przyjaznych. Firma 
EPA Wind zasponso-
rowała zakup strojów 
i sprzętu sportowego. 
Oprócz niej zespołowi 
pomagają: P. Okręglic-
ki, E. Eck, Z. Biernacki, 
T. Dorosz, Z. Skowroń-
ski, J. Zwierzyński, J. 
Paluch, F. Banasiewicz, 
W. Data, K. Pitera, Z. 
Poznar, Adam Jaślar, R. 
Karpowicz, J. Kaczma-

rzyk, J. Sikora, E. Pisarski, K. Jung, zespół „Polan-
ki” i Grupa Odnowy Wsi.
Szkoła Podstawowa

Placówka oświatowa w No-
wej Wsi Grodziskiej posiada 
stosunkowo długą historię, 
która swój początek ma 
w I połowie XIX wieku. 
Budynek szkoły należał 
do Kościoła ewangelicko-
augsburskiego. Po II wojnie 
światowej zorganizowano 
tu również szkołę. Rozpo-
częła ona swoją działalność 
w listopadzie 1945 roku, w 
nieistniejącym już budyn-
ku. W latach 50. była tu 
także placówka przysposo-
bienia rolniczego. Później 
pozostała tylko szkoła pod-
stawowa, funkcjonująca do 
chwili obecnej.

Warto zaznaczyć, że na 

lekcje uczęszczali uczniowie nie tylko z samej 
Nowej Wsi Grodziskiej, ale także spoza niej - z 
Czapli, Grodźca, Sędzimirowa. 

Pierwszy rocznik uczniów 1945/46 to: klasa 
I: Jaślar Jan, Krakowska Anna, Poznar Bolesław, 
Krakowska Bronisława, Stefanicki Stanisław; 
Klasa II: Pisarska Cecylia, Dobrzycki Józef, Pisar-
ska Janina. Ogólnie w roku szkolnym 1945/46 
obowiązek nauki spełniło 15 uczniów z klas I-VI.

Początkowo w szkole pracowały tylko dwie 
osoby. Kolejni kierownicy i dyrektorzy szkoły 
to: Roman Głodzik, Antoni Szućko, Ryszard Ko-
łaczek, Jan Grzybowski, Stanisław Banasiewicz, 
Henryk Pawłowski, Władysław Pisarski, Antoni 
Dąbrowski, Józef Jankowski, Jan Karaś, Józef 
Matejko, Helena Szułkowska, a w chwili obecnej 
- Krzysztof Bezak. 

W ciągu minionych lat pracowali tu nauczy-
ciele: Stanisława Dec, Stanisława Jaworska, 
Sławomir Mileszko, Wiolett a Suchostawska, 
Beata Grzybowska, Bogdan Wolski, Anna Haj-
dun, Bronisław Domański, Zbigniew Bernasie-
wicz, Danuta Słaby, Krystyna Lisowik, Iwona 
Pierzchała, Halina Kuczyńska, Jan Bałtrukiewicz, 
Jadwiga Pisarska, Stanisława Bandurowicz, 
Halina Kłosowicz, ksiądz Tadeusz Szczepaniak, 
Helena Szułkowska, Stanisław Wincel, Joanna 
Szućko, Wanda Wołyniak, Maria Grabowiec, Ja-
nina Czernatowicz, Zofi a Bachór, Zofi a Michnej, 
Maria Radwańska, Teresa Gorwa, Wanda Basz-
czak, Halina Kłosowicz, Antonina Daszkiewicz. 
Obecnie zaś: Katarzyna Bezak, Bogdan Jamróz, 
Aldona Jamróz, Małgorzata Nowicka, Jolanta 
Korzystko, Jolanta Poznar, Urszula Gola, Iwona 
Kwapińska, Irena Pęcherska, Marcin Gagatek. 

Zajęcia lekcyjne odbywają się teraz w obiek-
cie, który został oddany do użytku po remon-
cie w 1987 roku. Jedną salę zajmuje oddział 
przedszkolny, do którego uczęszczają również 
pięciolatki. Uczniowie klas I-IV uczą się w czte-
rech salach lekcyjnych. Zajęcia odbywają się 
na zmiany. W szkole nie ma sali gimnastycznej, 
więc lekcje wychowania fi zycznego prowadzone 
są na sali wiejskiej lub na boisku sportowym KS 
„Płomień Nowa Wieś Grodziska”. Szkoła dyspo-
nuje dobrze wyposażoną salą komputerową. 
Sprzęt komputerowy zdobyty został w ramach 
programu „Pracownie komputerowe dla szkół”. 
Dzieci uczą się języka angielskiego. Od wielu 
lat uczęszczają też na zajęcia koła plastycznego 
i muzycznego. Co dwa lata nauczyciele klas 
I-III organizują 10 - dniowe wyjazdy na Zieloną 
Szkołę nad morze. Szkoła aktywnie korzysta ze 
środków fi nansowych Unii Europejskiej, realizu-
jąc projekty w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Uczestniczy 
w projektach „Magia nauki” i „Z Małej Szkoły 
w Wielki Świat”. Uczniowie osiągają szereg 
sukcesów w konkursach przedmiotowych, spor-
towych i artystycznych oraz wyniki sprawdzianu 
po 6 klasie powyżej średniej wojewódzkiej. 
Aktywnie realizowana jest koncepcja, iż wiejska 
placówka oświatowa powinna być centrum i 
ośrodkiem kultury, stale otwartym na potrzeby 

uczniów, rodziców i mieszkańców.

Wymieniona wcześniej Szkoła Przysposo-
bienia Rolniczego powstała we wrześniu 1962 
roku. Liczyła trzy klasy, w sumie 40 uczniów. 
Pierwszym jej dyrektorem był Roman Głodzik. 
Poza przedmiotami, jakie były w szkole pod-
stawowej, szkoła rolnicza miała również odpo-
wiednie dla swojego profi lu zajęcia. A były to: 
uprawa roślin, chów zwierząt, zajęcia 
z gospodarstwa domowego dziewcząt, zajęcia 
techniczne chłopców, zajęcia świetlicowe, or-
ganizacja rolnictwa, higiena i bezpieczeństwo 
pracy, nauka o konstytucji, ogrodnictwo, geo-
grafi a gospodarcza Polski. Ukończenie szkoły 

umożliwiało podjęcie dalszej nauki na Uniwer-
sytecie Rolniczym (przekształconym później w 
Akademię Rolniczą). Do szkoły należały działki 
o powierzchni 85 arów. Uczniowie uczestniczyli 
w różnych konkursach o profi lu odpowiednim 
dla prowadzonej przez szkołę działalności. Dla 
przykładu w roku szkolnym 1961/62 uczniowie 
klasy II uczestniczyli w konkursie w wychowaniu 
loszek hodowlanych. Bardzo często Wydział 
Oświaty i Kultury Prezydium w Złotoryi doko-

nywał wizytacji szkoły. Pod lupę brano 
stopień zaangażowania nauczycieli, 
osiągnięcia w hodowli i nauce, czy wiel-
kość zapasów.
Sołtysi 

Antoni Pisarski, Marian Pomsta, Broni-
sław Czernatowicz, Stanisław Orłowski, 
Alfred Gieszczyk, Mirosław Pitera, Alek-
sander Poznar i od 24 lat sołtysem jest 
Bogusława Suchostawska. 
Czasy dzisiejsze

Wieś liczy 793 
mieszkańców. Są tutaj: 
3 sklepy, 3 zakłady 
kamieniarskie: Adam 
Kasperczak, Grze-
gorz Pisarski, Paweł 
Zatwardnicki; zakład 
automechaniki - To-
masz Dorosz; zakład 
budowlany - Daniel 
Szczepaniak. Większe 
gospodarstwa rolne po-
siadają: Zdzisław Skow-
roński, Józef Sokół, 
Marcin Poznar, Marek i 
Jan Jurczyk, Eugeniusz 
Pisarski, Zbigniew Tu-
paj. Działają: OSP, ze-
spół ludowy i KGW. 

Od 1954 r. jest we 
wsi biblioteka (kierow-
niczki: Maria Tyc, Maria 
Zatwardnicka, Fran-
ciszka Pisarska, Agata 
Nowakowska). Teraz 
jest to fi lia Biblioteki 
Gminnej w Pielgrzym-
ce. Obecna kierownicz-
ka - Regina Piszczałka 
prowadzi różnorodne 
zajęcia z dziećmi, np. 
„Spotkanie z bajką”, 
warsztaty świąteczne. 
Mieszkańcy chętnie 
uczestniczą też w róż-
nych konkursach. Praca 
H. Szułkowskiej została 
wyróżniona w kon-
kursie „Smaki mojego 
dzieciństwa. Wspo-
mnienia dolnośląskich 
seniorów” organizowa-
nym przez wydawnic-
two „Sileziana”. 

Staraniem Sto-
warzyszenia „Nasza 
Gmina” we współpracy 
ze Stowarzyszeniem 
Kaczawskim, w ramach 
programu „Działaj 
lokalnie”, uporządko-
wano teren obok szkoły. Jest 
tam plac zabaw i boisko do 
siatkówki, a latem stoją ławki i 
stoliki. W tym roku Stowarzy-
szenie dzięki środkom z Urzędu 
Marszałkowskiego – Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 
pozyskało fi nanse na zajęcia 
komputerowe i język angielski 
dla dorosłych. We wszystkich 
działaniach aktywnie uczestni-
czy szkoła podstawowa. 

W wsi działa Grupa Odnowy Wsi (założona 
w 2010r. - 8 członków – lider B. Suchostawska), 
która organizuje w ramach swojej działalności 
zajęcia dla osób w wieku 50+ i 60+ oraz spotka-
nia integracyjne z dziećmi i młodzieżą (wyjazdy 
do teatru, warsztaty rękodzieła). Dzięki jej sta-
raniom pozyskano środki fi nansowe na remont 
świetlicy wiejskiej. Swój wkład w fi nansowanie 
przedsięwzięcia miał także Urząd Gminy. Uro-
czyste otwarcie nastąpiło 18 października tego 

roku. Mieszkańcy otrzymali wspaniałe miejsce 
dla spotkań towarzyskich. Planuje się utworzyć 
w tym budynku wiejską izbę tradycji i pamięci. 
W Nowej Wsi Grodziskiej dzieje się wiele, o 
czym będziemy mogli się wkrótce przekonać. 
Historia i dorobek wsi zostaną przedstawione 
wiosną 2014 r. na wystawie w siedzibie TMZZ 
w Złotoryi. Już zapraszamy na poznanie naszej 
małej Ojczyzny.

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, 
Stanisław Utratny, Genowefa Jung, 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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Jana Kałuża: Z jakimi problemami zgłaszają się 
nastolatki do Poradni „K”? 
Lekarz ginekolog Krzysztof Bardega: Poradnię 
ginekologiczno-położniczą w roku odwiedza 
20% kobiet w wieku od 16 do 18 lat , 50% 
kobiet w wieku 20 do 30 lat i 30% kobiet po 
trzydziestce. Powody wizyt u ginekologa są 
zróżnicowane. 
Zatrzymajmy się na chwilę na tych najmłod-
szych pacjentkach.
Nastolatki najczęściej zgłaszają się po tabletki 
antykoncepcyjne.
Czy tabletki antykoncepcyjne zawierają hormony?
Tabletki antykoncepcyjne zawierają niskie daw-
ki hormonalne i działają na trzy sposoby: nie 
dopuszczają do jajeczkowania, do rozrostu ślu-
zówki i zmieniają śluz na nieprzyjazny dla plem-
ników. Dlatego ważne jest zażywanie tabletek 
według wskazań producenta.
Jakie są inne metody zapobiegania ciąży? 
W swoim młodzieńczym zafascynowaniu płcią 
przeciwną nastolatki rozpoczynają współżycie 
wierząc, że przy pierwszym stosunku nie zajdą 
w ciążę, nic bardziej mylnego! Życie szykuje 
nam wiele niespodzianek i dobrze się do nich 
przygotować. Najpewniejszą i 100% metodą 
jest wstrzemięźliwość. Narządy płciowe 16 
latek nie są jeszcze rozwinięte, miesiączki są 
bardzo nieregularne. Kalendarzyk małżeński, 
metoda Billingsa nie sprawdzają się. Spirale, 
czyli wkładki wewnątrzmaciczne nie są wska-
zane dla nastolatek ze względu na możliwość 
deformacji szyjki macicy.
O prezerwatywach mówi się, że chronią przed 
ciążą, a jaka jest rzeczywistość?
Jeśli nastolatka współżyje z rówieśnikiem lub 
mężczyzną dorosłym, to partner powinien 
zakładać prezerwatywę, aby współpartnerkę 
uchronić przed zakażeniem. Prezerwatywa nie 
chroni przed niechcianą ciążą.
Jeśli nastolatka zajdzie w ciążę, o czym musi 
pamiętać? 
Jeśli zajdzie w ciążę, musi urodzić dziecko. Abor-
cja jest wykluczona! Aby ustrzec się Wad Cewy 
Nerwowej (WCN powoduje rozszczep pod-
niebienia i wargę zajęczą, wodogłowie, mało-
ocze...) powinna przyjmować od początku kwas 
foliowy. Prawidłowo Kwas Foliowy przyjmuje 
się dwa miesiące przed planowaną ciążą. Po 10 
tygodniu ciąży nie ma sensu prowadzić kuracji 
„Folikiem”, po tym czasie mózg płodu i układ 
nerwowy są już ukształtowane.
Kwas foliowy występuje również w produktach 
żywnościowych, czy codzienne ich spożywanie 
jest niewystarczające?
Tak, kwas foliowy można znaleźć w produktach 
żywnościowych, lecz nie jest całkowicie przy-
swajalny. Bogatym źródłem są: surowe i mrożo-
ne ciemnozielone warzywa liściaste – kapusta, 
pietruszka, brukselka, szpinak, sałata … rośliny 
strączkowe, pełne ziarna zbóż. Chleb z pełnego 
ziarna jest lepszym źródłem folianów niż inne 
rodzaje pieczywa. Mięso z wyjątkiem wątroby 
nie jest źródłem folianów. Bioprzyswajalność 
syntetycznego kwasu foliowego jest 100%. Pale-
nie tytoniu zmniejsza zawartość kwasu foliowe-
go w surowicy krwi.
Ile prawdy zawiera slogan, że częste mycie 
skraca życie…? 
Higiena osobista nastolatki jest ważna. To prawda, 
że częste mycie skraca życie, tyle, że dobrym bak-
teriom, które utrzymują odpowiednią kwasowość 
w drogach rodnych. Wystarczy podmyć się dwa 
razy dziennie płynami do higieny intymnej, my-
dłem szarym znanym naszym babciom i prabab-
ciom. Jeśli występuje pieczenie, należy odstawić 
płyn lub mydło i użyć inny kosmetyk zamiennie.

Podpaski czy tampony, które są bezpieczne?
Tampony są bardzo wygodne, lecz nieodpo-
wiednie przestrzeganie zaleceń producenta 
może doprowadzić do infekcji, czasami do 
wstrząsu spowodowanego nadmiernie nagro-
madzoną krwią, która ulega rozkładowi. Jeśli 
musimy używać tamponów, to na krótki czas.
Wiele słyszy się o raku piersi, kiedy należy 
rozpocząć samokontrolę?
Piersi to nie tylko ozdoba kobiety, ale również 
narząd kobiecy, do 18 roku życia rozwija się 
tworząc kanaliki, przewody mleczne... W ten 
sposób przygotowuje się do karmienia przyszłe-
go noworodka. W wieku 16 lat nie ma potrzeby 
comiesięcznego sprawdzania piersi pod kątem 
zmian chorobowych (np. guzków). Można to 
robić, co 2-3 miesiące. Piersi sprawdza się ty-
dzień po miesiączce. Podczas miesiączki może 
wystąpić bolesność węzłów chłonnych, która 
ustępuje po okresie, w tej sytuacji pomóc mogą 
zioła z apteki
W jakim czasie po odstawieniu tabletek można 
planować ciążę?
Po odstawieniu tabletek najwcześniej po mie-
siącu można planować ciążę (istnieje możliwość 
podziału komórki jajowej na więcej komórek i 
trzeba się liczyć z mnogą ciążą).
Jest wiele tematów nieporuszonych w tej rozmo-
wie, dla zainteresowanych wszelkie wątpliwości 
rozwiąże lekarz przyjmujący w Poradni „K”. 

Jana Kałuża

Iwona Zatorska, złotoryjanka, policjantka jest 
jedyną kobietą, która kilka razy z rzędu kon-

kurowała z niemałym powodzeniem z samymi 
mężczyznami podczas Konkursu Policjant Roku 
Ruchu Drogowego. W rozmowie z Kacprem 
Pawłowskim ujawnia szczegóły zawodu, blaski 
oraz cienie bycia kobietą w mundurze.
Kacper Pawłowski: Ile razy brała Pani udział w 
turnieju Policjant Roku?
Iwona Zatorska: Cztery razy miałam przyjem-
ność konkurować z najlepszymi.
Kto typuje do tego konkursu?
To jest tak, że każdy powiat w województwie 
typuje jednego policjanta. Najpierw są we-
wnętrzne eliminacje. 
Na czym polegają?
Na rozwiązaniu testu z przepisów i po takim 
teście jeden policjant z jednostki jedzie na eli-
minacje w wojewódzkim konkursie na Policjanta 
Roku Ruchu Drogowego we Wrocławiu. 
Jak to wygląda?
27 policjantów przyjeżdża w określonym dniu 
do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej i tam konkurs rozpoczyna się 
napisaniem testów. Jeden jest z przepisów 
ruchu drogowego, a drugi z wiedzy ogólnej, 
kryminalistyki, pierwszej pomocy. Po teście w 
fi nale zostaje 10 osób, które najlepiej rozwiązały 
zadania. Fajnie konkurować z najlepszymi. Poza 
tym w konkursie uczestniczy 26 mężczyzn i ja. 
To budujące dla kobiety.
Ile razy była Pani w fi nale?
Trzy razy. Konkurs trwa dwa dni. Tego samego 
dnia jest jeszcze strzelanie na strzelnicy. Strzela 
się do tarczy i do narysowanej postaci. Później 
wyniki ze strzelania dodawane są do wyników 
z testu i jedziemy na skrzyżowanie przy ulicy 
Teatralnej, bo jest jeszcze kierowanie ruchem. 
Co jest w tym najtrudniejszego?
W kierowaniu ruchem najtrudniejsze w moim 
przypadku wszystko :D. W każdym razie w po-
równaniu ze Lwówkiem, gdzie wiele razy mia-
łam przyjemność kierować ruchem, Wrocław 
jest jak Nowy Jork. I te  tramwaje…
Jakimi umiejętnościami musi się jeszcze Pani 
wykazać?
Drugiego dnia jest jazda samochodem i motocy-
klem. Oczywiście - wolę samochód.
Kobieta na motorze to nieczęsty widok
Ale jak cieszy oko, prawda? W ubiegłym roku 
kupiłam sobie motor i to było kolejne spełnienie 
moich marzeń. Dzięki temu, że jeździłam na  
konkursy - musiałam ćwiczyć jazdę. Nie mam 

jeszcze takiego ,,obycia” jak w samochodzie - 
ale jak to mówią – trening czyni mistrzem.
Udział w tym konkursie dodaje Pani pewności 
siebie?
Zapewne tak. Dodaje odwagi. Niektórzy myślą, 
że umiemy tylko wypisywać mandaty. Okazuje 
się jednak, że wiedza i doświadczenie zdobyte 
na drodze przydają się na konkursie i odwrotnie.
Koledzy gratulują Pani?
Koledzy tak ;-)
Czy poza służbą czuje się Pani policjantem?
Czy reaguję kiedy  komuś dzieję się krzywda? 
Tak. Na  bezmyślność również.
Latem zdarzyła mi się taka historia. Jechałam do 
pracy, do Lwówka Śląskiego. Między Jerzmani-
cami a Pielgrzymką zauważyłam samochód z 3 
osobami, który jechał środkiem drogi i zjeżdżał 
raz na jedno pobocze, raz na drugie. Właściwie 
były momenty, że kilka razy szedł na „czołówkę” 
z samochodem jadącym z naprzeciwka. Zadzwo-
niłam na policję, podałam numery pojazdu, no i 
dalej jechałam, próbowałam go wyprzedzić, co  
nie było łatwe.. Pomyślałam sobie, że może kie-
rowca jest nietrzeźwy. Kiedy zjechał pod sklep 
w Pielgrzymce  - zjechałam za nim. Podbiegłam 
do niego i dzięki temu, że miał szybę otwartą, 
zabrałam mu kluczyki. Okazało się, że był pijany. 
Od kolegów z dyżurki dowiedziałam się, że kie-
rujący miał 3 promile. 
Bała się Pani?
Nie, nie bałam się. To był środek dnia. Wyciecz-
ka wracała znad morza , byli już blisko domu, bo 
to mieszkańcy okolic Pielgrzymki. 
Dostała Pani za to nagrodę, premię?
Nie, nie dostałam za to nagrody, bo po prostu 
wykonałam swój obowiązek. 
Co uważa Pani za największe zagrożenie na 
drodze? 
Największym zagrożeniem dla mnie są młodzi 
kierowcy, którzy nie mają żadnego doświadcze-
nia. Podejrzewam, że grający wcześniej w jakieś 
gry, gdzie jest 10 żyć i można zawsze zacząć 
od nowa, zupełnie bezmyślnie wyprzedzają na 
trzeciego, jadą z prędkością, która nie ma  nic 
wspólnego z bezpieczeństwem na drodze. Irytu-
ją mnie nieoświetleni rowerzyści i piesi w ciem-
nych ubraniach, idący złą stroną jezdni. 
Życzę zatem powodzenia, by Pani prewencyjne 
wysiłki przyniosły skutek, a kolejne konkursy 
były tylko pasmem sukcesów.
Dziękuję.

Kacper Pawłowski

Dzisiejsza propozycja na pewno zainteresuje 
nowoczesne gospodynie, które nie bacząc 

na swoje korzenie, śmiało wprowadzają do 
świątecznego menu smakołyki z innych rejonów 
Polski. Osobiście polecam przygotowanie 
owocowej moczki, która na Górnym Śląsku 
jest tak ważna podczas wigilijnej wieczerzy, 
jak kuti a u Kresowiaków. Najtrudniejszym 
zadaniem jest zdobycie specjalnie pieczonego 
na tę okazję piernika, ale ja radzę sobie tak, 
że kiedy go nie mam, kupuję dostępne u nas 
pierniki przekładane marmoladą. Moczkę daje 
się wekować i dlatego można przygotować 
dużą ilość. Porcję, która zostaje po świętach 
stawia się na sylwestrowym stole. Ostrożni i 
początkujący mogą podaną ilość składników 
podzielić przez…

Składniki:
- 3 szt. pierników,
- 2 tabliczki gorzkiej czekolady,
- po 2. puszki ananasa, brzoskwini, 

mandarynek, gruszek, 
- po dwa kompoty: agrestowe, truskawkowe, 

śliwkowe bez pestek (mogą być też inne owoce 

Od kilku ostatnich lat doświadczam niezwy-
kłego zainteresowania moim zdrowiem 

zupełnie mi obcych ludzi. Radość moją pomna-
żają i ci, którzy chcą mi wcisnąć urządzenie 
zdrowotne typu odkurzacz, garnek, sprzęt do 
masażu i ci, którzy chcą mnie nieustannie ba-
dać.  Codziennie telefon dzwoni niczym u Cie-
chowskiego : Drrrr. 

Pewnej zimy wstąpił we mnie jakiś czort – idę 
na spotkanie. Odjeżdżają goście – jeszcze poga-
duchy ostatnie, na zewnątrz hula zamieć – istna 
purga, jak powiedziałby kresowiak. Owijam 
się szczelniej szalikiem, idę po swoje szczęście, 
łatwość życia, zdrowie. W sali było już około 
trzydziestu osób, głównie w wieku 50+.

Dostrzegam znajome twarze, także krewnia-
ków. Zaczyna się prezentacja. Pościel wełniana, 
zwykła i luksusowa. Każde pytanie o cenę jest 
pomijane, aż do wyczerpania przez prowadzą-
cego argumentów ,,za”: lekka – prawda, ciepła 
– daje takie wrażenie, wchłaniająca pot - prak-
tyczna, śpi się nago – fajne, zwłaszcza przy bie-
ganiu nocnym do łazienki. Potem okazało się, że 
tylko dwie sieroty  -  w tym ja,  nie posiadamy 
takiego skarbu – wełnianej pościeli. Trzeba ten 
błąd naprawić. Łamię się i już otaczają mnie 
życzliwe dusze, wypisują fakturę, tylko 500 zł 
zadatku -  nie szkodzi, damy radę, poczekamy na 
przekaz, wszystko jest w umowie. Pakują ładują 
wiozą do domu. Klasa! A gdzieś z tyłu głowy 
jakiś bezpiecznik krzyczał ”nie!”, a ja po swoje-
mu. I dodam szczerze, że nigdy nie pragnęłam 
mieć takiej pościeli. Jeszcze tylko zapytałam, czy 

sprzedają prze Internet, oczywiście  -  nie, to 
jest jedyna okazja.

Wtaszczyłam do domu to swoje ZAWINIĄTKO, 
ale domownicy natychmiast wykryli zakup. Po 5 
min. zostałam poproszona przed komputer i do-
wiedziałam się, że nabyty produkt można kupić 
w tej samej fi rmie za trzykrotnie niższą cenę.

I w tym momencie całym moim jestestwem 
wstrząsnął przepotężny gniew. O, łobuzy, o 
naiwności ludzka! A tu do Wigilii 4 dni, a czas 
leci. Pozbierałam się z gniewu do kupy, przestu-
diowałam umowę i zaparłam się - jest szansa, 
oddam i to na koszt adresata. Odesłałam. Były 
telefony - propozycje obniżki ceny, byłam nie-
złomna. Wkrótce otrzymałam zwrot zaliczki i 
zaproszenie na następne spotkanie. Po jakimś 
czasie dowiedziałam się od jednego z uczestni-
ków spotkania, że zostali z inną parą małżeńską 
poproszeni o zachwalanie produktu – dostali za 
to po dwie podusie – rogaliki.

Innym zabiegiem jest wypełnianie kuponów, 
na których podaje się po dwa adresy i telefony 
osób, którym można wysłać zaproszenie (udo-
stępnia się dane osób bez ich wiedzy). 

Na telefony odpowiadam zapytaniem: a co 
chcecie mi sprzedać? Po świętym oburzeniu 
pada wyjaśnienie, że przecież nie muszę niczego 
kupować. Poszłam na kolejne spotkanie. Wy-
losowałam voucher z siedmioma darmowymi 
noclegami w kraju lub za granicą, pod warun-
kiem, że dwa tygodnie wcześniej wykupię tam 
wyżywienie! Po czym zupełnie za darmo zosta-
łam przebadana i usłyszałam, że życie moje jest 
zagrożone, bez proponowanego aparatu długo 
nie pożyję. Zatem to moje ostatnie spotkanie! 

Jestem bardzo zadowolona, bo ci wszyscy, 
którzy w trosce o mnie codziennie składają 
propozycje oraz ci, którym dałam się uwieść i 
poszłam na spotkania, zawdzięczam to, że sta-
łam się asertywna. I kiedy dzwoni telefon słyszę: 
że trata, tata, tam i siam - którą pani wybiera 
godzinę?. Robię głęboki wdech i głosem poważ-
nym – osoby doświadczonej -  powoli i  stanow-
czo odpowiadam: NIE, DZIĘKUJĘ, NIE JESTEM 
ZAINTERESOWANA.

Danuta Sosa

jasne, ponieważ aronia, 
jagody i czarna porzeczka 
zabarwiają potrawę na czarno),

- świeże owoce: 4 pomarańcze, 6 
sztuk kiwi,

- po szklance sparzonych, obranych 
i posiekanych orzechów włoskich, 
laskowych i migdałów.

Trzy pierniki z odkrojoną marmoladą 
rozdrabniam, wrzucam do dużego 
garnka, zalewam wrzątkiem i zostawiam, 
by piernik wchłonął wodę. Na wolnym 
ogniu doprowadzam do jego całkowitego 
rozpuszczenia, nieustannie mieszając. Dodaję 
dwie tabliczki rozdrobnionej gorzkiej czekolady. 
Owoce z kompotów i puszek odcedzam (z 
kompotów do jednej miski, z puszek do 
drugiej), do garnka wlewam soki, kolejno 
dodaję kompoty – truskawkowy, agrestowy, 
śliwkowy. Owoce z kompotu miksuję i dokładam 
do garnka, owoce z puszek kroję na kawałki 
centymetrowe i również dorzucam do garnka. 
Całą zawartość trzeba dokładnie wymieszać i 
wciąż podgrzewać. Obieram pomarańcze i kiwi, 
kroję na kawałki i wsypuję do całości. Moczkę 

należy spróbować i jeśli jest za 
mało słodka – 

dosłodzić, 
jeśli za 

słodka 
lub za 

gęsta – 
rozcieńczyć 

odrobiną 
wrzątku. Po 20 

minutach gotowania 
całej zawartości garnka – 

deser można wekować. Jeśli zrobiony w dniu 
wigilijnym – należy odstawić w chłodne miejsce. 

Z podanych składników wychodzi porcja 
około 20 litrów, ale deser schodzi migusiem. 
Porcja wystarczająca, by szczodrym gestem 
dołączyć słoiczek do życzeń składanych 
zaprzyjaźnionym łasuchom.

Joanna Sosa-Misiak

Biblioteka Pedagogiczna w Złotoryi
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej

zapraszają na otwarcie wystawy prac
uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi

W galerii Pani Zimy
Siedziba TMZZ (Bacalarus) ul. Szkolna 1

16 stycznia 2014 r.
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Od dwóch lat zachęcam Państwa do zgłasza-
nia kandydatów do tytułu Człowieka Ziemi 

Złotoryjskiej. Zwykle wygląda to tak, że proszę, a 
czasami wręcz naprzykrzam się niektórym, żeby 
zgłaszali osobowości, które w danym roku wyróż-
niły się pozytywnie swoimi działaniami. Proszę i 
przypominam. Bo sprawa warta jest nagłośnie-
nia. Wokół nas podejmowanych jest mnóstwo 
działań, za którymi stoją konkretni ludzie. W 
dodatku ludzie ci, robią to często bezinteresow-
nie, poświęcając swój czas i energię, nie tylko na 
realizację swoich pasji, ale przede wszystkim dla 
naszej lokalnej społeczności. Więc chyba należy 
im się jakieś wyróżnienie. O ile w samej Złotoryi, 
czy w jej najbliższej okolicy większość działań 
jest nagłośnionych, ludzie są powszechnie znani, 
to nieco dalej, choć dzieją się rzeczy wspaniałe, 
czasem wie o nich tylko lokalne środowisko. Tym 
bardzie zachęcam do wyciągnięcia na światło 
dzienne bohaterów tych działań.

Do tej pory Kapituła przyznała dwa tytuły: za 
2011 rok - Mirosławowi Kopińskiemu i za 2012 
r. - Andrzejowi Kowalskiemu. Nie wszyscy byli 
zadowoleni z dokonanego wyboru. Trudno jednak  
znaleźć solidny argument, który umniejszyłby 
ich dokonania w latach, za który tytuł Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej otrzymali.

Co miesiąc publikujemy kronikę wydarzeń. 
Przeglądając to, co wydarzyło się w tym roku, wy-
notowałem nazwiska, nad którymi na pewno na-
leżałoby się pochylić, zastanawiając się, kogo de-
sygnować na Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013. 
Kolejność wynika tylko i wyłącznie z chronologii 
naszej kronicki: Paulina Ruta - propagatorska 
Nordic Walking, Robert Maciąg - autor książek, 
Jarosław Roś - prezes ZTT, Bogdan Zając - Ocelot, 
Hanna Markiewicz - piosenkarka, Ewa Miara 
- ZHP, Robert Kuriata - maratończyk, Aneta Wa-
silewska - dyrektor MBP, Piotr Kocyła - OLAWS, 
Józef Zatwardnicki - KS Agat, Jakub Jagiełło - po-
lityk, Mirosław Gawrzydek - KS Ren But, Andrzej 
Kocyła - wyciskanie sztangi leżąc, Monika i Milena 
Gordziejewskie - piosenkarki, Wioleta Michalczyk 
i Małgorzata Semeniuk - autorki książki, Barbara 
Zwierzyńska - prezeska Nasze Rio, Adriana Żurań-
ska - łuczniczka, Katarzyna Łuc - trenerka, Mariusz 
Wota - organizator dogtrekking, Kacper Harkawy 
- bokser, Leszek Leśniak - prezes ZKF, Barbara 
Mendocha - dyrektor ZSzO (utworzenie gimna-
zjum), Edward Golanowski - trener, Cezary Skała 
- animator napoleoński (1813 r.), ks. Franciszek 
Wróbel - ośrodek Grapa, Rafał Franczak - prezes 
ZKS Górnik, Zbigniew Gruszczyński - dyrektor 
ZOKiR, Leszek Antonowicz - trener, Danuta Sosa 
i Tomasz Szymaniak - organizatorzy biesiady 
kresowej, Martyna Piersiak - zawodniczka KS 
Agat, Michał Michalski - zawodnik MMA, Rosel 
Anesorge - fundatorka renowacji bramy w Prusi-

cach, Łucja i Marta Marchaj - Animus, Anna Ficner 
- biegaczka, Bartosz Łoś - organizator zlotu fanów 
Farnej, Jolanta Zarębska - teatr „Mimo Wszystko”, 
Małgorzata Gruszczyńska - Wojcieszyn Wioska Don 
Kichota, Anna Markiewicz i Renata Fuchs - organiza-
torki Złotego Dyktanda, Daniel Leks - Złota Kultura, 
Anna Abramek i Marzena Szkutnik - Czaple, wioska 
tematyczna, Ewelina Zabłotna - Fabryka Urodzin.  

To tylko nieliczni, wynotowani na szybko z naszego 
kalendarium. A ludzi, którzy coś wnoszą do naszego 
społecznego życia jest przecież znacznie, znacznie 
więcej. Dlatego Droga Czytelniczko, Drogi Czytel-
niku zgłoś swojego kandydata na Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej 2013. Zgłosznenia można dokonać elek-
tronicznie: echo@tmzz.pl lub tradycyjnie na adres 
TMZZ, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja. Można zgłosić 
jednego kandydata, można też zgłosić  ich wielu. 
Warunek jest jeden - kandydatury należy uzasadnić. 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 
2014 r. Potem zbierze się kapituła, która najpierw 
wybierze piątkę fi nalistów, a następnie spośród nich 
wyłoni Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2013.

Robert Pawłowski

W październikowym numerze 
Echa, jak trafnie rozpoznał 

pan Robert Bielecki, zagadka 
dotyczyła miejsca po byłej wy-
palarni węgla drzewnego, przy 
drodze pomiędzy Lubiechową a 
Proboszczowem. Według mnie 
wzniesienie nosi nazwę Bucze, a 
nie Rak, jak sugeruje pan Robert, 
mimo to zapraszam do siedziby 
TMZZ po odbiór drobnej nagrody. 
Nadmienię tylko, że w numerze 
7-8 (67-68)/2011 opublikowali-
śmy reportaż autorstwa Agnieszki 
Młyńczak o wypalaniu węgla tam 
właśnie.

A dzisiaj... No właśnie, jest takie 
miejsce, przez niektórych nazywa-
ne złotoryjskim biegunem zimna. 
I rzeczywiście, w maju, gdy tam 
byłem, było przeraźliwie zimno. 
W skałach osadzone są krzyże i 
tablice pamiątkowe. Co to jest, 
gdzież to jest? Na odważnego lub 
odważną czeka nagroda!

Robert Pawłowski

(Zuzi)
ja wisiałam tu przed panem!
- krzyczy piernikowa gwiazdka,
niechże pani już przestanie,
- mruczy misio, także z ciastka,
nie pchaj się, srebrny aniołku,
i tak wyżej nie polecisz,
- szpic się śmieje na wierzchołku-
masz słomiane skrzydła przecież!
- ależ kłujesz, gałązeczko,
niewygodnie, zaraz spadam -
nadmuchana calineczka
smutną minę ma, nierada,
galaretki w czekoladzie
zawinięte w złotą folię
nucą  słodką kołysankę,
im tu dobrze, im spokojnie.
za świeczkami na choince
będą błyszczeć, tak jak bombki,
jak łabędzie, srebrne szyszki,
szklane sople i skowronki.
-cicho, ciiiii, już czas kolędy-
szumi łańcuch jak wąż długi.
-zaraz przyjdzie włos anielski,
czas się zgodzić i polubić.
na jodełce, na zielonej,
która jeszcze pachnie lasem,
pogodziły się ozdoby,
tak jak dzieci, siostra z bratem.
15.12.2012.     
                                 J.Zarębska

Poszukiwanie grobu generała francuskiej Armii 
Bobru Marti ala Vachota.

Czy archeologiczne przebadanie pól bitew-
nych okresu kampanii napoleońskiej 1813 

roku na Dolnym Śląsku jest uzasadnione? Od-
powiedź na to pytanie jest jedna – tak. Powody, 
dla jakich takie badania należy przeprowadzić, 
można wymieniać bardzo długo i każdy wzmac-
nia podjęcie takiej decyzji.

Kampania napoleońska 1813 roku na Śląsku 
i Łużycach jest ciągle nieznanym epizodem 
wojen napoleońskich XIX wieku. Bogate wyda-
rzenia, mające miejsce w okolicy największej na 
dzisiejszych ziemiach 
polskich do czasów I 
wojny światowej bitwy 
nad Kaczawą, zachęcają 
do poszukiwań. Bada-
nia te przyczynią się 
do głębszego, a nawet 
sensacyjnego poznania 
bitew i potyczek pro-
wadzonych w regionie. 
Upływający czas działa 
na niekorzyść badań 
archeologicznych i tylko 
kompleksowe przebada-
nie pól bitewnych ocali 
je przed ich degradacją 
i ukaże przebieg wyda-
rzeń.

Przykładem sensacyj-
nego odkrycia jest od-
nalezienie dokumentu, 
który pozwala na zloka-
lizowanie grobu jednego z pięciu generałów po-
ległych na Dolnym Śląsku. Groby trzech zostały 
już zlokalizowane, natomiast grób generała bry-
gady Marti ala Vachota ciągle czeka na odkrycie. 
Generał zginął 23 sierpnia 1813 roku w bitwie 
o Złotoryję. Dotychczasowe przypuszczenia co 
do jego grobu mówiły o pochowaniu go w oko-
licach Wilczej Góry pod Złotoryją. Dzięki uprzej-

mości pana Mariusza Olczaka, 
który udostępnił fragment wspo-
mnień ofi cera 3. Pułku Piechoty 
Legionu Irlandzkiego Milesa Byr-
nesa i badaniom, jakie przeprowa-
dziła grupa przyjaciół, można już 
zweryfi kować tę tezę i w oparciu o 
dokumenty stwierdzić, że generał 
został pochowany – jak opisuje to 
we wspomnieniach ofi cer Legionu 
Irlandzkiego - w obozie V Korpusu 
Armii Bobru.

„Dywizja pozostawała 
w swoim obozie dnia 24 
sierpnia, tam gdzie miała 
miejsce melancholijna 
ceremonia pogrzebu gen. 
Vachot. Grób został wy-
kopany rankiem, brygada 
stanęła pod bronią, a 
gen. Puthod wygłosił bar-
dzo wzruszającą mowę, 
podsumowującą wszystko 
co wiedział z poszanowa-
niem kariery wojskowej 
jego dzielnego kolegi, 
pod którym służył jako 
adiutant podofi cer. Był on 
ojcem szóstki dzieci.”

Po bitwie o Złotoryję 
obóz V Korpusu mieścił 
się u podnóża góry Flens, 
dzisiejsza nazwa Kostrza. 
Położenie to potwierdzają 
inne dokumenty sporzą-
dzone krótko po tych wy-
darzeniach. Jest to mapa 
ukazująca rozmieszczenie 
wojsk Armii Bobru i Armii 
Śląska w dniu 25 sierpnia 
1813 roku przed bitwą 
nad Kaczawą sporządzo-

na w 1814 roku. Na tej mapie obóz V 
Korpusu jest dokładnie umiejscowiony 
między górą Flens, a przedmieściami 
Złotoryi, dzisiejsza ulica Leszczyńska. Następ-
nym dokumentem potwierdzającym najmocniej 
lokalizację grobu generała Vachota u podnóża  
góry Flens – Kostrza jest dokument, będący 
swego rodzaju aktem zgonu generała. Został 
on opublikowany przez ofi cera stanu cywilnego 
Antoine Anltelme Clerca, podinspektora peł-
niącego funkcję inspektora w Wielkiej Armii, 
w Bulleti n de la Société des lett res, sciences et 
arts de la Corrèze 1899 Tom 21. Po przetłuma-

czeniu pisze on następująco:
Ja niżej podpisany Antoine Anltelme Clerc, 

pod-inspektor, pełniący funkcję inspektora w 
Wielkiej Armii, czyniący te ofi cera stanu cy-
wilnego oświadcza, że w spisie aktów stanu 
cywilnego na terytorium francuskim, dla sztabu 
głównego tejże armii, że Pan Marti al Vachot, 
członek Legii Honorowej, zatrudniony w 17- tej 

Dywizji Wielkiej Armii, urodzony w Tulle, w 
departamencie Correze, zginął na polu bitwy 
pod Goldberg, dnia 23 sierpnia 1813 roku o 
pierwszej po południu w wyniku poniesionych 
ran tego samego dnia w pobliżu góry zwanej 
Flensberg, według deklaracji zrobionej dnia 24 
sierpnia 1813 roku przez trzech świadków płci 
męskiej, wieku dojrzałego, jak chce prawo i 
którzy opis ten podpisali razem z nami. Miltwey 
7 pazdziernika 1813 roku.

Odnalezienie tego dokumentu pozwoliło rów-

nież poznać nieznany w literaturze wizerunek 
generała Vachot.

Dokumenty te jednoznacznie wskazują miej-
sce poszukiwań, jakie należy przeprowadzić, aby 
odnaleźć grób generała Marti ala Vachota i w 
ten sposób przyczynić się do poznania kolejne-
go epizodu kampanii napoleońskiej na Dolnym 
Śląsku. Aby móc to zrobić, potrzebne są kom-
pleksowe badania archeologiczne w rejonach 
bitew.

Autorami odkrycia są:  Andrzej Kozyra ze 
Złotoryi, Cezary Skała z Kozowa. Tekst w języku 
francuskim przetłumaczyła Anna Romanowska 
z Paryża.

Cezary Skała - płk William Lawless 
3. Infanterie Légion Régiment

de la Division Irlandaise 17 Puthod
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Wyjazd Henryka Pobożnego z Legnicy 
(mal. 1865 r., Muzeum Narodowe w Po-
znaniu). „Uduchowiony” książę wyjeżdża 
z Legnicy na bitwę z Mongołami w towa-
rzystwie Wielkiego Mistrza krzyżackiego 
Poppona von Osterna oraz rycerstwa.

Henryk Pobożny według pieczęci z 1231 
r. (rys. ok. 1878 r., repr.: „Kłosy”, 1878, t. 
27, nr 704, s. 406)

Klęska Legnicka - Odrodzenie (mal. 1888 r., Zamek Królewski w Warszawie). Frag-
ment obrazu - na marach leżą zwłoki księcia Henryka Pobożnego. Jest to jedyny 
obraz, w którego opisie Matejko wymienia z nazwy mieszkańców naszego miasta 
(górnicy Goldberga). Pełny tytuł przyjęty przez artystę „Klęska Legnicka - Odrodze-
nie” miał podkreślać wartość odrodzenia w kontekście klęski. Matejko uzasadniał, 
że po bitwie legnickiej „Przebyte bóle i klęski odrodziły naród, wlały weń nowe siły, 
których mu dotąd brakowało”.

Królowa Korony Polskiej. Tryptyk (mal. 1887/1888 r., Muzeum Narodowe w Pozna-
niu). Lewe skrzydło przedstawia bohaterów polskich poległych za wiarę (od lewej):  
hetmana Stanisława Żółkiewskiego, króla Władysława Warneńczyka i księcia Henry-
ka Pobożnego. U góry, na tle zachmurzonego nieba, św. Michał Archanioł na półksię-
życu. W części środkowej tryptyku na wysokości Michał Archanioła (od lewej): bł. 
Bronisława i św. Jadwiga Śląska - matka Henryka Pobożnego.

Ks. Robert Urban

Siostra Maria Merkert

Św. Elżbieta Węgierska

Matejko zdradzał wybitny pociąg do Piastów 
Śląskich. Kolejnym i nie ostatnim księciem 

Śląska, który zafascynował Mistrza i znalazł 
się na jego obrazach, był Pan Złotoryi - Henryk 
Pobożny, syn Henryka Brodatego i Św. Jadwigi.

Henryk Pobożny funkcjonuje w świadomo-
ści złotoryjan jako bohater, który dowodził 
odziałem 600 górników złotoryjskich i poległ 
razem z nimi w 1241 r. w bitwie z Mongołami 
pod Legnicą. W takim też kontekście władca 

był przede wszystkim przedstawiany przez 
Matejkę. Sama bitwa budziła ogromne zainte-
resowanie malarza i ten temat określił nawet 
jako jeden z najtrudniejszych, z jakim przyszło 
mu się zmagać. Książę został przedstawiony 
na rysunku „Henryk Pobożny według pieczęci” 
oraz na trzech obrazach olejnych związanych z 
bitwą: „Wyjazd Henryka Pobożnego z Legnicy”, 
„Klęska Legnicka - Odrodzenie” (opublikowana 
w „Echu”, nr 11/2013) i na tryptyku religijnym 
„Królowa Korony Polskiej”.

       Książę i górnicy złotoryjscy byli wielokrot-
nie upamiętniani w mieście. W 1941 r. wybudo-

wano dla nich na miejscu dawnej studni miej-
skiej wspaniałą „Fontannę Górników”. W latach 
1945-1960 ul. Wojska Polskiego miała nazwę 
Henryka Pobożnego 
a w latach 1955-1959? imieniem księcia nazwa-
no osiedle, na którym od 1960 r. jego imię nosi-
ła jeszcze dodatkowo ulica. Złotoryjan poległych 
w bitwie z Mongołami może też pamiętać jeden 
z najstarszych zabytków miasta - romański por-
tal południowy 
w kościele NNMP w Złotoryi (ok. 1212-1241).

Damian Komada

W przedświąteczny czas, gdy skłaniamy się 
do pomocy bliźnim, a podczas Wigilii zo-

stawiamy przy stole jedno nakrycie dla niespo-
dziewanego i strudzonego gościa, warto przy-
pomnieć złotoryjskie dzieje Szarych Sióstr św. 
Elżbiety, zwanych po prostu elżbietankami (aż 
do 1974 r. stosowano nazwę Szare Siostry św. 
Elżbiety, obecnie Zgromadzenie Sióstr św. Elż-
biety). Przez cały rok, nie tylko przed świętami, 
uważały bliźnich i chorych za dobro powierzone 
im przez Boga. Duchowość sióstr nawiązywała 
do przykładów patronki, św. Elżbiety Węgier-
skiej, ale również św. Jadwigi Śląskiej. 

Jesienią 2013 r. minęła 155. rocznica powsta-
nia ich placówki w naszym mieście. W 2014 r. 
upłynie 125 lat od zamieszkania przez nie w 
istniejącym jeszcze budynku przy ul. Stanisława 
Staszica i 60 lat od wypędzenia przez komuni-
styczne władze. Były jednym z zaledwie czte-
rech zgromadzeń zakonnych w historii Złotoryi. 

Jerzy Peszko, w książce wydanej w 2011 r. z 
okazji 800-lecia nadania praw miejskich Złoto-
ryi napisał: Pewnego dnia w 1954 r. zakonne 
pielęgniarki-autochtonki nie przyszły do pracy. 
Rzekomo przesiedlono je do RFN, ale tego nikt 
nie wie do dziś, zaginęły bez śladu… . A może 
jednak uda się natrafi ć nam na jakiś trop? Tym 
bardziej, że liczyć możemy nie tylko na archiwal-
ne dokumenty, lokalne czasopisma, opracowa-
nia naukowe ale też na wspomnienia złotoryjan.

Szare Siostry działalność charytatywną rozpo-
częły w Nysie w 1842 r. Założycielką i pierwszą 
Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr św. 
Elżbiety była Maria Merkert. Złotoryja odegrała 
ważną rolę w dziejach śląskich elżbietanek. 
Tutejszą placówkę założył ksiądz Robert Urban, 
proboszcz złotoryjskiej katolickiej parafi i św. 
Jadwigi w latach 1848-1862. 27 września 1858 
r., z domu macierzystego w Nysie, sprowadził 
trzy pierwsze siostry: Bronisławę Jadwigę 
Grünig, Agnieszkę Lindner i Magdalenę Agatę 
Reisch, z których pierwsza została przełożoną. 
Tak pisał Robert Urban: Kiedy powziąłem zamiar 
wprowadzenia sióstr do Złotoryi w tej katolickiej 
i protestanckiej parafi i napotkałem nie tylko na 
zwartą masę wrogich mi oponentów, lecz na-
wet w pewnych kołach urzędowo zażądano od 
burmistrza, by usunąć je z miasta przy pomocy 
policji. Działalność ich jednak zmusiła do milcze-
nia głosy nieżyczliwe i jeszcze przed upływem 
jednego roku, władze miejskie jednomyślnie po-
wzięły decyzję przekazania im części dawnego 
klasztoru franciszkańskiego (należącej do mia-
sta), a później również szpitala (chodzi o szpital, 

prowadzony przez ewangelickie diakonisy, 
położony przy dzisiejszej ul. Marii Konopnickiej) 
oraz wspierania ich zasiłkami z kasy miejskiej, 
by umożliwić im stały pobyt w Złotoryi. Siedziba 
złotoryjska należała do wrocławskiej prowincji 
zgromadzenia.

Proboszcz Urban, ujęty poświęceniem 
złotoryjskich zakonnic, ułożył dla całego zgro-
madzenia nowe statuty. Ich treść najpierw 
zaakceptowały obecne w Złotoryi na zebraniu 
w maju 1959 r. siostry: Maria Merkert, Fran-
ciszka Werner, Róża Weirauch, Bronisława 
Grünnig i Agnieszka Lindner, a zatwierdził bi-
skup wrocławski Henryk Förster we wrześniu 
tegoż roku i dopiero teraz mogła rozpocząć się 
prawdziwa działalność kongregacji. Pierwszym 
Protektorem zgromadzenia został mianowany 
przez biskupa ks. Robert Urban, którego histo-
rycy nazywają drugim (obok Marii Merkert) 
współzałożycielem elżbietanek. Oprócz ślubów 
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ślubowały 
siostry przede wszystkim pielęgnację chorych 
w domach i zakładach leczniczych bez różnicy 
stanu i wyznania, wieku i płci. Pomoc duchowa 
i materialna miała dotyczyć przede wszystkim 
chorych pozbawionych opieki i opuszczonych. 

W latach 1858-1889 siedziba sióstr mie-
ściła się w byłym klasztorze franciszkanów. 
Liczba sióstr nie przekraczała kilku, stopniowo 
z początku się zwiększała. W chwili otwarcia 
placówki liczyła ona 3 siostry, w l. 1862-1863 r. 
służyły tutaj 4 siostry, w 1870-1873 pięć sióstr, 
w 1887 cztery, 1900 – siedem, a w 1910 – sześć. 
W swojej pierwszej siedzibie, 27 września 1883 
r., obchodziły 25-lecie służby dla złotoryjan: od-
była się uroczysta msza święta oraz śpiewy. W 
połowie listopada 1889 r., jak zapisał ówczesny 
kronikarz miejski, nauczyciel Pinkwart, siostry 
wprowadziły się do swojego nowo wybudo-
wanego domu zakonnego przy dzisiejszej ulicy 
Stanisława Staszica a ówczesnej Promenade 
(Ostpromenade, później Kamckestraße). Archi-
tekt zaprojektował dwie kondygnacje, dwuspa-
dowy dach, elewację z nieotynkowanej cegły, 
fasadę z dwuosiowym ryzalitem zakończonym 
szczytem i gdzieniegdzie elementy pseudogo-
tyckie. Stąd było blisko zarówno do kościoła św. 
Jadwigi jak i szpitala miejskiego, a ulica nie była 
tak ruchliwa i niebezpieczna jak dzisiaj. Tutaj 
27 września 1892 r. świętowały siostry 50-lecie 
swego zakonu.

Już pod koniec 1859 r. siostry ogłosiły, że 
od stycznia 1860 r. wprowadzają abonament 
(kwartalnie 3 grosze 9 fenigów) dla chcących 
skorzystać z ich opieki, przewidując ulgi dla 
tych, którzy opłacą go z góry na pół roku. Osoby, 
które nie skorzystały z abonamentu, płaciły 5 
groszy dziennie. Było to ważne, bo, jak pisały, 
dom macierzysty w Nysie nie może im pomóc. 
Przepisy zakonne zakazywały zwracania się do 
pacjentów z prośbą o wsparcie fi nansowe, mu-
siała to być inicjatywa pacjentów. W 1860 r. kro-
nikarz zanotował, iż zgromadzenie oświadczyło, 
że może już objąć opieką większą ilość potrze-
bujących obu wyznań. Z początku miesięcznie 
przeznaczono 6 talarów z miejskiej kasy dla 
biednych oraz oprócz tego dalszych 8 talarów 
miesięcznie. W 1859 kasa miejska wypłacała 
siostrom również 18 marek miesięcznie, do tej 
sumy jeszcze dodawano 24 marki miesięcznie 
na konkretne cele. W 1860 r. dla polepszenia 
działalności zakonu przekazano z miasta jed-
norazowo 469,40 marek. Paulina Kretschmer, 
przed swoją śmiercią w 1862 r., założyła funda-
cję na ich rzecz z kapitałem 600 marek. Dlatego 
też zakonnice mogły kilkadziesiąt talarów bądź 
marek rocznie rozdawać ubogim. Od początku 
siostry organizowały także posiłki dla biednych. 
Rocznie wydawano (przeważnie w porze obia-
dowej) średnio 2600 posiłków.

Wielokrotnie na łamach ówczesnej prasy 
złotoryjskiej siostry dziękowały np. lekarzom, 
członkom cechów: krawców, piekarzy, szewców 
i rzeźników, stowarzyszeniom, ziemskim właści-

cielom, osobom anonimowym, za dary 
i zbiórki pieniężne. Dary przeznaczały siostry 
na działalność tutejszego zakładu. O ofi arność 
zwracały się do złotoryjan również grupy świec-
kich mieszkańców. Za pomoc w urządzeniu 
pierwszych pomieszczeń osobiście oraz listow-
nie dziękowała burmistrzowi s. Maria Merkert. 
Wszystkich polecały opiece bożej i życzyły wielu 
łask.

W Złotoryi siostry skupiały się na zewnętrz-
nej, ambulatoryjnej pielęgnacji chorych. Rów-
nocześnie 
sprzątały domy 
chorych, prały, 
robiły zakupy, 
karmiły, trosz-
czyły się o hi-
gienę pacjen-
ta. Czuwały 
przy samotnie 
umierających, 
przygotowy-
wały zwłoki 
do pogrzebu. 
Opieka trwała 
w dzień i w 
nocy, również 
w sytuacjach 
zagrożenia 
życia i zdrowia 
siostry. Z lat 
1879-1893 
zachowały się 
wyliczenia, 
dotyczące dni 
opieki i dyżu-
rów nocnych: 
tych pierw-
szych było 
w roku średnio 1500 a drugich około 800. Od 
października do grudnia 1858 r. objęły lekarską 
i pielęgniarską opieką 52 osoby (40 ewange-
lików i 12 katolików), spośród których 26 wy-
zdrowiało, 6 zmarło, stan 6 się poprawił a pod 
dalszą pieczą pozostawało 14 chorych. W latach 
1859-1895 opiekowały się średnio ponad 136 
chorymi rocznie, z których w ciągu roku umie-
rało około 30, zdrowiało zupełnie około 80%. 
Pod względem wyznaniowym przeważali oczy-
wiście ewangelicy: ok. 70%, 27% katolików i 3% 
Żydów rocznie. Leczyły również zęby (według 
kronik: 1859: 50 zabiegów, 1887: 310, 1889: 
510). Według reguły dziennie praca powinna im 
zajmować 10 godzin, modlitwa 3, odpoczynek 

3,5 godz. a sen 7,5 godz. Zakonnice można było 
spotkać codziennie w kościele św. Jadwigi.

W klasztorze od początku 1860 r. istniała 
izba dla chorych kobiet, mogąca pomieścić 
sześć cierpiących. Takowa funkcjonowała 
najprawdopodobniej również w ich drugiej 
siedzibie. Można było zasięgnąć także porad 
pielęgniarskich. Rad odnośnie leczenia udzielał 
siostrom na początku doktor Thebesius. Oprócz 
tego pracowały w szpitalach, najpierw przy 
ówczesnej ulicy Junkernstraße (dzisiaj ul. Marii 

Ciąg dalszy na stronie 26.
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Dach kapliczki i siedziba elżbietanek (fot. przed 1945)

Przedszkolna wycieczka na Górę Mieszczańską (przed 1945)

Siostra Jakobina

Konopnickiej, chodzi o budynek 
na wysokości dzisiejszych kortów 
tenisowych), a następnie w szpita-
lu przy ul. Szpitalnej, otwartym w 
roku 1938. Tutaj właśnie służyły w 
latach 1938-1945. Do pierwszego 
ze szpitali nie miały daleko. Wedle 
wspomnień Karla-Heinza Schöbla, 
obok budynku przy dzisiejszej ul. 
Staszica nr 1 była mała furtka jako 
przejście dla sióstr do szpitala 
(najprawdopodobniej chodzi o ist-
niejące do dzisiaj przejście w mu-
rach). Schöbel, podobnie jak inni 
byli mieszkańcy Złotoryi, do dziś 
wspomina siostrę Jakobinę, która z 
poświęceniem opiekowała się nim 
przez długi czas w domu, gdy cier-
piał na reumatyzm stawów.

Uczestniczyły również w lecze-
niu rannych żołnierzy i jeńców. 
Podczas wojny prusko-austriackiej 
od maja do października 1866 r. w 
pomieszczeniach szkoły katolickiej 
w klasztorze funkcjonował szpital 
wojskowy (lazaret, szkoła musiała 
znaleźć sobie miejsce w prywat-
nych budynkach). Przebywało tutaj 
wielu ciężej rannych żołnierzy, 
pośród których wielu było jeńcami 
z wielonarodowościowej armii au-
striackiej (np. od sierpnia do jesieni 

widziano 
tutaj 
Włochów, 
Polaków, 
Czechów, 
Słoweń-
ców, 
Niemców 
oraz Sty-
ryjczyka. 
Opiekę 
i dyżury 
przekaza-
no zakon-
nicom. 
Lekarskie 
rady 
przeka-
zywał dr 

Basler. Podczas I wojny światowej 
(1914-1918) wspomagały lazaret w 
Jerzmanicach Zdroju. We wrześniu 
1916 r., podczas swej wizyty 
z okazji bierzmowania, odwiedził 
siedzibę zakonu biskup wrocławski 
Adolf Bertram. Wszędzie ujmowały 
skromnością i prostotą. Poświę-
cały wszystko, nie dbały o rozgłos. 
Istniał także punkt przygotowania 
dzieci do I Komunii Świętej, w 
którego prace zaangażowane były 
elżbietanki.

Od 1858 r. prowadziły tutaj 
przedszkole. Złotoryjanka Urszula 
Dańko, która jeszcze dzisiaj sięga 
pamięcią okresu przedwojennego, 
wspomina, że przez pierwsze lata 
swego życia wędrowała rano do 
koleżanki mamy, a następnie 
do przedszkola elżbietanek. Przed-
szkole udzielało opieki tylko dzie-
ciom z rodzin katolickich, zarówno 
chłopcom jak i dziewczynkom. 
Siostry dbały o ruch na świeżym 
powietrzu, rozmaite zabawy, tań-
ce, śpiewy oraz wycieczki. Uczono 
również cerowania i wyszywania. 
W porze letniej niektóre zajęcia 
odbywały się w ogrodzie, gdzie 
znajdował się długi stół, a dzisiaj 
zachowana klasztorna kapliczka. 

Pod koniec ostatniej wojny działal-
ność przedszkola zamarła. 

W lutym 1945 r. miasto zostało 
zdobyte przez wojska rosyjskie. 
Po jakimś czasie powróciła tutaj 
część uchodźców, którzy opuścili 
Złotoryję przed tym wydarzeniem. 
Tak również uczyniły zakonnice, 
które jakiś czas spędziły w Legnicy. 
Gdy zabrakło niemieckich lekarzy, 
tylko one mogły udzielać pomocy 
pozostającym w mieście Niemcom, 
którzy po dziś dzień wspominają 
ten fakt. U nich szukali także po-
mocy nawet pierwsi polscy lekarze. 
Kantor Pech, wykładający wcze-
śniej w szkole katolickiej, wpadł 
wtedy na pomysł utworzenia w 
jej opustoszałych klasach przed-
szkola. Pomysłem podzielił się z 
elżbietankami, które od razu się 
zaangażowały. Uczęszczać tutaj za-
częła grupa dzieci w wieku 3-9 lat. 
Przynosiły one w zasadzie swoje 
jedzenie, lecz mogły również liczyć 
na pomoc sióstr zakonnych. One to 
np. zadbały o paczki bożonarodze-
niowe – wspomina Steffi   Bertram, 
córka kantora Pecha.  

Od 1945 r. siostry elżbietanki 
działały więc nadal, lecz w zupełnie 
nowej ustrojowej rzeczywistości. 
Sytuacja była jednak pod wieloma 
względami podobna do poprzed-
niej: nadal wielu chorych, biednych 
i samotnych wymagało ofi arnej 
opieki, w szpitalu brakowało 
wykwalifi kowanego personelu, 
rozwijała się działalność polskiej 
parafi i katolickiej, która liczyła na 
wsparcie katolickich zakonnic. W 
1946 r. nastąpił podział Zgroma-
dzenia na sześć prowincji na tere-
nie Polski – złotoryjski dom należał 
teraz do Prowincji Dolnośląskiej z 
siedzibą we Wrocławiu. W latach 
1946-1947, jak można wnioskować 
ze wspomnień, część (wszystkie?) 
niemieckich sióstr opuściła miasto 
a na ich miejsce przyszły inne. 
Jeden z dawnych złotoryjan, już w 

1952 r. miał informacje, że czte-
ry niemieckie elżbietanki, które 
w złotoryjskim domu doczekały 
zakończenia wojny, siostry Jako-
bina, Constanti a, Erna i Waltrand 
mieszkają w Niemczech (Berlin-
Tempelhof, Lipsk, Borkun) i pracują 
przeważnie w szpitalach.

Ich następczynie w swojej siedzi-
bie utworzyły ochronkę dla polskich 
dziewcząt, których obowiązkiem 
było np. sprzątanie pomieszczeń. 
Gotowaniem zajmowały się siostry. 
Zakonnice musiały liczyć na pomoc 
lokalnych władz. Np. w grudniu 
1946 r. Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej rozpatrywało prośbę 
elżbietanek w/s przydziału koksu. 
Zdecydowało przekazać sprawę 
Zarządowi Miejskiemu, by w miarę 
posiadania koksu, przydzielił od-
powiednią ilość. Nadal można było 
spotkać je codziennie w kościele 
św. Jadwigi. Pomaga-
ły w kancelarii para-
fi alnej, przy przygoto-
wywaniu nabożeństw 
i kościoła.

Nadal ważnym 
polem działalności 
pozostawała praca 
w szpitalu. W latach 
1945-1951 funkcjo-
nował w Złotoryi 
szpital przy ul. M. 
Konopnickiej (bo-
wiem szpital przy ul. 
Szpitalnej zajmowały 
do 1949 r. wojska so-
wieckie). Tutaj siostry 
elżbietanki szkoliły 
po wojnie pierwszy 
polski personel pielęgniarski. Gdy 
Rosjanie opuścili miasto latem 
1949 r., odzyskaliśmy zdewasto-
wany obiekt przy ul. Szpitalnej. Po 
remoncie w 1951 r. przeniesiono 
tutaj placówkę z ul. M. Konopnic-
kiej, razem z zatrudnionymi w nim 
elżbietankami. Cieszyły się bardzo 
dobrą opinią, takie wspomnienia 

Kończy się rok, w którym wielokrotnie 
przypominaliśmy dwusetną rocznicę krwawych 

bitew i potyczek stoczonych głównie w sierpniu 
1813 r. Warto więc zachęcić do zapoznania się 
z wydawnictwem, które dotyczy również ziemi 
złotoryjskiej. Wśród kilkudziesięciu pomników i 
pamiątek, warszawianin Jarosław Komorowski opisał 
pomnik w Wyskoku, płytę pamiątkową Gustawa 
Humberta w Rokitnicy oraz tablicę upamiętniającą 
feldmarszałka Blüchera w Dzwonowie. Kilka lat 
temu, gdy ukazywała się książka, nie mogliśmy 
wiedzieć, że w ubiegłym roku grupa pasjonatów 
pod wodzą Cezarego Skały uporządkuje otoczenie 
pomnika w Wyskoku, odnajdzie płytę z Rokitnicy i 
umieści ją na tamtejszym kościele. Tytułowy cytat 
(Naród powstaje, zrywa się burza) pochodzi z wiersza 
Theodora Körnera, żołnierza armii pruskiej i poety, 
który przemaszerował przez Złotoryję, co mieszkańcy 
naszego miasta uczcili stosowną tablicą (istniała na 
budynku przy dzisiejszym pl. J. Matejki). 

Zarówno Jarosław Komorowski, jak i Mariusz 
Olczak (autor monumentalnej Kampanii 1813 r. 
na Śląsku i Łużycach) uczestniczyli w złotoryjsko-
jerzmanickich obchodach w sierpniu 2013 r. Z 
pewnością nie zapomną o Złotoryi w swoich 
kolejnych publikacjach.

Roman Gorzkowski

do dzisiaj pielęgnują np. lekarze, 
pamiętający pierwszą powojenną 
dekadę. W 1954 r. siostra Be-
nedykta pracowała na oddziale 
chirurgicznym, siostra Emiliana na 
wewnętrznym, Cherubina w labo-
ratorium a siostra Kunegunda na 
bloku operacyjnym. 

Z pewnością ten jedyny wówczas 
zakon w mieście nie wiedział, że nie 
może liczyć na przychylność władz 
komunistycznych. W ramach an-
tykościelnej polityki laicyzacji oraz 
ateizacji postawiły sobie one za cel 
stopniowe usunięcie zakonów z 
przestrzeni publicznej, uważając je 
za wroga szczególnie trudnego do 
zwalczenia. Tym bardziej, że prowa-
dziły one działalność charytatywną, 
wychowawczą i niejednokrotnie 
oświatową, a Kościół był bardzo 
ważnym czynnikiem integrującym 
społeczeństwo. Na Ziemiach Za-

chodnich i Północnych jako pre-
tekst podawano niemiecką genezę 
i charakter zakonów, wysuwając 
zarzuty „rewizjonizmu niemieckie-
go” i „watykańskiej agentury”. 

Szczególnie bezwzględnym ak-
tem terroru była tzw. akcja „X-2”, 
zrealizowana przez komunistów w 
1954 r. Likwidacja żeńskich domów 

zakonnych na terenie województw 
stalinogrodzkiego (katowickie-
go), opolskiego i wrocławskiego 
rozpoczęła się 3 sierpnia 1954 r. 
Do klasztorów przyjeżdżały kil-
kuosobowe powiatowe komisje. 
Zaskoczone siostry opuszczały swe 
siedziby, zabierając autami cięża-
rowymi w większości tylko część 
wyposażenia (mogły zabrać meble i 
żywy inwentarz). Ogółem z 85 do-
mów zakonnych wywieziono około 
400 elżbietanek. Siostry umieszczo-
no w obozach pracy w Kobylinie, 
Gostyniu i Dębowej Łące. Represje 
dotknęły także kilku innych zako-
nów: Zgromadzenia Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepoka-
lanie Poczętej, Zgromadzenia Sióstr 
Maryi Niepokalanej, Zgromadzenia 
Sióstr św. Jadwigi, Zgromadzenia 
Służebnic Najświętszego Serca Je-
zusowego oraz Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek od Chrze-
ścijańskiej Miłości.

Akcję „X-2” odnoto-
wał ówczesny ks. pro-
boszcz Michał Dunas w 
kronice parafi alnej: 

„1954. Wyjazd Sióstr 
Elżbietanek. Dnia 3 
sierpnia 1954 r. Siostry 
Elżbietanki opuściły 
Złotoryję, udając się do 
wspólnego klasztoru; 
przebywają w Kobyli-
nie. Najświętszy Sakra-
ment z kaplicy klasz-
tornej przeniesiono do 
kościoła parafi alnego”. 
To wydarzenie zauwa-
żyła również wizytacja 

kościelna w dniu 9 października 
1954 r. W protokole powizytacyj-
nym czytamy: Kościelny: Do dnia 7 
(? – RG) sierpnia funkcję tę spełnia-
ły SS Elżbietanki. W tym dniu wy-
jechały. Zastąpił je chwilowo jeden 
z parafi an.” Zastanawiające, że w 
obu źródłach spotykamy słowa 
„opuściły” i „wyjechały”, które nie 

tylko nie oddają istoty rzeczy, ale 
nie wyjaśniają żadnych powodów i 
okoliczności. 

W powiecie złotoryjskim zli-
kwidowano wówczas ogółem 5 
żeńskich placówek: w Złotoryi 
(elżbietanki – siedem sióstr, w tej 
chwili nie znamy imion pozosta-
łych trzech zakonnic oprócz wyżej 
wymienionych), w Chojnowie 
(elżbietanki – pięć), w Dobkowie 
(Zgromadzenie Sióstr Maryi Nie-
pokalanej – dwie), w Świerzawie 
(Zgromadzenie Sióstr Maryi Nie-
pokalanej – dwie) oraz w Wojcie-
szowie (Zgromadzenie Sióstr św. 
Jadwigi – trzy). Nasze siostry w 
Kobylinie przebywały aż do końca 
1956 r., gdy mogły powrócić do 
swych macierzystych domów. 
Elżbietanki odzyskały 55 placówek; 
jednak wśród 30, do których nie 
powróciły, była Złotoryja. 

Budynek sióstr elżbietanek 
przeszedł w 1954 r. na własność 
państwa. Od 1970 r. funkcjonuje w 
nim Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna. Wielokrotne 
remonty nie pozostawiły we wnę-
trzu żadnych śladów, świadczących 
o obecności elżbietanek. Na parte-
rze, gdzie istniała niegdyś kaplica, 
funkcjonuje teraz sala zebrań i 
szkoleń. Dlatego wyjątkowe zna-
czenie ma zachowana niewielka 
kapliczka, stojąca w ogrodzie (czy 
było ich więcej?), która zresztą 
rzadko wzbudza pytania nawet 
samych złotoryjan. Wydaje się, że 
miejski plan zagospodarowania 
przestrzennego przynajmniej daje 
gwarancję przetrwania samego 
pozakonnego budynku, zalecając 
zachowanie jego bryły, ceramicz-
nego dachu, ceglanych elewacji, 
gzymsów, osi oraz otworów.

Po przemianach ustrojowych 
specjalnie powołana komisja roz-
patrywała sprawy zwrotu majątku 
kościelnego. W 1997 r. legnickie 
Siostry św. Elżbiety, wnosząc o 

zwrot ich domu w Złotoryi, były na 
dobrej drodze do jego odzyskania. 
Zgromadzenie wycofało jednak 
wniosek, a komisja w kwietniu 
1997 r. umorzyła postępowanie. 
Obecnie najbliższe domy zakonne 
elżbietanek znajdują się w Legnicy i 
Bolesławcu.

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej wystąpiło z inicjatywą 
umieszczenia na byłej siedzibie 
Szarych Sióstr przy ul. S. Staszica 
pamiątkowej tablicy im właśnie 
poświęconej. Miejmy nadzieję, że w 
2014 r. uda się tego dokonać z po-

mocą Starostwa Powiatowego, Dy-
rekcji Sanepidu, konserwatora zabyt-
ków a może również innych osób. 

Roman Gorzkowski
W dalszy ciągu autor gromadzi 

informacje o złotoryjskich elżbie-
tankach, zwłaszcza po 1945 r. Pro-
simy o kontakt wszystkich, którzy 
mogą pomóc.

W 1901 znany złotoryjski wydawca, Louis 
Wilde, rozpowszechnił widokówkę, upa- Złotoryjskie pamiątki często wędru-

ją poza miasto. Szczęśliwie trafi ają 
do rodzinnych albumów, aby ujrzeć 
światło dzienne w najróżniejszych sy-
tuacjach. Wrocławianin Marian Nydza 
(który wcześniej oczywiście mieszkał 
w Złotoryi!) ocalił fotografi ę z pierw-
szych powojennych lat. Grupa dzieci 
wraz z nauczycielami pozuje do zdję-
cia przed budynkiem Publicznej Szkoły 
Powszechnej im. Marii Konopnickiej. 
I znów zabrakło nam następujących 
informacji, by poznać szczegóły: 
przede wszystkim chodzi o nazwiska 
uwiecznionych osób, ale również o to, 
w jakich latach i gdzie funkcjonowała 
ta szkoła, kiedy (tego już nie ukrywa-
my) przeniosła się do budynku przy pl. 
Niepodległości. Nie można zapomi-
nać, że „jedynka” szykuje się w 2015 r. 
do wielkiego jubileuszu i z pewnością 
zechce umieścić naszą fotografi ę na 
okolicznościowej wystawie.

Roman Gorzkowski

Ciąg dalszy ze strony 25.

miętniającą zawody i festyn strzelecki o zasięgu 
większym niż powiatowy: z łatwością możemy 
dostrzec okolicznościowy nadruk z lipca tegoż 
roku. Na fotografi i widnieje budynek tzw. białej 
strzelnicy i jej otoczenie. Czy ktoś może odpo-
wiedzieć na pytanie, gdzie istniała owa strzelni-
ca i co się z nią następnie stało? Dla ułatwienia, 
a może utrudnienia, dodajmy, że w jej pobliżu 

stała tzw. 
czerwona 
strzelnica a 
cały teren 
najprawdo-
podobniej 
już od 
średniowie-
cza służył 
rozmaitym 
manewrom, 
zawodom 
i biwakom 
wojskowym. 
Niegdyś 
nosił nazwę 
placu Lipo-
wego…

Roman 
Gorzkowski
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