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Pan Józef Czapiga urodził się 18 marca 
1928 roku w Żarówku (Krakowskie) z ro-

dziców Stefanii i Józefa Czapigów. Rodzina 
posiadała sześcioro dzieci: Marię, Jana, 
Józefa, Aleksandra, Władysława, Hannę 
i Marię. Rodzina była, jak i inne, samowy-
starczalna, utrzymująca się z upraw rol-
nych i hodowli drobiu i zwierząt. Wieś nie 
posiadała elektryczności, żyło się biednie 
i monotonnie. Prawdę mówiąc, nie byliśmy 
świadomi, że istnieje lepsze, łatwiejsze życie 
– wzdycha pan Józef. W Żarówku była szkoła 
pięcioklasowa, kto chciał więcej – chodził 
„na trzecią wioskę” do siedmioklasowej. 
Nawet nie było kościoła na miejscu, ale była 
remiza i Ochotnicza Straż Pożarna i dlatego 
każdy chłopak chciał zostać strażakiem.

Łapanka
Na Sylwestra 1943 roku urządziliśmy so-

bie przyjęcie koleżeńskie, wpadliśmy w ręce 
granatowej policji i trafi liśmy do aresztu w 
Mielcu. Stamtąd, po czterech dniach, prze-
wieziono nas do Krakowa, na ul. Wąską, do 
budynków, prawdopodobnie żeńskiej szkoły. 
Tym razem po tygodniowej izolacji wieziono 
nas gdzieś w głąb Niemiec, przez trzy dni. 
Na miejscu okazało się, że cały transport 
przyjechał z Krakowskiego. Wszystkich wy-
pędzono na polanę, dopiero wtedy zobaczy-
liśmy, że jest to dobrze zorganizowany obóz 
z oświetleniem elektrycznym, ogrodzeniem 
i barakami. Wyznaczono przestrzeń dam-
ską i męską, granicę tworzył przeciągnięty 
sznurek. Potem nastąpiło coś, co do dzisiaj 
wyciska łzy z oczu. Otóż wszyscy publicznie 
zostaliśmy brutalnie ostrzyżeni, rozebrani do 
naga, zapędzeni do kąpieli, dostaliśmy jakieś 
ubrania, które były po dezynfekcji. Wyrwany 
z rodzinnej wsi, nagi wśród obcych mi ludzi, 
przeżyłem upokorzenie, upodlenie i wstyd. 
Moja piętnastoletnia dusza nie mogła 
udźwignąć tego ciężaru, pragnąłem zniknąć, 
niestety, nikt mi nie założył czapki niewidki. 
Nie znalazłem ani pociechy, ani ulgi w tym, 
że wszyscy na placu byli w takiej samej 
sytuacji. Ten koszmar śni mi się po nocach 
jeszcze dzisiaj.

Kiedy tam tak staliśmy, kręcili się Niem-
cy mówiący po polsku i wybierali młode 
dziewczyny, które zabierali ze sobą. Wra-
cały sponiewierane i nikt nie stawał w ich 
obronie. Pijani oprawcy poszturchiwali 
nas, lżyli i wyszydzali. Nabrałem wstrętu 
do życia.

Na targu niewolników
Znów ruszyliśmy w drogę. Dotarliśmy 

do Dortmundu, stamtąd do Schwerte. 
Przepędzono nas na plac. Przyjechali oko-
liczni Niemcy, właściciele gospodarstw i 
zaczęło się przebieranie. Czułem się jak 
koń, któremu kolejny bauer zaglądał do 
buzi, oceniał zęby, szczypał bicepsy, ale 
byłem widać za słaby, za młody. Wresz-
cie przyszedł jeden i wziął sobie kilku, w 
tym i mnie. Pojechaliśmy do majątku w 
Lichtendorf: Rosjanie, Ukraińcy, Polacy. 
Były też z nami dziewczyny. Pracowali-
śmy ciężko od świtu do nocy. Spaliśmy w 
stajni, nad końmi na sianie, „grzało” nas 
ciepło zwierząt. Słabo nas żywili, ciągle 
byliśmy głodni, a jak się udało zjeść jakąś 
marchewkę - była wielka radość. Czasami 
złodzieja łapano i była dotkliwa kara. Cały 
czas trwały naloty i bombardowania. W 
nocy Anglicy, w dzień Amerykanie. W 
„moim” gospodarstwie właścicielką była 
gospodyni około siedemdziesięcioletnia 
– Hedwig Dückerhof. Nie była zła, ale 
nadzór nad nami sprawował jej brat, Fritz 
Dückerhof, czterdziestoletni właściciel 
dużego gospodarstwa w sąsiedniej wsi. 
Robił naloty i bezwzględnie nakładał 
nowe zadania. U siebie też miał kilku ro-
botników przymusowych. Baliśmy się go, 
był to tamtejszy sekretarz NSDAP, bru-
talny, chętnie bił, najżarliwiej Ukraińców. 
Był także Polak, który przyjechał tam 
wcześniej, możliwe, że jako ochotnik, 
podejrzewaliśmy go o donoszenie na nas.

Buntownicy
Karmiono nas zupą mleczną na śnia-

danie i  „gimzą” - ziemniakami ugoto-
wanymi z kapustą na obiad. Na pole 
dostarczano dwie kromki chleba i kawę 
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pałeczki po poprzednim redak-
torze naczelnym. Przejęłam zgrany 
zespół składający się z ludzi cieka-
wych i charakterologicznie, i pod 
względem stosunku do otaczającej 
nas rzeczywistości. Tę rzeczywi-
stość w jej wymiarze aktualnym 
i historycznym chcemy nadal Pań-
stwu opisywać w jak najlepszy 
i dostępny sposób. Zawsze cieszą 
nas Państwa głosy zadowolenia, za-
wsze też chętnie udostępnimy łamy 
piszącym „gościnnie”. Zachęcamy 
do dzielenia się swoimi spostrzeże-
niami, poglądami i wiedzą. Prosimy 
także o wskazówki i propozycje 
tematów, które Państwa interesu-
ją, a które poruszamy zbyt rzadko 
lub w ogóle ich jeszcze na naszych 
łamach nie było. Choć przyznam 
szczerze, że głowy mamy pełne po-
mysłów i także postaramy się nie raz 
zaskoczyć naszych Czytelników. 
      Robertowi Pawłowskiemu dzię-
kuję za „namaszczenie”, członkom 
redakcji za „miłe nowego początki” 
- lubimy się, więc rokowania są jak 
najlepsze :) A wszyscy razem dzię-
kujemy Robertowi Pawłowskiemu 
za tę wydawniczą inicjatywę, która 
znalazła tak wielką akceptację u 
mieszkańców Ziemi Złotoryjskiej 
i nie tylko, aż do zdobycia Dolnoślą-
skiego Klucza Sukcesu za rok 2013. 
      Do usłyszenia na łamach... 

Joanna Sosa-Misiak

Prezes TMZZ - Aleksander Pecyna, 
informuje, że Walne Zebranie 
członków odbędzie się 5 marca 
2015 r. Szczegóły zostaną podane 
w terminie późniejszym.

Walne ZebranieWalne ZebranieWalne Zebranie
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zbożową. Byliśmy głodni i ciężko pracowa-
liśmy. Chyba w ramach kary zmniejszono 
nam rację żywieniową dostarczaną na pole. 
Rozeźlony Rosjanin kopnął koszyk. Niemka 
zawiadomiła policję. Rosjanin zdołał uciec 
do lasu i schronić się w obozie z Rosjanami 
w Aplebeck. Przechował się tam do końca 
wojny. Pewnego razu, już po wyzwoleniu 
przez Amerykanów zobaczyłem uciekają-
cego przez pole na rowerze Niemca, a że 
ciężko się jechało, porzucił rower i pobiegł 
przed siebie. Zaopiekowałem się zgubą i 

nieświadomy zagrożenia, jechałem szczę-
śliwy. Niestety, na mojej drodze pojawił się 
Rosjanin i odebrał mi jednoślad. To była 
kolejna lekcja, że duży wygrywa, zwłaszcza, 
że śmignął mi przed nosem pistoletem. Sły-
szałem, że Rosjanie zastrzelili brata gospo-
dyni. Teraz już wszyscy razem spaliśmy w 
barakach. Niedaleko nas był obóz Polaków 
- jeńców wojennych. Słyszeliśmy śmiechy, 
śpiewy, muzykę. Z dwoma kolegami zgłosi-
łem się do nich do pracy w kuchni. Przyjęli 
nas. Było lato 1945 roku.

Znów jedziemy – Francja
Przyjechał do nas  mjr Wojska Polskiego 

z Londynu, zebrał wszystkich  (też tych z 
baraku) na plac i dziękując za trud wojenny 
powiedział, że Polacy zostaną wyróżnieni i 
wynagrodzeni za swoją postawę. Po przy-
byciu do Francji, zostaliśmy przeszkoleni, 

umundurowani amerykańskimi mundu-
rami z orzełkiem białym. Na białym kasku 
mieliśmy czerwony napis: Polisch Guard. 
Kiedy dostaliśmy świetną amerykańską 
broń 25-strzałową, dowiedzieliśmy się, 
że będziemy pilnować jeńców niemiec-
kich, tych, którzy chcieli być władcami 

świata i nami pomiatali. Utworzono z nas 
kompanie: I -New York, II – Chicago, III – 
Kansas City. Niemców osadzono w obozie 
w Verdun i w drugim, w pobliżu oraz w 
Dugny, gdzie obok był sztab amerykański. 
Ja byłem z Kansas City w Dugny. Był to 
obóz jeniecki Wermachtu. Pracowaliśmy w 
systemie czterodniówek. Straż na wieży, po 
zewnętrznej stronie obozu, wewnątrz i na 
dworcu kolejowym przy rampie z darami 
z UNRY. Nasza broń miała pierwszy nabój  
sygnalizacyjny. W razie problemu pierwszy 

strzał  informował, że dzie-
je się coś złego. Na rampę 
paczki dostarczali czarno-
skórzy żołnierze, a potem, 
pod naszym nadzorem, 
niemieccy jeńcy roznosili 
je dalej lub ładowali przy-
gotowując transport do 
wysyłki. Francuzi zazdrościli 
nam tego wyróżnienia.

Niezwykłe spotkania
Pewnego razu przejąłem 

dwunastoosobową gru-
pę jeńców. Jeden z nich 
zawadiacko przyglądał mi 

się. Spodziewałem się kradzieży produk-
tów z  paczki (zdarzały się) i tego chłopaka 
uznałem za 
współuczest-
nika grabieży. 
Jednak on 
zdobył się 
na odwagę 
i zwrócił się 
do mnie z 
zapytaniem: 
Josef? Przyj-
rzałem mu 
się dokład-
niej. Co za 
radość, toż 
to był nasz 
dobry duszek 
– Heinze Schlute, który w czasie mojego 
pobytu w Lichtendorfi e, z sąsiedniego 

majątku podrzucał żywność 
i pomógł nam przetrwać to 
piekło. Pozwoliłem mu wziąć 
paczkę i podzielić się z chło-
pakami. Ten mój pupil trochę 
się rozzuchwalił i kiedy do-
brał się do paczek poza moim 
dyżurem, został przyłapany 
i ukarany trzema dniami 
„paki”. Mogliśmy opuszczać 
Niemcy, Amerykanie obej-
mowali obozy w całości. 
Kiedy jechaliśmy do Francji, 
byli z nami w wagonie żoł-
nierze polscy w mundurach. 
Kiedy stanęliśmy na granicy 

francuskiej, leżeliśmy w wagonach towa-
rowych na sianie, śpiewaliśmy. Nadjechał 
skład niemieckiego pociągu, maszynista 
rozpędził pociąg, wyskoczył z parowozu 
i doprowadził do najechania na nasz skład. 
Wagony wypiętrzyły się. Mnie wyrzuciło 
z wagonu, kilkunastu zginęło. Dostaliśmy 

się do Epperu i stamtąd przejechaliśmy 
pociągiem Belgię, Niemcy, Czechosłowację, 
docierając do Polski.

Nareszcie w domu
Dotarliśmy do Międzylesia. Odebrano 

nam amerykańskie legitymacje, a wydano 
polskie PUR-owskie paszporty. Był paź-
dziernik 1945 roku. Odczekaliśmy dwa dni 
na pociąg do Katowic, potem do Krakowa, 
by wreszcie dojechać do Tarnowa, skąd 
już tylko miałem 25 km do Żarówka – do 
domu. Kiedy wysiadłem na stacji Czarna, 
moim oczom ukazał się widok niemal księ-
życowy, same leje po bombach. Okazało 
się potem, że ofensywa styczniowa ruszyła 
od nas. Wiele było tabliczek po rosyjsku, 
informujących, że nie ma min. Wybuchów 
było jeszcze więcej. Pustka. Od samotnego 
dziadka dowiedziałem się, że na końcu 
Żarówka jest kilka chat, reszta spalona. 
Szedłem i szedłem. Przebrałem się w czy-
sty mundur i dotarłem do tych ocalałych 
chat. Niestety, z naszej pozostał tylko ko-
min. Przez podwórze ciągnęły się solidne 
niemieckie okopy, dobrze stemplowane, 
wyłożone deskami. Na tych ścianach wisia-
ły nawet  katolickie święte obrazy. Ludzie 
pozbawieni domów mieszkali w tych oko-
pach.

Tam spo-
tkałem moją 
rodzinę. Wyglą-
dali strasznie 
– postarzeli 
się, wynędz-
niali. Ale żywi! 
Przecież była 
wojna. I właśnie 
teraz mój brat, 
rozpalając w 
piecu, stracił 
dłoń od wybu-
chu ukrytej tam 
miny „wąsatki”. 
Nieroztropnie 

poczuliśmy się bezpiecznie, bo gęsto roz-
stawiono tablice „Min niet”. Przyjechałem 
do Złotego Stoku, gdzie w kopalni przepra-
cowałem dziesięć lat. Założyłem rodzinę. 
W Złotoryi znalazłem się w 1955 roku z 
nakazu pracy po technikum, do emerytury 
pracowałem na „Lenie”. Potem byłem ku-
ratorem dorosłych, bhp-owcem i działkow-
cem. Z przyjemnością wracam do pięknego 
wyróżnienia – medalu za 60-lecie pożycia 
małżeńskiego, przyznanego mi w 2008 
r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Teraz jestem smutnym wdowcem i szczęśli-
wym ojcem: Zbyszka z Elżbietą, dziadkiem 
ich dzieci: Ady i Piotra, pradziadkiem ich 
wnuków: Natalki i Aleksandra. Janusz z 
Martą obdarowali nas: Karoliną i Malwiną, 
a one Julią, Danielem, Aleksandrem i Lilia-
ną.

Serdecznie dziękuję za powierzenie mi 
wspomnień i sekretów rodzinnych. Życzę 
wspaniałych spotkań, miłych wspomnień 
i umacniających refleksji.

Danuta Sosa
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i ukarany trzema dniami 
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nierze polscy w mundurach. 
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  Pan Józef z siostrami Hermaszewskimi. 
  Z prawej przyszła żona Sabina.

Z kolegami z Leny -1973 r.

Józef Czapiga wśród odznaczonych - 1978 r.
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C zasem zdarza się nam mieć koszmar-
ne sny, w których chcemy uciekać, a 

nogi nie poddają się naszej woli, chcemy 
coś powiedzieć, a głos nie wydobywa się 
z naszego gardła, chcemy kogoś dotknąć, 
a  ręka jest jak z marmuru. Tak można 
sobie wyobrazić sytuację Klaudii Piechu-
ry, której świadomość uwięziona jest w 
nieposłusznym ciele.

Nie od zawsze tak było. Stało się to kilka 
lat temu pewnej kwietniowej nocy. W 
mgnieniu oka. Zbyt duża prędkość, brak 
doświadczenia, ciemność, zmęczenie…
Teraz to już nieistotne. Po prostu stało się. 
Dziewczyna, która stała u progu dorosłości, 
właśnie odebrała świadectwo ukończenia 
liceum, rozpoczynała nowy rozdział swoje-
go życia - miała właściwie je teraz utracić. 

Kiedy o świcie policja zapukała do domu 
rodziców Klaudii, by poinformować ich o 
wypadku córki, nie przypuszczali, że ona 
właśnie walczy o życie  na legnickim OIO-
Mie. Myśleli, że to niewielkie obrażenia, 
może złamana noga, ręka, potłuczenia…
jednak kiedy wprowadzono ich na oddział, 
nie umieli zrozumieć, co się stało. Jeszcze 
kilkanaście godzin temu widzieli ładną, 
roześmianą dziewczynę, teraz patrzyli na 
umierające dziecko.

Lekarze nie dawali im żadnej nadziei. 
Kiedy pytali o córkę, mówili: nic nowego, 
umiera. Momentem dramatycznym dla 
rodziców była prośba lekarzy o zgodę na 
pobranie organów do przeszczepu. Ojciec 
Klaudii mówi, że nie mogli uwierzyć w to, 
co słyszą. Matka wspomina, że wbrew 
wszystkiemu, co się działo, ona nie wy-
obrażała sobie, by miała pożegnać Klaudię. 
Na szczęście też aparatura sprowadzona z 
Krakowa potwierdziła, że mózg dziewczyny 
żyje, wszystkie tętnice prowadzące krew 
do niego pracują. Niedługo odłączono ją 

od respiratora, 
zaczęła samo-
dzielnie oddy-

chać. Na szybką poprawę stanu zdrowia 
Klaudii nie można było liczyć.

W tym czasie w miasteczku dużo mówio-
no o wypadku. Nic dziwnego - to bardzo 
dramatyczne wydarzenie. Jedną z ofi ar był 
młody człowiek, pasażer auta prowadzo-
nego przez Klaudię. Pojawiały się speku-
lacje, pogłoski i plotki. Rodzicom niełatwo 
było opowiadać o wypadku. Irytowały też 
nachalne i wścibskie pytania o córkę. Nie 
wszyscy umieli uszanować ból rodziny. 

Na początku Klaudię odwiedzali znajomi 
ze szkoły, jednak nie umieli udźwignąć 
widoku swojej koleżanki, która wcale nie 
przypominała tej zapamiętanej z ostatniej 
szkolnej czy klasowej imprezy. Jak i o czym 
porozmawiać z dziewczyną w śpiączce? Z 
tym nie miał problemów ojciec. On mówił 
Klaudii o wszystkim, co się dzieje, w domu, 
w mieście…

Po miesiącu pobytu dziewczyny na 
OIOM-ie przeniesiono ją na oddział palia-
tywny legnickiego szpitala. Tam spędziła 
kolejne tygodnie. 

Do tej pory rodzice są niewymownie 
wdzięczni ordynatorowi tego oddziału, 
który pomagał nie tylko, jak nakazuje mu 
etyka zawodowa, ale zaangażował się 
silniej w próbę wyprowadzenia Klaudii 
ze stanu wegetatywnego. To on namówił 
rodziców na klinikę w Toruniu i robił wiele, 
by dziewczyna się tam znalazła. 

I tak się stało. Klaudia trafi ła do Torunia 
na wiele miesięcy. Jednak za pobyt w tej 
placówce rodzice musieli płacić i to niema-
łą kwotę. Na dodatek nie chcieli zostawiać 
córki samej. Skoro mama musiała praco-
wać, z Klaudią pojechał ojciec, który jest 
na rencie. Wynajął sobie pokój w Toruniu 
i codziennie był z córką. A mama, skoro 
nie mogła jej towarzyszyć, dzwoniła do 

Klaudii. Dziewczyna reagował na jej głos 
emocjonalnie, widać to było po twarzy i 
uśmiechu na niej.

Co dał pobyt w Toruniu? Z perspektywy 
czasu rodzice oceniają, że największym 
osiągnięciem lekarzy i rehabilitantów było 
zastosowanie u Klaudii nowatorskiej meto-
dy zwanej cyber-okiem.

Cyber-oko to eksperymentalny sposób 
porozumiewania się z ludźmi w stanie 
śpiączki. Na czym polega? Przed Klaudią 
stawiano monitor, a na nim w czerech 
rogach pojawiały się obrazki, na środku 
był czujnik, który zgrywał się ze wzrokiem 
dziewczyny. Kiedy wszystko było gotowe, 
a Klaudia skoncentrowana na monitorze, 
terapeuta zadawał pytania i dziewczyna w 
odpowiedzi spoglądała na obrazek, będący 
w jej rozumieniu odpowiedzią. Tak Klaudia 
mogła „mówić” o tym, co ją boli, na co 
ma ochotę, co czuje… Kiedyś po spacerze, 
na który ją zabrałem, zapytano ją, jak 
spędziła dzień? Odpowiedziała, że miło, 
bo z tatą.  - mówi pan Piechura. Łzy mi się 
zakręciły w oczach – dodaje.

Cyber-oko to był, i do tej pory jest, 
jedyny sposób na kontakt za zamkniętą w 
nieruchomym ciele świadomością Klaudii. 
Co ciekawe – w ten sposób Klaudia odbyła 
swoją randkę z kolegą z kliniki. Oboje roz-
mawiali ze sobą cyber-okiem. Ich zażyłość 
byłą tak silna, że  kiedy on opuszczał klini-
kę, Klaudia płakała. To świadczy, że choć 
jest pogrążona w śpiączce, ma kontakt z 
rzeczywistością.

Dlatego lepiej nie rozmawiać o jej 
wypadku w obecności Klaudii. Rodzice mó-
wią, że silnie reaguje na te wspomnienia. 

Wszystkie czynności wokół córki wyko-
nują tylko rodzice. Nie mają łatwo. Mama 
mówi, że bardzo potrzebują wanny na kół-
kach, którą mogliby swobodnie przywozić 
z łazienki, do pokoju, w którym leży córka. 
Na razie mycie odbywa się na łóżku. I nie 
są to komfortowe warunki dla żadnej ze 
stron.

Karmienie Klaudii to osobny temat. 
Odbywa się dojelitowo (PEG). Po wypadku 
dziewczyna nie jest w stanie sama prze-
łykać pokarmów. Stąd takie rozwiązanie. 
Niestety, to nie jest ani łatwe, ani tanie. 
Mama Klaudii nauczyła się sama podawać 
pokarm córce. Robi to z wyczuciem, po-
woli, nie tak, jak w niektórych szpitalach, 
byle jak, byle szybciej – mówi. Mieszanka 
odżywcza to kolejny dodatkowy wydatek, 
nierefundowany przez NFZ. Do tego do-
chodzą pampersy, kilka dziennie, na które 
Fundusz też skąpi. 

Rehabilitacja Klaudii odbywa się w 
domu, rodzice płacą za to z własnej kiesze-
ni, NFZ tego nie pokrywa, a Klaudia musi 
być rehabilitowana systematycznie, dwa 
razy w tygodniu. Cena jednego zabiegu to 
50 złotych. Ojciec przygląda się rehabilita-
cji, by potem samodzielnie wykonywać z 
Klaudią te ćwiczenia, bo zaniedbać ich nie 
można, kiedy dziewczyna przez większość 
czasu w ciągu dnia  leży. 

POMOC DLA KLAUDIIPOMOC DLA KLAUDIIPOMOC DLA KLAUDII

C zasem zdarza się nam mieć koszmar-
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Grudzień - Styczeń
12.2014 r. W grudniu złotoryjanie 
wzięli udział w akcji „Polacy-Boha-
terom”. W siedzibie LO w Złotoryi 
zgromadzono dary dla Polaków na 
Kresach. Organizatorem akcji jest 
Stowarzyszenie Odra-Niemen, ko-
ordynatorem na Złotoryję – Tomasz 
Szymaniak.
10.12.2014 r. Odbyło się spotkanie 
wigilijne koła złotoryjskich Kreso-
wian (przy TMZZ).
12-14.12.2014 r. Wolontariusze 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami Koło w Złotoryi kwestowali na 
rzecz bezdomnych zwierząt, pozo-
stających pod opieką towarzystwa. 
I tym razem mieszkańcy Złotoryi nie 
zawiedli. 
13.12.2014 r. W zamkowym plene-
rze Grodźca odbyła się II zimowa 
edycja Biegu Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów. Zawodnicy pokonali 12 
km, ich zmagania z terenem utrwa-
lali członkowie Złotoryjskiego Klubu 
Fotografi cznego. Dodatkową atrak-
cją było nocne zwiedzanie zamku.
13.12.2014 r. W ZOKiR odbył się XII 
Otwarty Mikołajkowy Turniej Sza-
chowy, w którym udział wzięło 58 
zawodników z Dolnego Śląska.
19.12.2014 r. Uczniowie Gimnazjum 
w Złotoryi (ul. Wilcza 41) wystawili 
Jasełka w kościele NNMP w Złotoryi
24.12.2014 r. Tradycyjnie przed pa-
sterką odbyła się Wigilia w Rynku. 
31.12.2014 r. W ZOKiR odbył się 
Koncert Sylwestrowy. Na złotoryj-
skiej scenie wystąpiło czworo arty-
stów wrocławskiej sceny muzycz-
nej. Najsłynniejsze arie operowe i 
operetkowe zaśpiewali Katarzyna 
Staroń (sporan), Jędrzej Tomczyk 
(tenor), Emilia Zawisza oraz Klaudy-
na Wąsiewicz.
4.01.2015 r. W kościele św. Józefa w 
Świerzawie odbył się koncert kolęd i 
pastorałek. Organizatorami koncer-
tu byli: parafi a pw. Wniebowzięcia 
NMP oraz Centrum Kultury Sportu i 
Turystyki. 

Zdarza się Klaudii „wyjść” na zewnątrz. 
Rodzice wożą ją na krótkie spacery, krótkie 
ponieważ pchanie wózka pod górę po nie-
równych chodnikach nie jest łatwe ani dla 
matki, ani dla chorego na serce ojca. 

Co rodzice czują, patrząc na zdjęcia Klau-
dii sprzed wypadku? Cały czas zadają sobie 
pytanie: dlaczego? Teraz nie chcą myśleć o 
przeszłości, ale też boją się myśleć o przy-
szłości. Żyją dniem dzisiejszym. I cieszą się 
z każdego przejawu świadomości Klaudii, 
każdego minimalnego postępu, na przy-
kład tego, że córka uczy się siedzieć. Mama 
mówi, że to tak, jakby mieć niemowlę w 
domu, które nie mówi, nie chodzi, przy 
którym trzeba czuwać całą dobę. Tylko jest 
jedna różnica – niemowlę zacznie mówić, 
chodzić… a Klaudia? Któż to wie. Rodzice 
nie tracą nadziei.

Ktoś mógłby zapytać, po co pomagać 
dziewczynie, której brawura za kierownicą 
doprowadziła do takiego stanu? To pytanie 
jest zapewne uzasadnione. Jednak Klaudia 
już poniosła za to karę. Surową karę. A po-
moc potrzebna jest nie tyle dziewczynie, 
co jej rodzicom, którzy z pełnym poświę-
ceniem oddali się opiece nad córką. I nie 
robią tego z obowiązku, jaki wynikałby z 
ich więzów krwi. Wystarczy posłuchać, z 
jaką czułością zwracają się do dziecka i jak 
bardzo cieszą się, że jest w domu, a nie w 
klinice.

Dlatego mając to wszystko na uwadze, 
zwracam się z prośbą o fi nansowe wspar-
cie rodziny Piechurów, którzy w swoim 
apelu piszą: 

Proszę pomóż Klaudii!
Nasza obecnie 21-letnia córka, wchodząc 

w swoją pełnoletniość, uległa wypadkowi, 
odnosząc ciężkie obrażenia pnia mózgu. 
Już trzeci rok z wielkim zawzięciem i naszą 
pomocą walczy o swoje zdrowie. Klaudia 
jest w stanie apalicznym, czyli w śpiączce. 
Żeby jej pomóc, niezbędne są bardzo kosz-
towna rehabilitacja oraz specjalistyczny 
sprzęt, np. wózek elektryczny konieczny do 
codziennych czynności życiowych. Koszty 
tych potrzeb znacznie przekraczają nasze 
zdolności rodzinnego budżetu. Wszelkimi 
siłami pragniemy pomóc naszej córce, lecz 
sami nie dajemy już rady. Dlatego serdecz-
nie prosimy każdego, kto może i chce po-
móc, uwięzionej we własnym ciele Klaudii 
w wydostaniu się z tej matni, o fi nansowe 
wsparcie, za które w imieniu córki szczerze 
DZIĘKUJEMY. 

rodzice Klaudii

Prosimy o wpłaty na konto fundacji „ANI-
MUS”:   Bank PKO BP SA   I oddział Złoto-
ryja     87 1020 3017 0000 2102 0211 9964         
lub  1%  podatku:  KRS  0000315596 z 
dopiskiem - KLAUDIA  PIECHURA    

 Pomagając z serca wdzięczność serc 
wielu dostajesz 

Iwona Pawłowska

8.01.2015 r. Nowy burmistrz Robert 
Pawłowski spotkał się z przedsta-
wicielami organizacji sportowych. 
Tematem obrad były: infrastruktura 
sportowa, wysokość i podział środ-
ków fi nansowych, a także znaczenie 
sportu w profi laktyce zdrowotnej 
i przeciwdziałaniu zagrożeniom 
społecznym.
11.01.2015 r. Złotoryjscy wolonta-
riusze zorganizowali zbiórkę pienię-
dzy w ramach XXIII Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
14.01.2015 r. W Bibliotece Miej-
skiej odbył się koncert muzyczny pt. 
„Cicha noc” w wykonaniu Ogniska 
Muzycznego w Złotoryi.
15.01.2015 r. W świerzawskim 
Centrum Kultury odbył się Przegląd 
Kolęd i Pastorałek.
16.01.2015 r. Uczniowie SP1 wy-
stawili jasełka w kościele pw.  św. 
Józefa Robotnika na Kopaczu.
17.01.2015 r. W Bibliotece Miejskiej 
otwarto wystawę prac złotoryjanina 
Jerzego Ancana pn. „Pejzaż inny”.
17.01.2015 r. Paweł Zabłotny, 
Agnieszka Ardeli i Marta Szczudlik 
wzięli udział w ogólnopolskiej gali, 
będącej uroczystym zakończeniem 
akcji „Szlachetna Paczka”.
20.01.2015 r. Zakończyło się gło-
sowanie na Mistrza Sportu Miasta 
Złotoryja. Zwycięzca, Robert Kuriata 
(380 głosów spośród 901 oddanych) 
7 lutego br. będzie reprezentował 
miasto na Gali Mistrzów Sportu 
Zagłębia Miedziowego w Legnicy. 
20.01.2015 r. W głównym holu 
Portu Lotniczego we Wrocławiu 
otwarto wystawę „Europejski Szlak 
Zamków i Pałaców”. Jednym z wielu 
„produktów turystycznych” pro-
mowanych poprzez wystawę jest 
Zamek Grodziec. Organizatorem 
przedsięwzięcia jest Dolnośląska 
Organizacja Turystyczna.
21.01.2015 r. W Villi Greta odbyły 
się warsztaty chińskie; prowadzący 
warsztaty to Anna i Robert Macią-
gowie.

Opracowała: Joanna Sosa-Misiak
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D zisiaj młodzi ludzie mają nieogra-
niczony dostęp do aktywnych form 

spędzania czasu wolnego, tym bardziej 
mile zaskakuje niezwykle aktywna grupa 
skupiona na poszukiwaniu ciekawostek 
architektonicznych z przełomu XIX i XX 
wieku. Miłośnicy poszczególnych stylów 
poszukują podobnych do siebie i na 
forach społecznościowych lub blogach 
dzielą się z nimi swoimi odkryciami, zdo-
bytymi ciekawostkami lub tylko „pusz-
czają dalej” to, co ich zdaniem zasługuje 
na dyskusję. Spośród tych „pozytywnie 
zakręconych” na punkcie starych klatek 
schodowych wyodrębniła się grupa po-
szukiwaczy zabytkowych ceramicznych 
posadzek. Imponujące zbiory zebranych 
fotografi i przedstawiających niezliczoną 
liczbę wariantów wzorów, skłoniły mnie 
do przyjrzenia się naszym złotoryjskim 
posadzkom. Oczywiście Złotoryja to 
nie Wrocław czy Kraków, gdzie modne 
wzory występują nie tylko w przedsion-
kach wejściowych, ale w rozmaitych 
wariantach pojawiają się na spocznikach 
(półpiętrach), 
a nawet przed 
drzwiami miesz-
kań. Ale spacer 
wart był kolejnych 
poszukiwań, które 
zaowocowały nie 
lada okazami. 
      Przemierzając 
złotoryjskie ulice 
i zaglądając do 
wnętrz klatek 
schodowych, 
odkrywałam, że 
większość ko-
rytarzy wyłożona jest kamieniem lub 
popularnym, w przypadku „skromniej-
szych wersji” lastrykiem. Ale...  jest kilka 
przykładów, które idealnie wpisują się w 
XIX-wieczne style i stanowią integralną 
całość z pozostałym wyposażeniem i 
zdobieniami bram.  

      Niezłe kwiatki!
      XIX w. to „złoty wiek” wzornictwa 
użytkowego, przy czym, to co praktycz-
ne, pełniło jednocześnie funkcje ozdob-
ne. Zachowane na terenie dzisiejszej 
Polski zabytkowe posadzki pochodzą 
najczęściej z końca XIX  i początku XX 
wieku. Pozornie proste motywy układają 
się w dwa podstawowe style. Pierwszy 
wynikał z fascynacji średniowieczem, w 
tym techniką zdobienia wnętrz ko-
ściołów, klasztorów, refektarzy, a także 
pałacowych westybuli. To właśnie na 
fali Ghoti c Revival (odrodzenie gotyckie) 
angielski właściciel fabryki ceramiki i 
historyk sztuki zarazem, Hubert Min-
ton, jako pierwszy odtworzył 
średniowieczną technikę wytwa-
rzania płytek enkaustycznych, 
wykorzystując do tego ręczną 
prasę dociskową (hydrauliczną). 
Przystępna cena nowego pro-
duktu zaowocowała prawdziwym 
boomem na kamienne dywany w 
budynkach sakralnych, użytecz-
ności publicznej, a szczególnie w 
budynkach mieszkalnych. Neo-
gotyk na lata zdominował branżę 
budowlaną, jak i wnętrzarską, a 
popularna wówczas idea gesam-
kunstwerkt, tj. utrzymania zgranej 
całości, mimo wykorzystanej rozmaitości 
dekoracji, faktur i tworzyw, spowodo-
wała wysyp roślinnych dekorów, w wielu 
swych wariantach zbliżonych także do 
rzymskich arabesek charakterystycznych 
dla sztuki hellenistycznej (a będą-
cej inspiracją dla średniowiecza). 
Stąd właśnie tak często spotykane 
dzisiaj  na posadzkach wielobarw-
ne gotyckie rozety, plecionki lub 
motywy fakturą przypominające 
rzymskie mozaiki. 
      Z czasem kwieciste kobierce 
ustąpiły miejsca skromniejszym 
motywom, spopularyzowały 
się dwubarwne geometryczne 
układanki – szachownice, mean-

dry, kraty, 
a także 
niezliczone 
warianty wy-
korzystujące 
maleńkie fl izy, 
z racji kształ-
tu (góra-dół 
wypukłe, boki 
wklęsłe) zwane  
„gorsecikami” 
lub „rybkami”. 
      Popularność 
glazurowanych 
podłóg wynikała 

nie tylko z ich dekoracyjności i przyzwo-
itej ceny, ale także z powodu wytrzyma-
łości w użyciu (niski stopień ścieralności) 
i łatwość utrzymania w czystości. 
      Złotoryja – kropla w morzu
      Częstotliwość występowania posa-
dzek ceramicznych w dużych miastach, 

niestety, nie znalazła odzwierciedlenia 
w małym Goldbergu. Nie pomogła ani 
moda, ani przewaga zalet nad wadami 
(dodatkowe sprowadzanie towaru). 
Złotoryjskie posadzki mogły pochodzić 
z najbliższej podwrocławskiej fabryki w 
Leśnicy, tj. Deutsch Lissa, będącej fi lią 
dużego niemieckiego wytwórcy płytek, 
znanego pod nazwą Villeroy&Boch. 
Mało prawdopodobne, by mogły po-
chodzić od innych znanych w Europie 
producentów z Wiednia, Czech, Wielkiej 
Brytanii, a nawet z samego Lwowa. 
Wartość zabytkową zachowanych posa-
dzek obniża dzisiaj duży stopień znisz-
czenia spowodowany prawie stuletnią 

eksploatacją, ale także brak zabiegów 
rekonstruktorskich, konserwatorskich, 
likwidujących liczne spękania, ubytki, 
przetarcia, wgłębienia, czy choćby trwa-
łe zabrudzenia. Stare fl izowane okładzi-

ny, choć nie ma ich wiele, w większości 
znajdują się w opłakanym stanie. Koszty 
renowacji sprawiają, że jeszcze długo  
nikt i nic nie zrobi dla poprawienia ich 
estetyki.
      Nie tylko Basztowa fl izami stoi
      Na tle złotoryjskich „enkaustyków” 
wyjątkowe wydają się być kafl e imitu-
jące dywan na ulicy Basztowej pod nu-
merem 21. Wielobarwne płytki imitują 
precyzyjnie utkany dywan inspirowany 
mediewalną sztuką dekoratorską. Po-
służenie się pojęciem „dywan” nie jest 
przypadkowe, bowiem powtarzający się 
na dwupoziomowym przedsionku układ 
kwiatowy zamyka  czteroelementowa(!) 
wzorzysta bordiura, tj. ozdobne obramo-
wanie w formie dwóch szerszych pasów, 
w tym jednego z motywem roślinnym 
na niebieskim tle i  dwóch węższych  
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lampasów w kolorze écru. Roślinny mo-
tyw łączy się z motywem geometrycz-
nym z wyraźnymi i dobrze zachowanymi 
reliefami, być może uzupełnionym lub 
wymienionym w późniejszych latach. 
Szaro-białe kwadraty (od strony po-
dwórka) nie „gryzą się” z wielobarwną 
okładziną z części głównej korytarza. 
      Po sąsiedzku, pod „czternastką”, 
znajduje się kolejny przykład, kolejny 
wzór. Kompozycja złożona  z czterech 
przylegających do siebie kafl i, wypełnia 
dużych rozmiarów hall. Ułożona została 
od brzegu do brzegu – bez bordiury, 
zdominowana przez miodowy odcień 
żółci z bogatym motywem 
roślinnym. Uwagę zwra-
ca precyzja wykonania i 
staranność, z jaką fl iziarze 
(glazurnicy) wykonali swoją 
pracę. 
      Fachową rękę widać 
także w niezwykłej uro-
dy willi przedwojennego 
właściciela kamieniołomów 
przy ul. 3 Maja pod nume-
rem 10. Bogactwo wzoru 
i kolorów, liczne bordiury 
sprawiają wrażenie, jakby 
posadzka wyłożona była 
kilkoma szczelnie przylega-
jącymi do siebie dywanami. W tym wnę-
trzu ceramika podłogowa wydaje się 
być najlepiej zachowanym elementem 
dekoracji. Podobne wrażenie odnoszę 
na al. Miłej (nr 6) w budynku dawniej 
będącym siedzibą ZUS-u, po general-
nym remoncie oddanym na mieszkania. 
Kamienny kobierzec, opleciony sied-
mioma listwami tworzącymi bordiurę 
to najwyraźniej jedyny 
element dawnego wy-
stroju, niezbyt pasujący 
do całej reszty współ-
czesnych przeróbek. Ale 
bez wątpienia to kolejny 
przykład gustownych, 
aczkolwiek bizantyjskich 
w swym bogactwie, 
przedwojennych cera-
micznych powierzchni.      
      Dywanowe przed-
sionki z kwiatowym 
motywem znajdzie-
my także w Urzędzie 
Stanu Cywilnego  oraz 
dawnym domu wła-
ściciela kapeluszarni, 
czyli dzisiejszej siedzibie 
MOPS-u.       
      Królowa geometria
      Omówione powyżej przykłady to 
niestety mniejszość w przykładach 
złotoryjskiej ceramiki podłogowej. 
Większość stanowią modne od początku 
lat 20. szachownice, w tym przypadku 
– w wersji żółto-bordowej. Znajdziemy 
takie we wnętrzach kamienic przy  al. 
Miłej, ul. Sikorskiego 2 i 7, ul. Piłsud-
skiego, ul. 3 Maja 2, małym fragmencie 

w Urzędzie Miasta czy w świeżo odre-
staurowanej (jedynie na zewnątrz) willi 
przy ul. Staszica 12. W kilku przypadkach 
widać wysoki stopień zużycia z licznymi 
pęknięciami, przebarwieniami spo-
wodowanymi przetarciami, ubytkami 
i próbą ich uzupełniania. Szachownica 
występuje najczęściej w trzech wersjach 
kolorystycznych, tj. żółto-bordowej i 
żółto-czarnej, rzadziej biało-czarnej. 
Na niektórych zachowały się wyraźne 
pęknięcia imitujące starożytną mozaikę. 
Warto dodać, że także szachownice, 
dzięki okalającej je opasce (bordiurze), 
imitują dywany (al. Miła 3). 

      Do „dwunastki” przy  Staszica warto 
wrócić. W słoneczny październikowy 
dzień, pokonując kolejne kondygna-
cje, dokonałam niezwykłego odkrycia. 
Zobaczyłam efekt, który zdumiał mnie i 
zachwycił zarazem. Promienie słoneczne 
wychodzące zza dachu sąsiedniego bu-
dynku przenikały przez witraż usytuowa-
ny na szczycie południowo-zachodniej 

ściany, kładąc się kolorowym cieniem na 
spoczniku i schodach prowadzących na 
najwyższą kondygnację. Geometryczne 
wzory w obiektywie aparatu zyskały na 
ostrości, dając nadzwyczajny efekt. Ma-
gia kolorów i słońca zaowocowała grą 
świateł i zakurzone drewniane schody 
zamieniła w niecodzienne zjawisko.
      

Lastryko 
      Większość złotoryjskich przedsion-
ków pokrywają szare kamienne i lastry-
kowe posadzki. Ten ostatni materiał, na-
zywany chętnie sztucznym marmurem i 
rzadziej z języka włoskiego – terazzo to 
materiał charakterystyczny dla wnętrz 
modernistycznych dwudziestolecia 
międzywojennego. Jeszcze mocniej upo-
wszechnił go modernizm epoki PRL-u. 
Lastryko wymyślono w II poł. XIX w. jako 
rodzaj betonu, w którego skład wcho-
dziła mieszanka wody, cementu i różnej 
wielkości grysu (stąd grubo-, średnio- i 
drobnoziarniste). W Europie spopulary-
zował się w pięciu wersjach kolorystycz-
nych (biała, czerwona, szara, czarna, zie-
lona), przy czym w Złotoryi znajdziemy 
przeważnie jego czarną odmianę, która 
straciła swój naturalny połysk, zmato-
wiała, zaburzyła płaszczyznę licznymi 
wgłębieniami. Także tu stopień wyeks-
ploatowania nawierzchni jest na tyle 
poważny, że tylko solidna renowacja 
pod okiem fachowców dałaby nadzieję 
na poprawę. Lastrykiem wyłożone są 
nie tylko korytarze na poziomie wejścia, 
ale także spoczniki i kolejne poziomy 
pięter, na których znajdują się miesz-
kania. Te zazwyczaj są w dużo lepszym 
stanie niż podłoże poziomu głównego 
wejścia. Ciekawostką są wersje lastryko 
á la dywan, jakie znalazłam w domu 
przy Sikorskiego 3.
      Nie udało mi się znaleźć w Złotoryi 
posadzki wykładanej tzw. trilinką, czyli 
betonową płytką w kształcie sześcio-
boku. Ten typ prawdopodobnie nie 
wystąpił lub, co jeszcze bardziej prawdo-
podobne  - nie zachował się do naszych 

czasów.    Wszystkie opisane 
przypadki świadczą o niezwykłej 
trwałości płytek enkaustycznych. 
Aż trudno uwierzyć, że wiele z 
nich służy mieszkańcom już ponad 
sto lat. Cieszy fakt, że w idealnym 
stanie zachowały się te najbardziej 
ozdobne. Do dziś leżą gładko, bez 
wybrzuszeń, bez poważnych uszko-
dzeń. Do tego stanu niewątpliwie 
przyczynili się nie tylko wytwórcy, 
ale także solidność i staranność 
montażu. Ówcześni producenci 
płytek lub sprzedawcy zazwyczaj 
polecali fi rmy specjalizujące się 
w kładzeniu ich wzorów, co cza-
sami podnosiło koszty, ale dawa-
ło gwarancję, że nie pojawi się 
przypadkowa plątanina. Bywało, że 
fi rma świadcząca usługi fl izarskie 
pozostawiała znak w postaci płytki 

z nazwą fi rmy i umieszczała ją w dys-
kretnym miejscu. Przypadek ten jednak 
nie dotyczy Złotoryi. Nie udało mi się 
znaleźć ani jednej posadzki posiadającej 
winietę reklamową z nazwą producenta, 
fi rmy fl izarskiej, czy choćby z informacją 
o miejscu pochodzenia.

Tekst i zdjęcia: Joanna Sosa-Misiak
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Po I wojnie światowej w Europie 
rozwinięto na masową skalę nie-

zwykłe zjawisko. Była to idea wzno-
szenia pomników upamiętniających 
zwykłych żołnierzy, co dotychczas było 
zupełnie nieznane. Upamiętnienia te 
szybko te zostały nazwane pomnika-
mi poległych, zwłaszcza jeśli chodzi o 
teren Śląska. 
Inwestorzy
      Pomniki poległych były wznoszone 
w ogromnych ilościach na Śląsku w 
połowie lat dwudziestych i trzydzie-
stych (wówczas Niemcy). Inicjatorami 
i inwestorami byli zwykle mieszkańcy 
miejscowości, która chciała uczcić 
pamięć żołnierzy, przede wszystkim ro-
dziny, krewni i znajomi poległych, ale 
także organizacje kombatanckie czy 
parafi e. Wielkość upamiętnień zależa-
ła od zgromadzonych środków. Dlate-
go w jednej miejscowości wznoszono 
monumentalny pomnik, a w innej 
zdołano ufundować jedynie niewielką 
tablicę na ścianie parafi alnego kościo-
ła. Liczba pomników poległych do dnia 
dzisiejszego pozostaje nieznana.
Symbole na pomnikach
      Niemal w każdej wsi czy miastecz-
ku powstały tego typu pomniki. Miały 
bardzo różne formy, lecz najistotniej-
szym elementem, który je łączył, był 
wykaz poległych. Mianowicie na po-
mniku zawsze ryto imiona i nazwiska 
żołnierzy z danej miejscowości oraz 
datę ich śmierci. Wykazy te zwykle 
umieszczano w kolejności chronolo-
gicznej. Ponadto pomniki poległych 
miały podobną symbolikę wojskową i 
religijną. Na każdym z nich symbolem 
religijnym był zawsze krzyż. Prawie 

na każdym 
znajdował 
się żołnierski 
hełm z liśćmi 
dębu i z ba-
gnetem jako 
symbole mili-
tarne. Liście 
dębu sym-
bolizowały 
męskość i 
odwagę, a 
bagnet – czy-
ny żołnier-
skie. Często 
występujące 
wieńce lau-
rowe miały 
przypominać 
o bohater-

skich dokonaniach na polu bitwy. 
Można było też spotkać pochodnię  
jako symbol śmierci. Prócz tego na 
każdym pomniku musiał się znaleźć 
Krzyż Żelazny 
będący najwyż-
szym niemieckim 
odznaczeniem 
wojskowym.
Lokalizacja
      Pomniki zwy-
kle lokowano w 
centralnej części 
miejscowości, na 
przykład na głów-
nym placu, czy na rozwidleniach dróg. 
Przestrzeń wokół nich często była spe-
cjalnie wyróżniona z przestrzeni życia 
codziennego. 
Mógł być to niski 
płot, kolumienki 
z łańcuchem czy 
odpowiednia ro-
ślinność. Specjal-
ną oprawę otrzy-
mywał obiekt, 
gdy umieszczano 
go w przestrze-
ni sakralnej. 
Wtedy był to 
teren kościoła 
czy cmentarz. W 
Pielgrzymce na 
przykościelnym cmentarzu widnie-
je ogromny obiekt, który dziwnym 
trafem nie został w najmniejszej części 
uszkodzony i teraz stanowi atrakcję 
turystyczną.
Destrukcja i adaptacja
      Wraz z akcją osadniczą po 1945 r. 
nastąpił główny okres niszczenia 

pomników. Była to tzw. akcja „odniem-
czania” Śląska. Sporo z nich uległo 
wtedy całkowitej destrukcji, inne 
pozostawiono częściowo uszkodzone, 
na przykład poprzez skucie inskrypcji, 
krzyży żelaznych i hełmów. 
Te, których nie zniszczono i nie prze-
kształcono, zarosły krzakami i uległy 
zapomnieniu. Takim przykładem jest 
monumentalny pomnik poległych w 
Sędziszowej. Pierwotnie został za-
pewne umieszczony przy drodze, 
z której łatwo można było dostać się 
do obiektu. Usytuowanie pomnika na 
wzniesieniu zapewniało jego doskona-
łą widoczność z głównej drogi Złoto-
ryja – Jelenia Góra. Obecnie pomnik 
rozsypuje się, i jest powoli pochłania-
ny przez las. O tym, że „w krzakach jest 
jakiś pomnik”, pamiętają tylko najstar-
si mieszkańcy Sędziszowej.
      Ciekawym zjawiskiem jest fakt 
adaptowania pomników poległych na 
obiekty kultu religijnego przez osadni-

ków, którzy przybyli 
na Dolny Śląsk po 
1945 roku. Takich 
przypadków jest 
sporo na terenie po-
wiatu złotoryjskie-
go. Oto na przykład 
w Wojcieszynie z 
pomnika skuto wy-
kazy poległych, u 
podstawy posadzo-

no gęsto pnącza, aby przykryły bardzo 
dobrze zachowane, wyryte w kamie-
niu symbole militarne. Następnie na 

schodkach prowa-
dzących do obiektu 
umieszczono wiatę, 
pod którą znalazła 
miejsce kamienna 
fi gura Matki Boskiej 
tworząc swoistą 
– wątpliwej urody – 
kapliczkę. Niestety, 
pomnik poległych 
nadal wznosi się 
wysoko nad nową 
kapliczką prezentując 

Krzyż Żelazny i wieniec 
laurowy, nie dając 
zapomnieć o swoim 

pierwotnym przeznaczeniu. 
Podobny los spotkał obiekt w Modli-
kowicach. Otóż w tej wsi po I wojnie 
światowej na terenie przykościelnego 
cmentarza wzniesiono ogromny obiekt 
z kilkumetrową fi gurą Jezusa. Postać, 
rozkładając ręce, „mówi” do nas 

ków, którzy przybyli 
na Dolny Śląsk po 
1945 roku. Takich 
przypadków jest 
sporo na terenie po-
wiatu złotoryjskie-
go. Oto na przykład 
w Wojcieszynie z Czerwony Kościół  – pochodnia-symbol 

śmierci, bagnet-czyny żołnierskie  

Wojcieszyn – Krzyż Żelazny 
i wieniec laurowy   
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Biblii:  Przyjdźcie do Mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię (Kommet her zu mir alle 
die ihr müh-
selig und 
beladen seid 
Ich will euch 
erquicken). 
Pomnik 
ozdobiono 
sztucznymi 
kwiatami, 
a wokół 
posadzono 
typowe 
cmentarne 
tuje. Ktoś 
stale dba o 
utrzymanie 
porząd-
ku przy 
obiekcie. 
Z obu stron 
pomnika można nadal przeczytać wy-
kazy poległych, których nikt nie tknął, 
inskrypcja jest w języku niemieckim, 
a wyryte w kamieniu Krzyże Żelazne 
nikomu nie przeszkadzają. 
      Dziwnym trafem część pomników 
przetrwała w stanie prawie nienaru-
szonym. Tak stało się w Czerwonym 
Kościele, gdzie na terenie kościoła 
wznosi się mauzoleum czyli Geden-
khalle, jak głosi napis nad wejściem. 
Widać wyraźnie, że 
tego obiektu nikt 
nigdy nie próbował 
zniszczyć. Widoczne 
uszkodzenia wynika-
ją jedynie z upływu 
czasu i braku ja-
kiejkolwiek konser-
wacji. Wewnątrz 
mauzoleum jest 
doskonale zachowa-
ny wykaz poległych, 
nad nim pochodnia 
i miecz jako symbo-
le śmierci i żołnier-
skiego męstwa. 
Inskrypcja głosi: Nie 
ma większej miłości 
ponad tę, iż oddaje 
się życie za przyja-
ciół (Niemand hat 
größere Liebe, denn 
die, dass er sein 
Leben lässt für seine 
Freunde). 
Restaurowanie
      W latach osiemdziesiątych roz-
poczęto restaurowanie pomników 
poległych podczas I wojny światowej. 

Na początku robili to obywatele polscy 
pochodzenia niemieckiego czy śląskie-
go, co widać na przykład w Stanisławo-
wie. Tutaj pomnik z charakterystycz-

nym hełmem opatrzono nową tablicą z 
napisem po polsku i niemiecku Pamięci 
żołnierzy niemieckich mieszkańców wsi 
Willmannsdorf poległych w I wojnie 
światowej. Zachowano i odnowiono 
pierwotną inskrypcję niemiecką: W 
latach 1914 – 1918 na polu chwały po-
legli z Bogiem za króla i ojczyznę (1914-
1918 auf dem Felde der Ehre fi elen mit 
Gott  für König und Vaterland).
      Całkiem niedawno, bo w 2012 roku 

został odre-
staurowany 
pomnik 
w Wilczy-
cach. Było 
to możli-
we dzięki 
pozyskaniu 
środków 
unijnych 
przez wła-
dze gminne. 
Ponowne 
odsłonięcie 
odrestau-
rowanego 
obiektu 
przebiegło 
bardzo uro-
czyście przy 
obecności 
niemieckich 
potomków 
niektórych 
poległych. 
Pomnik w 
Wilczycach 

oprócz odrestaurowanego kamienia 
zyskał piękne otoczenie, które jest 

stale zadbane i nową inskrypcję na 
niewielkim otoczaku:  Mieszkańcom 
Wilczyc – żołnierzom poległym na 
frontach I wojny światowej – obecni 
mieszkańcy wsi Wilczyce – 2012 r. 
Mieszkańcy gminy mogą być dumni 
z ciekawego obiektu, który stano-
wi atrakcję turystyczną.  Widać, że 
restaurowanie pomników poległych 
zaczęło stanowić przejaw zwykłej tro-
ski o odziedziczone dobra historii 
i kultury.
Pomniki złotoryjskie
      Przy obecnej ul. Staszica stał kiedyś 
pomnik Friedricha Ludwika Jahne 
ufun-
dowany 
przez 
Złotoryjski 
Związek 
Gimna-
styczny. Po 
I wojnie 
światowej 
dołożono 
tablicę z 
wykazem 
pole-
głych na 
frontach 
wojny 
członków 
tego sto-
warzysze-
nia. Obecnie pomnik nie istnieje.
Drugi z pomników wzniesiono na 
Górze Mieszczańskiej. Teraz pomnik 
jest pozbawiony tablicy oraz symboli 
i tylko nieliczni wtajemniczeni wiedzą, 
że to obiekt upamiętniający I wojnę 
światową.
Kilka lat temu dokonano ciekawego 
odkrycia. Otóż podczas kolejnych 
remontów w kościele Mariackim 
odkryto niemieckie gotyckie pismo 
pokrywające bok jakiejś drewnia-
nej skrzynki. Okazało się, że jest to 
fragment dużej tablicy poległych na 
frontach I wojny światowej. Tablica 
ta mogła być umieszczona wewnątrz 
kościoła. Teraz po dużej tablicy zostały 
dwie niewielkie deseczki z fragmenta-
mi nazwisk i dat. 
      Pomniki  poległych podczas I wojny 
światowej żołnierzy niemieckich są 
nadal problemem żywym i budzącym 
emocje. Nie są może wybitnymi obiek-
tami zabytkowymi, jednak stanowią 
część niełatwej historii tych ziem, na 
których przyszło nam żyć. 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak  W latach osiemdziesiątych roz-
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Kosmogonia

D awno, dawno temu, ale 
nie za siedmioma góra-

mi, nie za siedmioma morza-
mi i nie za siedmioma lasami 
tylko tu, w Złotoryi, Matka 
Ziemia wygodniej ułożyła się 
w swoim leżu na cieplutkiej 
Magmie. Poprawiła swój 
tyrolski płaszczyk z Alp, chcąc 
wyrównać kanty, ale twarda 
krawędź Sudetów nie chciała 
ustąpić tak łatwo. Matka 
Ziemia naparła więc mocniej 
i mocniej, aż coś chrupnęło, 
zgrzytnęło, trzasnęło i twarda 
wstążka Sudetów pękła. 
Matka Ziemia nie zwróciła 
na to większej uwagi. Tym-
czasem pęknięcia zamieniły 
się w uskoki sięgające bardzo 
głęboko, aż do...  Bazaltowej 
Magmy. 

Jeden z takich uskoków, 
uskok Jerzmanic, był wyjąt-
kowo śliski i trząsł się przy 
każdym poruszeniu Matki 
Ziemi. Do dzisiaj tak się 
trzęsie. Płaszczyk Matki Ziemi 
w tym miejscu ciągle się 
rozciągał i rozciągał, aż stał 
się tak cienki, że uciśniona i 
podgrzewana jądrem Magma 
widząc to, zaczęła mieć na-
dzieję na uwolnienie. Przez 
miliony lat żyła tylko jednym 
– chciała wyrwać się od Mat-
ki Ziemi i zobaczyć Słońce i 
Gwiazdy. Ciągle szukała oka-
zji, gromadząc się w najcień-
szych miejscach płaszczyka 
i czekała. Czekała na znak, 
żeby ruszyć. Taki znak pojawił 
się z kosmosu. Grupka rozba-
wionych meteorytów zapo-
mniała spłonąć w rzadkiej 

jeszcze wówczas atmosferze 
i grzmotnęła w cienki płasz-
czyk Matki Ziemi. 

Magma ruszyła ku górze, 
atakując gazami. Potężna 
siła gazów wydrążyła w 
cienkiej skorupie drogę ku 
marzeniom. Wreszcie wolna, 
wreszcie zobaczy Gwiazdy i 
kto wie, może pozwolą jej do 
siebie dołączyć. Będzie tań-
czyć z nimi, tam wysoko w 
Kosmosie, z dala od zniena-
widzonej Matki Ziemi, która 
przez eony wylegiwała się na 
Magmie, paląc ją swym ją-
drem i sama dla siebie zagar-
niając taniec z Gwiazdami. W 
końcu, kto wie? Może kiedyś 
i uwolniona Magma zostanie 
Matką Ziemią. Tak myślała, 
prąc ku górze z coraz więk-
szą szybkością, porywając ze 
sobą po drodze piaskowcowe 
porwaki i iłowcowe ksenolity. 
Wreszcie nadszedł wyma-
rzony moment, na który tak 
długo czekała. Ryft  ponad nią 
rozwarł się z rozdzierającym 
jękiem i ukazał zachwyconym 
oczom Magmy tak wyczeki-
wane Gwiazdy.   

Marzenia i wyobrażenia 
buntowniczki okazały się jed-
nak dalekie od rzeczywisto-
ści. Jak każda źle przygotowa-
na ucieczka, tak i ta spaliła na 
panewce.  Potworny chłód, 
jaki nastąpił zaraz po rozdzie-
leniu Magmy z Matką Ziemią, 
kleszczami ściął całe jej ciało, 
które zaczęło stygnąć i tward-
nieć, aż całkiem przestało 
się ruszać. Zamieniając się 
w Lawę, Magma gasnącymi 
oczami tylko przez chwilę cie-

szyła się widokiem 
Gwiazd.

Całe to zamie-
szanie z buntem 
Magmy nie 
pozostało bez 
konsekwencji. W 
miejscach, gdzie 
wydostała się ona 
na powierzch-
nię, narodziły się 
wulkany. Zwłasz-
cza jeden z nich, 
nazwany znacznie 
później Wilczą 
Górą, odróżniał 
się od swoich 
towarzyszy. Usa-
dowiony był wraz 
z nimi na przed-
polu najwyższych 
pasm Sudetów, 
w środkowoeu-

ropejskiej prowincji wul-
kanicznej, której obszar 
ciągnął się przez prawie 700 
km, od Bramy Morawskiej 
przez Śląsk Opolski po Góry 
Łużyckie i dalej, aż do doliny 
Renu. Wilcza Góra narodziła 
się w niezwykle malowni-
czym miejscu przy uskoku 
Jerzmanic. Oczywiście w tych 

czasach to miejsce wyglądało 
zupełnie inaczej niż dzisiaj. 
Ledwie mały półrów Lesz-
czyny oddzielał go od swo-
ich mniejszych braci: Koziej 
Góry i Kostrzy. Dwadzieścia 
milionów lat temu, gdy byli 
jeszcze młodzianami, uwiel-
biali bawić się całą ferajną w 
wyrzucanie popiołów, lapilli 
i bomb jak najwyżej w górę. 
Do tych zawodów zawsze 
włączali się niedalecy sąsie-
dzi „stożkowata” Ostrzyca 

i „trapezoidalny” Grodziec. 
Wśród przyjaciół Wilcza Góra 
miała ksywę „kopulasta” – 
może ze względu na kształt 
komina?

Wraz z wiekiem wulkany 
traciły chęć do eksplozywnej 
i widowiskowej zabawy. Zaję-
ły się żmudną i czasochłonną 
pracą. Zniewoloną ponownie 
Magmę, wulkany zaczęły uży-
wać do budowania sylwetki, 
kształtowania otoczenia i 
wzbogacania swojego wnę-
trza. Lawa wypuszczana była 
już w sposób „kontrolowa-
ny”. Rozlewając się na stoki, 
tworzyła sylwetkę wulkanu i 
jego sąsiedztwa. Magma za-
trzymana w pniu i kominach, 
wzbogacała wnętrze Wulka-
nu. Wtedy właśnie zaczął roz-
wijać i uwidaczniać się talent 
i wyjątkowość Wilczej Góry. 

Podczas gdy inne wulkany 
wydobywały z Magmy ba-
zalty, bazanity, bazanitoidy, 
tefryty, nefelinity, limburgity, 
ankaratryty, trachyandezy-
ty czy trachyfonolity i bez 
wyobraźni, kształtowały je w 
zwykłe pokrywy lawowe, sille 
(żyły) i słupy, lub zwykłe wy-

dłużone listwy i bryły, Wilcza 
Góra potrafi ła tworzyć z nich 
rozmaite wymyślne konstruk-
cje. Osiągała to dzięki sztuce 
odpowiedniego schładzania 
uwięzionej Magmy, z róż-
nych stron. Z brzegu komina 
tworzyła ona formy płytek, 
natomiast środek zamieniał 
się w prawdziwą galerię sztu-
ki. W czopie słupy bazaltu 
zyskiwały formę wielokątów: 
trzy-, cztero-, pięcio-, wresz-
cie sześciokątnych. Głębiej, 

Kosmogonia jeszcze wówczas atmosferze 
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w kominie, słupy nie były 
już pionowe, ale poziomo 
osiągały różne postacie, a to 
wachlarze, a to kolumnady, a 
to organy. Tam kształtowało 
się serce każdego wulkanu. 
Wierzono, że im wymyślniej-
sze formy ono osiągnie, tym 
większe szanse, że wulkan 
doczeka się swojej godnej 
śmierci w Ostatecznej Eksplo-
zji. Jak powszechnie wiado-
mo, nastąpi to za 5 miliardów 
lat, kiedy Słońce wzejdzie 
jako Supernowa. 

Wtedy to właśnie Wilcza 
Góra stworzyła swoje pierw-
sze Kamienne Słońce. Potem 
były następne, Kamienny 
Księżyc i Skalna Róża. Inne 
wulkany zazdroszcząc, próbo-
wały naśladować Kopulastą, 
ale z miernym skutkiem. 
Wreszcie rozeszła się po-
głoska, że wyjątkowa umie-
jętność rzeźbienia została 
ukradziona z najtajniejszych 
i najgłębiej skrywanych 
archiwów Matki Ziemi. Tych, 
z czasów buntu Magmy, 
gdy marzyła ona o ujrzeniu 
Słońca, a nie wiedziała, że 
od Jego widoku zamieni się 

w lawę i powiększy 
tylko potęgę Matki 
Ziemi. 

Wreszcie po 
ciężkiej i mozolnej 
pracy dzieło zostało 
skończone. Wulkany 
wygasały jeden po 
drugim. W stygną-
cej Magmie krążyły 
już tylko roztwory 
hydrotermalne pro-
dukujące gazy, które 
Wilcza Góra wy-
puszczała kilkoma 
szczelinami. To był 
już koniec aktywno-
ści, po 5 milionach 
lat pozostało już 
tylko trwać i cze-
kać na Ostateczną 
Eksplozję.   
Lodowiec

Miliony lat bu-
dowania sylwetki zdały swój 
pierwszy sprawdzian, 10 mi-
lionów lat temu. W tortonie - 
piątym wieku epoki miocenu 
trzeciorzędu w erze kenozo-
icznej, zbocza Wilczej Góry i 
Kostrzej zaatakowane zostały 
przez pra-Kaczawę. Niosła 
ona wtedy swój złoty łup od 
zachodu. Jej nurt po krótkiej 
walce, szczęśliwie został ze-
pchnięty bardziej na północ, 
aż po Górkę Mieszczańską. 
Jednak to zwycięstwo nie 

było znaczą-
ce dla losu 
wulkanów. 
Dużo groźniej-
sze były czas, 
erozja oraz 
gorący i wil-
gotny klimat 
trzeciorzędu. 
Ale najgorsze 
miało dopiero 
nastąpić. 

Lód nad-
szedł od 
północy. 
Zdzierające 
skały jęzory 
napłynęły nie-
spodziewanie. 
Niszczące zim-
no i ciężar lą-
dolodu zmiótł 
z powierzchni 
Matki Zie-
mi co mniejsze wulkany i 
strasznie okaleczył te bar-
dziej pracowite. Wulkany, 
które wierzyły tylko w złudną 
twardość bazaltu, zostały 
starte. Popękany od ciosu 
termicznego wierzchni ba-
zalt, nie wytrzymywał naporu 
ogromnych zwałów lodu i 

wraz z masą gruzowo- błotną 
transportowany był bardzo 
daleko. Także Wilcza Góra 
nie uniknęła okaleczenia. 
Zdarty z niej słaby bazalt, 
trafi ł aż do doliny Drążnicy 
– małego dopływu złotono-
śnej Kaczawy. Te wzgórza, 
które cały wysiłek wkładały 
w rozwój swojego wnętrza i 
budowanie serca, czyli wul-
kanicznego neku, przetrwały. 
Pozostały okaleczone i małe, 
ale przetrwały - bo były 

Twardzielami. Wreszcie po 
ponad dwustu tysiącach lat 
niewoli lody zaczęły się cofać. 
Pozostawiły po sobie tylko 
narzutniaki, eratyki i żwiry. 

Niewiele gór przetrwało 
to spustoszenie. To wtedy 
odsłoniły się serca wulkanów 
– neki zbudowane w głębi 

pni i kominów. Rany zabliź-
niały się wolno, dzięki lessom 
niesionym przez wiatr. Brak 
roślin po okresie peryglacjal-
nym ułatwiało przenoszenie 
ogromnych ilości tych pyłów. 
Do dzisiaj można je zobaczyć 
w wąwozie przy torach kole-
jowych naprzeciwko zalewu. 

Tak skończył się czas plej-
stocenu i nadszedł holocen z 
ciepłym klimatem i ekspansją 
roślinności, która przez 10 ty-
sięcy lat maskowała świadec-

twa czasów heroicznych.
Niewiele gór przetrwało 

to spustoszenie. To wtedy 
odsłoniły się serca wulkanów 
– neki zbudowane w głębi 
pni i kominów. Rany zabliź-
niały się wolno, dzięki lessom 
niesionym przez wiatr. Brak 
roślin po okresie peryglacjal-

nym ułatwiało 
przenoszenie 
ogromnych ilo-
ści tych pyłów. 
Do dzisiaj moż-
na je zobaczyć 
w wąwozie przy 
torach kolejo-
wych naprze-
ciwko zalewu. 

Tak skończył 
się czas plejsto-
cenu i nadszedł 
holocen z cie-
płym klimatem 
i ekspansją ro-
ślinności, która 
przez 10 tysięcy 
lat maskowała 
świadectwa 
czasów heroicz-
nych.

Wszystkie opi-
sane wydarzenia 
miały miejsce w 

rzeczywistości. 
Informacje zaczerpnięto z 

rozdziału Krzysztofa Maciejaka 
„Wilkołak jako element środ-
kowoeuropejskiej prowincji 
wulkanicznej”, zamieszczonym 
w publikacji TMZZ „Wilkołak 
(Wilcza Góra) koło Złotoryi” 
(Złotoryja 2010).

   Jarosław Jańta

Ciąg dalszy 
w następnym numerze
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Zbiórka karmy dla zwierzątZbiórka karmy dla zwierzątZbiórka karmy dla zwierząt

Jedną z pamiątek po mojej babci są prze-
pisy kulinarne, które przywiozła ze sobą z  

Wólki Lubieszowskiej, w powiecie koszyr-
skim, z terenów obecnej Białorusi. Jednym 
z nich, który powielam już od 
wczesnej jesieni jest przepis na 
kiszonkę z czerwonej kapusty. 
To jeden z wielu babcinych 
smaków, które wywołują ciepłe 
wspomnienia z dzieciństwa, a 
z kapustą wiąże się dodatkowo 
mały fi giel, który szczególnie 
lubię opowiadać. Lubiłam 
zaglądać do kamionkowego 
garnka, w którym babcia nasta-
wiała kapustę i podpijałam sok. 
Z poczucia winy milczałam, gdy 
babcia na głos zamartwiała się, 
że kapusta jest zbyt sucha. 
Składniki: 1 głów-
ka czerwonej kapusty,  4 jabł-
ka,  2 średnie cebule,  ½ łyżeczki                                                                                            
cukru, 1 łyżeczka soli, 3 liście laurowe, 
kminek, jałowiec.

Kapustę drobno poszatkować, głąb 
i jabłka zetrzeć na tarce z grubymi oczka-
mi. Wszystko dokładnie wymieszać z solą, 
cukrem, kminkiem, jałowcem i liściem 

laurowym. Prze-
łożyć do garnka 
glinianego, ubić, 
przykryć i obcią-
żyć. Odstawić, 
przechowywać  
w temperaturze 
pokojowej. Po 
2-3 dniach prze-
bić szpikulcem w 
kilku miejscach 
do dna i znów 
dokładnie przy-
kryć. Po dwóch 
tygodniach moż-
na spożywać, 

też przekładać do słoików i pasteryzować. 
Pyszności! Smacznego!

                                 Krystyna Rybicka

edną z pamiątek po mojej babci są prze- Kapustę drobno poszatkować, głąb 

Kiszonka z czerwonej kapustyKiszonka z czerwonej kapustyKiszonka z czerwonej kapusty

12

Towarzystwo Opieki nad Zwierzęta-
mi Koło w Złotoryi zorganizowało w 

dniach 12-14 grudnia 2014 r. zbiórkę 
karmy dla zwierząt będących pod opieką 
tejże organizacji. 
      Prezes TOZ, Magdalena Wota, dzię-
kuje oraz informuje, jak przebiegła akcja: 
„W dniach 12.12.2014 – 14.12.2014 r. 
zbieraliśmy karmę dla zwierząt. Dziękuję 
wszystkim wolontariuszom: Alicji, Natalii, 
Darii oraz Katarzynie Żwakule i Danielowi 
Juzwenko, jak również Patrycji, Ani, Oli, 
Konstancji, Agnieszce, Kamilowi, Kornelii, 
Przemkowi oraz „Naszemu Rio” za wolon-
tariuszy. Dziękuję także Edycie Urbańskiej 
z Mają oraz Karoli i Krzysztofowi Wocie 
(Krzyś i Maja to nasi najmłodsi wolontariu-
sze w Towarzystwie Opieki nad Zwierzęta-
mi Koło w Złotoryi).  
      W ciągu 3 dni uzbieraliśmy 180,73 kg 
jedzenia dla psów i kotów oraz 5 l żwirku 
dla kotów.

Kapituła Wyborów Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej 2014 rozpatrzy 

następujące kandydatury:
Barbara Zwierzyńska, Mateusz Baraniak, 
Paweł Zabłotny – zarząd stowarzyszenia 
Nasze Rio - za aktywizację młodzieży poprzez 
włączanie jej w akcje stowarzyszenia - Watch 
Dogs, krwiodawstwo, Noc Muzeów, wo-
lontariat w Zakopanem, Złotoryjskie Rytmy 
Młodych.
Beata Gralak – nauczycielka edukacji wcze-
snoszkolnej w Proboszczowie, za nieustającą 
działalność artystyczną na terenie powiatu; 
założycielka zespołu Fudżijamki oraz Złotej 
Leszczyny; w ubiegłym roku prezentowała 
swoje umiejętności wokalne w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie podczas wręczenia 
nagród laureatom XIV edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Sposób na Sukces”.
Bogusława Suchostawska - sołtys Nowej Wsi 
Grodziskiej i Helena Szułkowska – emeryto-
wana nauczycielka; obie panie zaangażowane 
są w działalność społeczną na rzecz swojej 
małej ojczyzny, aktywnie biorą udział w życiu 
kulturalnym wsi; w 2014 roku brały udział 
w projekcie Wieś dla Seniorów – Seniorzy 
w akcji, w który zaangażowały seniorów do 
działań przez nie koordynowanych; organizo-
wały tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa  
w Polsce - XXII edycja  tego święta miała 
miejsce w Nowej Wsi Grodziskiej; inicjatorki 
otwarcia Izby Pamięci w Nowej Wsi Grodzi-
skiej.
Dawid Gudel – pracownik Wiejskiego Domu 
Kultury w Nowym Kościele, m. in. za po-
wołanie do życia grupy teatralnej „Jestem 
Płaszczem”, z którą uczestniczy w przeglądach 
młodych talentów; organizator wyjazdów z 
młodzieżą do Dobkowa na warsztaty cera-
miczne w Galerii pod Aniołem czy do Zielo-
nego Laboratorium w Rzeszówku; inicjator 
akcji sprzątania starego cmentarza z ruinami 
kościoła w Nowym Kościele.
Paweł Zabłotny – wiceprezes stowarzyszenia 
Nasze Rio, społecznik - za zorganizowanie 
wielu imprez charytatywnych na terenie mia-
sta: Bańkogranie, Indiogranie (na rzecz dzieci 
wymagających rehabilitacji). Lider Drużyny 
SuperW, tj. wolontariuszy zaangażowanych w 
projekt Szlachetna Paczka.
Kajetan Kukla – nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej nr 3, fotograf – amator, za uwiecznia-
nie wydarzeń kulturalnych i społecznych, pro-
mocję działalności stowarzyszeń i instytucji, 
jak również walorów krajobrazowych miasta 
oraz okolic na facebooku.
Bartosz Łoś – organizator zlotów fanów Ewy 
Farnej (w 2014 r. – III),  które zyskały duży 
rozgłos medialny i przyciągają do naszego 
miasta z całej Polski; współpracuje ze znany-
mi artystami, którzy wspierają lokalne akcje 
charytatywne; konferansjer wielu imprez.
Mariusz Łesiuk – archeolog, założyciel 
Fundacji Arche -za działalność edukacyjną i 
kulturalną, m. in. warsztaty archeologiczne 
dla młodzieży oraz przygotowanie projektu 
teatralnego z dziećmi i dla dzieci „O Czarnym 

W pozyskanej karmie 
było: 
- 83,85 kg suchej karmy 
dla psów
- 55,27 kg mokrej karmy 
dla psów
- 16,56 kg mokrej karmy 
dla kotów
- 25,10 kg suchej karmy 
dla kotów
oraz 400g ryżu i żwirek 
dla kotów 5 l.
Uzbieraliśmy również 
99,16 zł, które zostaną 
przeznaczone na cele 
statutowe Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami 

Koło w Złotoryi, czyli sterylizacje - 1 szt.
      Dziękujemy komisji za policzenie i 
przytachanie dobroci, tym którzy nam 
pomogli oraz „Stokrotce” za umożliwienie 
akcji.
      Z darów przekażemy 20,50 kg karmy 
dla psów Panu Arturowi, któremu po-
magaliśmy wysterylizować suczki. Reszta 
karmy zostanie u nas w „magazynach” 
i będzie sukcesywnie nam służyła przy 
interwencjach i dokarmianiu bezdomnych 
psów i kotów. Bardzo, bardzo dziękujemy 
darczyńcom!
      Uczestniczyłam w tej akcji jako wolon-
tariusz, czuję radość i moc do większych 
zadań. TOZ w Złotoryi tylko na jakiś czas 
będzie miało czym nakarmić „dzieciaki”, 
bo jest ich wiele. Cieszymy się, ale potrze-
by są wielkie i ciągle narastają.  Liczymy na 
pomoc Czytelników.  
                                        Edyta Urbańska

WOLONTARIATWOLONTARIATWOLONTARIATWOLONTARIATWOLONTARIATWOLONTARIAT
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Krzysztofi e”; autor komiksu „Legendy z Kra-
iny Wygasłych Wulkanów”.
Robert Robb Maciąg – znany obieżyświat 
i autor wielu książek podróżniczych; jego 
pasja do podróży zaowocowała audycją w 
Polskim Radiu - współpracuje z PR3 i dzien-
nikarzem Henrykiem Sytnerem; współautor 
książki „Henryka Sytnera wakacje na dwóch 
kółkach”; w 2014 r. zainicjował projekt „Bolek 
i Lolek jadą do Indii”, mający upowszechnić 
polskie kreskówek w Azji.
Teresa Kucharska i Paweł Góźdź – właścicie-
le winnicy Agat w Sokołowcu; zdobywcy II 
miejsca w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska 
2014 r. w kategorii Najładniejsza Zagroda 
przyznawanej przez Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego; propagatorzy wiedzy 
na temat produkcji oraz kultury picia wina; 
organizatorzy szkoleń dla przyszłych som-
melierów oraz Wieczorów Win; założyciele 
Agatowego Muzeum Gór Kaczawskich, z po-
mocą którego prowadzą szeroką działalność 
edukacyjno-warsztatową odnoszącą się do 
przyrodniczych i geologicznych bogactw ziemi 
złotoryjskiej.
Sławomir Kosz - mieszkaniec Wojcieszowa, 
właściciel fi rmy Acti ve  Trip zajmującej się or-
ganizacją wypraw zmotoryzowanych w kraju 
i za  granicą; wieloletni propagator turystyki 
na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów; 
współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami; 
wspiera działania na rzecz mieszkańców 
Wojcieszowa oraz czynnie bierze udział w wy-
darzeniach lokalnych, promujących miasto.
Mikołaj Tarnowski - złotoryjski zawodnik 
crossfi t, startujący na wielu imprezach w Pol-
sce i w Czechach (25 miejsce w Czech Beast 
Challenge wśród mężczyzn oraz 17 miejsce 
w No Excuse Challenge); zaangażowany wo-
lontariusz i były wiceprezes Stowarzyszenia 
Progress. 
Łukasz Misiek - złotoryjski wolontariusz 
współpracujący z kilkoma stowarzyszeniami, z 
dużym zaangażowaniem współuczestniczy w 
zakończonych sukcesem inicjatywach złoto-
ryjskich organizacji.
Mariusz Misiuna - dyrektor ZOZ w Złoto-
ryi, wprowadził działania naprawcze, które 
przyczyniły się do zbilansowania działalno-
ści operacyjnej; wielokrotnie chwalony na 
sesjach Rady Powiatu.
Kacper Harkawy – młody bokser ze Złotoryi, 
Mistrz Dolnego Śląska w kategorii
Kadetów; reprezentował Polskę w międzyna-
rodowym turnieju bokserskim w Szczecinie; 
uczestnik zgrupowania kadry narodowej.
Bogdan Zając, Wojciech Świecik, Leszek 
Antonowicz – trójka złotoryjskich
akrobatów, która w 2014 r. zorganizowała 
jubileusz 45-lecia złotoryjskiej akrobatyki.

Danuta Sosa – członek zarządu TMZZ, z 
dużym zaangażowaniem kultywuje tradycje 
kresowe na ziemi złotoryjskiej (prowadzi Izbę 
Kresową i Koło Kresowian); organizatorka 
Kresowych Biesiad Złotoryjskich, w 2014 
r. – III.
Wojciech Szanduła – mentalny patron ukoń-
czenia w 2014 roku Centrum
Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Ak-
tywności Zawodowej w Świerzawie.
Kamil Krupiński – główny sprawca ukończe-
nia budowy Centrum
Dydaktyczno-Socjalnego przy Zakładzie Ak-
tywności Zawodowej w Świerzawie.
Aleksandra Roś i Grzegorz Roś - organizato-
rzy Złotoryja Dance Arts Festi val.
Rafał Miara – organizator dwóch Rodzinnych 
Rajdów Rowerowych.
Urszula Regulska i Stanisław Kubicz – me-
nadżerowie Zespołu Artystycznego Żołnierzy 
Rezerwy ROTA za krzewienie patriotyzmu, 
uświetnianie uroczystości kościelnych, pań-
stwowych.
Adriana Żurańska – reprezentowała Polskę 
podczas Pucharu Świata w Łucznictwie w 
Medelin w Kolumbii.
Paulina Ruta – organizatorka Nordic Walking, 
zaangażowana w szereg imprez: Na Wulkan 
Marsz!, Wulkany 24, Mistrzostwa Świata w 
Nordic Walking.
Janina Kałuża – wolontariuszka propagująca 
honorowe oddawanie krwi; społecznie za-
bezpiecza punkty pierwszej pomocy podczas 
imprez w mieście i powiecie.
Aleksander Borys – były prezes TMZZ, 
działacz społeczny, odznaczony w ubiegłym 
roku Złotym Krzyżem Zasługi, współinicjator 
pojednania stowarzyszeń złotoryjskich. 
Andreas Laengner – współorganizator spo-
tkania potomków Siedmiu Mieszczan.
Anna Ficner – bezkonkurencyjna 
złotoryjska policjantka w 
biegach średniodystan-
sowych, zdobywczyni 
wielu nagród, w tym 
za I miejsce w Biegu 
Niepodległości i Bie-
gu Katorżnika, biegu 
o Nóż Komandosa w 
ramach Mistrzostw 
Polski Służb Mun-
durowych w Biegach 
Przełajowych i wielu 
innych.
Kacper Pawłowski – za wal-
kę o dostęp do informacji pu-
blicznej, niezwykłe zaangażowanie w 
sprawy przywrócenia transportu kolejowego 
na ziemie złotoryjskie, redagowanie portalu 
Zlotoryjanie.pl, za przetwarzanie i dostarcza-
nie ogromnej ilości informacji dotyczących 
spraw ważnych dla lokalnej społeczności.  

Robert Kuriata – propagator biegania jako 
najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców 
Złotoryi, poprzez udział w licznych impre-
zach sportowych – także propagator ziemi 
złotoryjskiej na arenie sportowej w kraju i za 
granicą.
Paweł Macuga, Kamila Nankiewicz, Beata 
Siudak - „operatorzy” serwisu zlotoryjanie.
pl - za stworzenie platf ormy, gdzie aktywność 
obywatelska może rozkwitać, za środowisko 
przyjazne watchdogom, za przyglądanie się 
naszej władzy, za informację i edukację.
Magdalena Wota - szefowa Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami - oddział w Złotoryi - 
za ogromne poświęcenie osobiste i rozsze-
rzanie kręgu ludzi odpowiedzialnych za „braci 
mniejszych”, za „dokładanie do interesu”, za 
bycie domem tymczasowym, centrum ad-
opcyjnym, strażnikiem zwierzęcej godności, 
centrum interwencji.
Wioleta Michalczyk – germanistka, przewod-
nicząca Rady programowej TMZZ, aktywna 
realizatorka projektów TMZZ oraz propaga-
torka historii i ludzi zamieszkałych w Gminie 
Pielgrzymka.
Renata Fuchs i Anna Markiewicz - polonistki 
złotoryjskiego Gimnazjum; za organizację ko-
lejnej edycji Złotego Dyktanda i za promocję 
języka polskiego wśród naszych mieszkań-
ców.
Jakub Woźniak  - 18 letni, działacz społeczny, 
wolontariusz, młodzieżowy radny, członek 
rady programowej stowarzyszenia Nasze Rio, 
a także początkujący trener umiejętności 
społecznych;  zaangażowany w wiele dzia-
łań, propagator mody na aktywne spędzanie 
czasu.
Marzena i Ewelina Szkutnik – działaczki 
społeczne z Czapli, za wiele przedsięwzięć ak-
tywizujących mieszkańców wsi i promujących 
Czaple jako wioskę tematyczną; inicjatorki 
powstania ścieżki edukacyjnej Szlakiem 
Krzyży Pokutnych w Złotoryjskim Lesie; 
pomysłodawczynie miniaturowej ścieżki we 
wsi; opracowały i urządziły skrytki związane z 
międzynarodową grą terenową geocaching 

na terenie Czapli i ich okolic.
Małgorzata i Zbigniew Grusz-

czyńscy – działacze społeczni 
z Wojcieszyna. Wśród ich 
wielu przedsięwzięć na 
uwagę zasługuje insceni-
zacja fi lmowa w ramach 
projektu „Działaj Lokalnie” 
pn. „Międzypokoleniowa 
wojcieszyńska inscenizacja 

wybranych fragmentów 
dzieła M. Cervantesa – Don 

Kichot”; imprezie towarzyszyła 
wystawa fotografi i z roboczo 

– wakacyjnego wyjazdu do hiszpań-
skiej Kastylii, pod hasłem: „La Mancha, 

jakiej nie znacie”. Zaangażowanie państwa 
Gruszczyńskich w rozwój kulturalny wsi skut-
kowało zajęciem II miejsca w ramach konkur-
su „Piękna wieś dolnośląska” w priorytecie 
„Najlepsze przedsięwzięcia odnowy wsi”.

Zgłoszeni do tytułu Człowieka Zgłoszeni do tytułu Człowieka Zgłoszeni do tytułu Człowieka 
Ziemi ZłotoryjskiejZiemi ZłotoryjskiejZiemi Złotoryjskiej
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Dom dziecka Wilkowie -  z zewnątrz 
niczym nieróżniący się od in-

nych na tym osiedlu budynek,  ładny,  
zadbany, z pięknym parkiem i ogro-
dem.  Gdyby nie tabliczka na ścianie, 
to nikomu by przez myśl nie przeszło, 
kto i z jakim bagażem doświadczeń tu 
mieszka .
      Placówka powstała w 1993 r.  Od 
18 lat pieczę nad nią sprawuje pani 
Alina Szewczuk,  która jest i dyrektor-
ką,  i wychowawcą dzieci. Obecny dom 
dziecka w swojej 21 letniej historii 
przechodził wiele zmian – zmieniały się 
jednostki sprawujące nad nim nadzór, 
nazwy, ewoluowała też jego struktura. 
      W obecnej placówce jest prowa-
dzony system rodzynkowy, co znaczy, 
że rodzeństwa się nie rozdziela i są 
rodziny trzy-, czteroosobowe, a nawet 
składające się z sześciorga dzieci. Na 
terenie domu dziecka są stworzone 
trzy grupy  liczące od jedenastu do 
czternastu osób w wieku od trzech do 
osiemnastu lat. Kilkoro wychowanków 
w tygodniu przebywa poza domem 
dziecka w innych placówkach specjali-
stycznych i ich internatach. 
      Życie na terenie domu dziecka to-
czy się swoim torem. Sporą część czasu 
dzieci spędzają w szkołach, nie licząc 
oczywiście tych młodszych, które mają 
swoją grupę przedszkolną na terenie 
domu dziecka. Wychowankowie wstają 
o godzinie 6.30. Po toalecie porannej 
przygotowują sami śniadanie. Tak 
dzieje się od kilku lat. Dzieci uczone są 
zaradności i samodzielności i podobnie 
jak w prawdziwym domu, mają wpływ 

na to, co chcą zjeść na śniadanie, kola-
cję, a w soboty czy niedziele również i 
na obiad. Oczywiście nad ich kuchenną 
działalnością czuwają wychowawcy, 
a intendentka dba o to, by lodówka 
zawsze była pełna. Starsze dzieci  nie 
tylko gotują, ale również  pieką  i przy-
rządzają bardziej wyrafi nowane potra-
wy. W tygodniu obiady gotuje kuchnia, 
czyli profesjonalne kucharki. 
Ważnym i nieodłącznym obowiązkiem 
wychowanków chodzących do szkoły 
jest czas na naukę i odrabianie lekcji. 
W tym czasie wychowawcy pomagają 
przy odrabianiu lekcji i sprawdzają 
przygotowanie do szkoły. Po nauce 
przychodzi czas na zabawę i odpoczy-
nek oraz zajęcia przygotowane przez 
wychowawców. Dzieci mają w czym 
przebierać i co robić. Pani dyrektor 
zadbała o to, by wychowankowie 
się nie nudzili - mogą korzystać z sali 
komputerowej, oglądać telewizję, roz-
wijać swoje zdolności plastyczne czy 
też przygotowywać przedstawienia na 
różne okazje. 
      Po całym trudzie dnia, przygotowa-
niu kolacji i jej zjedzeniu dzieci zaczy-
nają toaletę wieczorną, aby o dwudzie-
stej drugiej płożyć się spać. Taki rytuał 
dnia pozwala im znaleźć stabilizację i 
dać poczucie bezpieczeństwa, czego 
w  rodzinnych domach najczęściej nie 
miały.
      Jak opowiada Pani dyrektor, tra-
fi ają do nich dzieci zaniedbane pod 
każdym względem: edukacyjnym, 
zdrowotnym, intelektualnym, ale co 
najgorsze – emocjonalnym. Większość 
dzieci pochodzi z terenu powiatu 

złotoryjskiego i są to sieroty społeczne, 
co oznacza, że ich rodzice żyją, ale z 
powodu nieudolności wychowawczej, 
zaniedbań względem własnych dzieci, 
stracili prawo do ich wychowywania. 
Dzieci, zanim trafi ły do placówki, żyły 
w różnych warunkach i doświadczy-
ły wiele krzywdy. Częstokroć mają 
ogromne problemy nie tylko w nauce, 
ale i sprawiają trudności wychowaw-
cze. Na powrót też trzeba ich uczyć 
higieny. Wychowawcy i dyrektor stają 
przed ogromnym wyzwaniem, by 
spróbować zmienić te dzieci i dać im 
szansę na inne życie, aby w dorosłości 
nie powielały wzorców wyniesionych z 
domu. 
      Sporym problemem jest, gdy do 
domu dziecka trafi ają dzieci starsze - w 
wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjal-
nym. Dziewczyny i chłopcy są w wieku 
dojrzewania, pojawiają się pierwsze 
miłości, a czasami - co za tym idzie 
- niepożądane ciąże. Dzieci szukają 
miłości, której do tej pory nie doznały i 
nie liczą się z konsekwencjami. Kłopot 
wychowawcom sprawiają też używki i 
narkotyki, z 
którymi mieli 
kontakt ich 
podopieczni. 
Zaniedbani 
przez rodzin-
ny dom, szu-
kali czasem 
ucieczki w 
inny, iluzyjny 
świat wywo-
łany narko-
tyczną wizją. 
Nie tak łatwo jest odzwyczaić młodych 
ludzi od nałogu. Wychowankowie, u 
których stwierdzono takie problemy, 
trafi ają na leczenie do specjalistycz-
nych ośrodków. Z takim problemem 
borykają się wszystkie placówki tego 
typu w kraju, Wilków nie jest tu od-
osobniony.
Dyrektorka uważa, że dla każdego 
dziecka najlepszym środowiskiem jest 
dom rodzinny. Nikt nie chce swego 
dzieciństwa spędzać w placówkach 
opiekuńczych. Dlatego, kiedy rodzina 
nie jest wydolna wychowawczo, naj-
lepsza dla dziecka byłaby adopcja. Nie-
stety, na ten krok ludzie nie decydują 
się tak często. Co jest tego powodem? 
Do końca nie wiadomo. Może oba-

Fot. Paweł Zabłotny

Fot. Paweł Zabłotny
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To wielki zaszczyt i honor 
pomagać osobom, któ-

re niegdyś walczyły za Nasz 
Kraj, a dziś są zmuszone żyć 
w bardzo skromnych warunkach, często 
w zapomnieniu i poza granicami swojej 
Ojczyzny. Nasze wsparcie, podarek czy 
kartka świąteczna ze szczerymi życzenia-
mi sprawią im wiele radości i zapewne 
podniosą ich na duchu”. Tymi słowami 
Stowarzyszenie Odra-
-Niemen zachęcało do 
wzięcia udziału w akcji 
„RODACY BOHATEROM. 
PACZKA DLA POLSKIEGO 
KOMBATANTA NA KRE-
SACH - BOŻE NARODZE-
NIE 2014”.
      Od czterech lat 
Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Złotoryi 
jest włączony do Akcji 
Rodacy Bohaterom. Wy-
darzenie zainicjowane 
zostało po raz pierwszy 
przez wspomniane wyżej 
Stowarzyszenie Odra-
-Niemen z Wrocławia w 
2010 roku. To wspaniałe 
przedsięwzięcie ma na 
celu nieść pomoc Żołnierzom Wyklętym i 
ich rodzinom żyjącym na Kresach Wschod-
nich II RP. 
      Podobnie jak w poprzednich latach, 
uczniowie naszej szkoły oraz mieszkań-
cy Złotoryi nie pozostali obojętni na los 
Polaków, którzy stanęli w czasach II Wojny 
Światowej w obronie naszej Ojczyzny, a po 
jej zakończeniu nie mogli mówić o sobie 
jako o obywatelach Rzeczypospolitej.
      W Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych od 1 grudnia 2014 roku zbie-
rane były produkty żywnościowe 
(długoterminowe), opłatki, kartki z 
życzeniami (niektóre z nich wykona-
ne były przez uczniów na zajęciach 
plastycznych). W środę 10 grudnia, 
na pierwszym piętrze szkolnego 
korytarza, unosił się zapach ciast oraz 
samodzielnie przygotowanych przez 
gimnazjalistów tostów. To nikt inny, 
tylko uczniowie wyszli z inicjatywą 
zorganizowania świątecznego kierma-
szu z wypiekami. Pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży zostały przeznaczone 
na świąteczne paczki dla Bohaterów 
II Konspiracji. Wielkie uznanie należy 
się uczniom Gimnazjum Dwujęzycz-
nego. 
W imieniu pani Dyrektor Barba-
ry Mendochy oraz swoim pragnę 
podziękować wszystkim tym, którzy 
przyłączyli się do tej akcji: uczniom, 

wa przed wychowaniem nie swojego 
dziecka, może lęk przed fi nansowymi 
konsekwencjami tego kroku.
Nie wszyscy rodzice dzieci przebywa-
jących w Domu Dziecka w Wilkowie są 
pozbawieni praw rodzicielskich, cześć 
z nich ma je zawieszone i w miarę 
możliwości lub chęci odwiedzają swoje 
pociechy lub zabierają na święta, ferie 
czy wakacje. Niektórzy starają się 
zmienić swoje życie i walczą o swoje 
dzieci. Z różnym skutkiem. 
Dla dzieci wracających od rodziców czy 
też dziadków do placówki to zderzenie 
dwóch światów i bardzo często jest im 
ciężko przyzwyczaić się na nowo do 
zasad obowiązujących w domu dziec-
ka. Niekiedy po takich wizytach opie-
kunowie dzieci mają sporo pracy, by 
sprowadzić dzieci na właściwą drogę i 
wyciszyć ich – czasem trudne- emocje.
      Dzieci mieszkające w Domu Dziec-
ka w Wilkowie są prowadzone przez 
życie tak, by nie czuły się odizolowane 
od reszty społeczeństwa. Biorą udział 
w wydarzeniach kulturalnych, kon-
kursach, jeżdżą  do kina czy na basen. 

Dostają również kie-
szonkowe. Młodzież 
może decydować, 
w co się ubiera. 
Na zakupy wycho-
wankowie jeżdżą 
ze swoimi opieku-
nami i decydują o 
fasonach, kolorach 
swojej garderoby. 
Oczywiście wszyst-
ko odbywa się  w 
granicach rozsądku, 

czyli z uwzględnieniem dyscypliny 
fi nansowej. Ale ta swoboda daje spory 
komfort psychiczny dzieciom i świado-
mość, że nie odróżniają się od swoich 
rówieśników.
Kiedy człowiek myśli o domach dziec-
ka, zwykle ma mieszane uczucia: żal i 
współczucie dla dzieci przeplatają się 
ze złością na ich rodziców. Takie miej-
sca kojarzą się ze smutkiem i łzami. 
Jednak po wizycie w Domu Dziecka w 
Wilkowie jestem spokojniejszy i mogę 
powiedzieć, że gdyby wszystkie pla-
cówki były tak zarządzane, jak ta, nie-
chciane dzieci miałyby łatwiej w tym 
niezbyt łaskawym dla nich świecie .

                              Paweł Zabłotny  

ich rodzicom oraz nauczycielom. Mam 
nadzieję, że w przyszłości rozwiniemy 
akcję i przyłączą się do niej inne insty-
tucje, placówki oświatowe i Wy, Drodzy 
Czytelnicy. Bardzo ucieszył mnie fakt, że 
do wydarzenia włączyły się również osoby 
prywatne. Za hojność w imieniu Komba-

tantów chciałbym 
podziękować: Wiolce 
Rybarczyk, Danucie 
Sosie, Joannie Sosie-
-Misiak, Justynie i 
Damianowi Golanow-
skim, Mariuszowi 
Stalskiemu, Grze-
gorzowi Baranowi, 
Pawłowi Okreglickie-
mu, Kajetanowi Kukli, 
Adamowi Sokołow-
skiemu, Zbigniewowi 
Kubiczowi i z dalekiej 
Kanady Bartkowi 
Chmielowskiemu. 
Zebraliśmy kilkanaście 
paczek świątecznych. 
Mam nadzieję, że 
ponownie włączą się 

Państwo do kolejnej edycji, która rusza 
w marcu tego roku. Celem jej jest zbiór-
ka paczek żywnościowych z okazji Świąt 
Wielkanocnych. Więcej szczegółów już 
wkrótce.

Tomasz Szymaniak 
– koordynator akcji na terenie Złotoryi

Rodacy - BohateRodacy - BohateRodacy - Bohateromromrom

szonkowe. Młodzież 
może decydować, 
w co się ubiera. 
Na zakupy wycho-
wankowie jeżdżą 
ze swoimi opieku-
nami i decydują o 
fasonach, kolorach 
swojej garderoby. 
Oczywiście wszyst-
ko odbywa się  w 
granicach rozsądku, 
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W niedzielne popołu-
dnie 12 października 

2014 r. trudno było znaleźć 
wolne miejsce w kościele św. Jadwi-
gi. Dwa kolejne wydarzenia miały 
niby różne przyczyny:  konferencją 
popularno-
naukową 
upamięt-
niło Towa-
rzystwo 
Miłośników 
Ziemi Zło-
toryjskiej 
powrót 
francisz-
kanów do 
Złotoryi a 
Zespół Artystyczny Żołnierzy Rezer-
wy „Rota” XIV Dzień Papieski. Lecz 
dla słuchaczy stanowiły one pewną 
całość, również 
dlatego, iż nigdy 
wcześniej jadwi-
żańska parafi a i 
jej świątynia nie 
była miejscem 
takich właśnie 
spotkań.
      Niegdyś o 
wiele częściej cy-
towane papieskie 
słowa: „Musicie 
być mocni tą 
mocą, którą daje 
wiara… . Musicie 
być mocni mocą 

nadziei, która przynosi pełną radość 
życia…  Musicie być mocni mocą miło-
ści, która jest potężniejsza niż śmierć”, 
wplatały się w patriotyczne i religij-

ne pieśni. 
Zapewne 
niejedna z 
zasłucha-
nych osób 
pytała sie-
bie o „Poko-
lenie Jana 
Pawła II”, 
które, we-
dług słów 
Świętego, 

miało „przenieść ku przyszłości to całe 
olbrzymie doświadczenie dziejów, 
któremu na imię Polska”. Taką ojczy-

W niedzielne popołu-

ne pieśni. 
Zapewne 
niejedna z 
zasłucha-
nych osób 
pytała sie-
bie o „Poko-
lenie Jana 
Pawła II”, 
które, we-
dług słów 
Świętego, 

Fot. www.franciszkanie.com

znę, którą wyśpiewał niegdyś Jan 
Pietrzak, a za nim „Rota” – „Żeby 
Polska była Polską”.
 Scenariusz koncertu opraco-
wała Urszula Regulska. Wystąpili 
następujący członkowie zespołu: 
Aleksandra Rogulska (śpiew), 
Jerzy Bałtrukiewicz (śpiew), Jerzy 
Bucha (gitara, śpiew), Stanisław 
Furtan (śpiew), Władysław Grocki 
(akordeon, śpiew), Andrzej Har-
kawy (śpiew), Andrzej Jankowski 
(gitara), Stanisław Kubicz (śpiew), 
Andrzej Miller (gitara, aranżacje 
muzyczne), Maciej Regulski (per-
kusja), Franciszek Słaby (spiew), 
Mariusz Waleński (śpiew), Grze-
gorz Gajda (śpiew) i Wacław Wan-
kiewicz (bas). Zapowiadała Joanna 
Bandyk.

Dzięki zespołowi „Rota”, Dzień Pa-
pieski w Złotoryi nabrał głębokiego 
i niezapomnianego wymiaru. Zespół 

wystąpił w świątyni, której gospoda-
rzem stali się  niedawno franciszkanie, 

po raz pierwszy. Wielu z nas uważa, że 
koncert „Roty” miał  również  cha-

rakter następnego z wielu powitań 
Braci Mniejszych w naszym mie-
ście.
      Niżej podpisany winien jest 
całemu zespołowi przeprosiny, że 
informacja o październikowym 
występie ukazuje się w „Echu” 
dopiero teraz. Nie ma jednak tego 
złego, co by na dobre nie wyszło! 
Na wydarzenia, związane z parafi ą 
św. Jadwigi nigdy nie jest za póź-
no, poza tym do następnego Dnia 
Papieskiego pozostało już kilka 
miesięcy mniej.

Roman Gorzkowski 
z pokolenia JP II

Braci Mniejszych w naszym mie-
ście.
      Niżej podpisany winien jest 
całemu zespołowi przeprosiny, że 
informacja o październikowym 
występie ukazuje się w „Echu” 
dopiero teraz. Nie ma jednak tego 
złego, co by na dobre nie wyszło! 
Na wydarzenia, związane z parafi ą 
św. Jadwigi nigdy nie jest za póź-
no, poza tym do następnego Dnia 
Papieskiego pozostało już kilka 
miesięcy mniej.

Fot. O. Bogdan Koczor OFM
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Fot. www.carlanthonyonline.com

         

4 września 1800 r. zajechał do Złotoryi 
powóz, z którego wysiedli niezwy-

kli pasażerowie -  nazywali się Ludwika 
Katarzyna Adams (1775-1852) oraz John 
Quincy Adams (1767-1848). Wytworna dama 
i elegancki gentleman byli pierwszym ame-
rykańskim małżeństwem odwiedzającym 
miasto. Pochodzili z państwa, 
które niedawno powstało. Gdy 
wjeżdżali na teren Prus, celnik 
nie mógł uwierzyć, że taki kraj 
w ogóle istnieje. Mężczyzna był 
synem Johna Adamsa, drugiego 
prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych (1797-1801), ojca założy-
ciela tego kraju. Odznaczał się 
ogromnym zmysłem este-
tycznym, dociekliwością oraz 
prawością charakteru. Zanim 
sam został szóstym prezyden-
tem Stanów Zjednoczonych 
(1825-1829), był prawnikiem, 
dyplomatą, kongresmenem, 
senatorem, profesorem na Uni-
wersytecie Harvarda, ministrem, 
sekretarzem stanu, i co dla nas 
najważniejsze, ambasadorem USA w Pru-
sach (1797-1801).
       Właśnie jako ambasador w Berlinie, 
wyruszył Adams w lipcu 1800 r. wraz 
z małżonką i dwoma współtowarzyszami 
w prawie dwumiesięczną podróż dyliżan-
sem po prowincji pruskiej - Śląsku. Celem 
wyprawy było zebranie informacji dotyczą-
cych manufaktur, nawiązanie kontaktów 
handlowych oraz podreperowanie zdrowia 
żony. To, co zobaczyli, on zaraz opisywał 

i wysyłał do swojego brata Tomasza w Fila-
delfi i, wyjaśniając swoje postępowanie w 
pierwszym liście: Obiecałem Ci, że będziesz 
mi towarzyszył w podróży po Śląsku, zaczy-
nam więc pisać na pierwszym już postoju.
       Prywatna korespondencja Adamsa 
została wykradziona i bez jego zgody 
opublikowana. W ten sposób stało się 
dostępne jedno z ciekawszych źródeł do 

przełomu XVIII/XIX w. Wieści o pirackim 
wydaniu swoich listów przyjął John Quincy 
z dystansem, pisząc do żony: Przeczytałem 
w gazetach, że ktoś w Londynie wydał moje 
listy ze Śląska [...], co człowiek rozumny 
może tylko ze śmiechem przyjąć. Cały 
zbiór listów napisałem dla mojej osobistej 

przyjemności i dla przyjaciół w Ameryce, 
nie mając zamiaru ich publikować. Dlatego 
też obserwacje, jakie czyniłem, są powierz-
chowne, a cały materiał informacyjny 
brałem od niemieckich turystów i innych 
pisarzy, którzy na temat Śląska pisali. Moje 
zasługi w tym względzie są naprawdę bar-
dzo skromne, a gdybym kiedykolwiek chciał 
wystąpić przed publicznością jako kandydat 
na uznanego autora, postawiłbym sobie 
większe wymagania. Paradoksalnie jednak, 

to właśnie te listy 
stały się najbardziej 
znanym dziełem 
literackim przyszłego 
prezydenta Stanów 
Zjednoczonych.
       Złotoryja była 
jednym z ostatnich 
przystanków państwa 
Adamsów w wędrów-
ce po Śląsku. John 
Quincy podzielił się 
wrażeniami z pobytu 
w mieście i okolicy 
w liście napisanym 
5 września 1800 r. 
w Jeleniej Górze: Ze 
Środy Śląskiej, małego 
miasteczka ufortyfi ko-
wanego [...], dojecha-

liśmy (11 mil niemieckich) do Jeleniej Góry 
przez Legnicę i Złotoryję. Była to największa 
odległość, jaką przebyliśmy w Niemczech 
jednego dnia, ale zatrzymywaliśmy się po 
kilka godzin w miastach, żeby obejrzeć, co 
warto. Drogi są wszystkie bite, dorównując 
prawie angielskim i nie mamy już uspra-
wiedliwienia, jak sześć tygodni temu, żeby 
celowo przedłużać naszą podróż dla ciesze-

nia się pięknem krainy i bogatymi plonami. 
Teraz jest po żniwach, najbardziej płodna 
ziemia wygląda goło jak pustynia. Jedyne 
objawy dobrobytu to sady: pisałem Ci już, 
że tutaj ziemia nie rodzi dużo owoców, 
niewiele ich widać poza jabłkami, gruszkami 
i śliwkami. [...] Największy ośrodek sukien-
niczy obok Zielonej Góry to miasto Złoto-
ryja, z siedmioma tysiącami mieszkańców, 
wśród których jest nie mniej niż tysiąc tka-

czy. Dwadzieścia tysięcy 
sztuk sukna eksportują 
do Polski i do Rosji, a 
ponadto sprzedają je do 
różnych części cesar-
stwa niemieckiego. Po 
drodze ze Złotoryi prze-
jeżdżaliśmy przez Capel-
lenberg [Kapellę, 592 
m n.p.m.], górę odległą 
o milę niemiecką [ok. 
7,5 km?] od tego miasta, 
z której można oglądać 
rozległy i piękny widok, 
o czym nam mówiono, 
a czym nie mogliśmy 
się nacieszyć, ponieważ 
zapadła noc, zanim tam 
dojechaliśmy.

       Listy o Śląsku są dziełem unikato-
wym i fascynującym. Takie zalety podali 
we wstępie autorzy polskiego wydania 
listów. To wszystko prawda. Jednak samym 
opisem Złotoryi trudno się zachwycić. 
Wizerunek miasta nakreślony przez Adam-
sa jest krótki, powierzchowny i niewiele 
nowego wnosi. Zawiera też błędy odno-
śnie liczby mieszkańców (powinno być ok 
5,5 tys.) oraz podanej odległości między 
Złotoryja a Kapelą (powinno być 4 mile, 
czyli 30 km). Oceniając realnie wartość 
tego przekazu, należy stwierdzić, że jego 
niezwykłość polega na tym, że autorem 
jest Amerykanin – pierwszy, jaki odwiedził 
Złotoryję, syn prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych i późniejszy prezydent tego państwa. 
Gdyby nie ten fakt, to opis nie zwróciłby 
naszej uwagi.
       Natomiast autor listów zasługuje na 
uwagę - warto bliżej go poznać. I mamy 
taką możliwość. Wystarczy obejrzeć znako-
mite fi lmy: Amistad (1997) Stevena Spiel-
berga, w którym Anthony Hopkins wcielił 
się w nominowaną do Oscara rolę Johna 
Quincy Adamsa oraz obsypany nagrodami 
(cztery Złote Globy i trzynaście nagród 
Emmy) serial Toma Hanksa o życiu rodziny 
Adamsów pt. John Adams (2008).

      Literatura: J. Q. Adams, Lett ers on Silesia, 
London 1804; J. Grobis, Świat i polityka w 
poglądach Johna i Johna Quincy Adamsów, 
Łódź 1989; J. Q. Adams, Listy o Śląsku, przekł. 
M. Kolbuszewska, Wrocław-Warszawa 1992.
      Źródła ilustracji: www.carlanthonyonline.
com; www.wikiart.org/en/john-singleton-
-copley

Damian Komada

czy. Dwadzieścia tysięcy 
sztuk sukna eksportują 
do Polski i do Rosji, a 
ponadto sprzedają je do 
różnych części cesar-
stwa niemieckiego. Po 
drodze ze Złotoryi prze-
jeżdżaliśmy przez Capel-
lenberg [Kapellę, 592 
m n.p.m.], górę odległą 
o milę niemiecką [ok. 
7,5 km?] od tego miasta, 
z której można oglądać 
rozległy i piękny widok, 
o czym nam mówiono, 
a czym nie mogliśmy 
się nacieszyć, ponieważ 
zapadła noc, zanim tam 
dojechaliśmy.

Fot. w
w

w
.w

ikiart.org

Fot. w
w

w
.w

ikiart.org

John Quinsy AdamsLudwika Katarzyna Adams

Sypialnia Adamsów - nad kominkiem ryciny jeleniogórskiego ma-
larza Reinhardta z widokiem Karkonoszy, pamiątka przywieziona 
do Ameryki z podróży po Śląsku
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N iniejszy artykuł jest przy-
czynkiem do ciekawej hi-

storii Góry Mieszczańskiej, czyli 
wzniesienia nad nieczynnym 
basenem przy ul. Legnickiej. Ko-
niecznie powinno się szczegóło-
wo wyjaśnić poprzednią nazwę 
(Góra Szubieniczna), związki z 
górnictwem złota, znaczenie 
podczas wojen napoleońskich 
czy funkcjonowanie restauracji, 
nie zapominając o walorach 
przyrodniczych i resztkach 
fontanny. Liczymy, że 
zgłosi się autor takiego 
opracowania.
      Niebawem w „Echu 
Złotoryi”, w ramach tema-
tyki pierwszowojennej,  
znajdą się  wiadomości o 
rozmaitych złotoryjskich 
śladach tej wojny oraz 
pomnikach na terenie po-
wiatu, które nawiązują do 
ówczesnych dziejów. Jak 
nam wiadomo, w samej 
tylko Złotoryi  znajdowa-

Od 2014 r. możemy wędro-
wać Ścieżką św. Jadwigi 

z wysokiej jakości przewodni-
kiem.  Alfred Michler, pomy-
słodawca wytyczenia trasy 
w 2001 r., niezmordowany 
jej propagator i opiekun, 
przedstawia w publikacji 
okoliczności jej powstania, 
szczegółowy przebieg, każdy 
kamień medytacji i rosnące 
przy nich drzewka przyjaźni i 
pojednania. Jest mapka trasy 
oraz liczne ilustracje. Już teraz 
„ojcowie chrzestni” a zarazem 
opiekunowie drzewek nie 
będą mogli spać snem zimo-
wym, bo przewodnik przypo-
mina imiona wszystkich osób. 
Mamy nadzieję, że w drugim 
wydaniu znajdzie się miejsce 
na regulamin Odznaki Jadwi-
żańskiej, ustanowionej przez 
TMZZ, której nie da się zdobyć 

Z październikowego „Echa” 
(2014) dowiedzieliśmy się o 

społecznej akcji zapaleńców z 
Nowego Kościoła i Świerzawy, 
dzięki którym na starym cmen-
tarzu przy ruinach zabytkowej 
świątyni w No-
wym Kościele za-
panuje porządek. 
Dlatego dzisiej-
szą widokówką 
przypominamy 
wygląd owego 
kościoła sprzed 
stu laty.
      W lipcu 1910 
r. bliżej nam 
nieznana Marga-
rete tak pisała z 
Nowego Kościoła 
(Neukirch an 
der Kazbach) 

bez wędrówki Ścieżką.
      Książkę wydał Urząd 
Gminy Złotoryja i tam bez 
zwłoki prosimy pytać o jej 
egzemplarze.

Roman Gorzkowski 
do Willego Riedla, pomocnika 
ogrodnika, w Görz w monarchii 
austro-węgierskiej:  Bardzo 
dziękuję za miłą kartkę od 
Pana. Jak widzimy, wyruszył 
Pan stamtąd i już wkrótce 

ły się niegdyś 
dwa pomniki 
upamiętniające 
poległych złoto-
ryjan w latach 
1914-1918. 
Prawie nic nie 
wiemy o grani-
towym pomni-
ku z 1918(?) r., 
który stał przy 
ul. Grunwaldz-

kiej, podobno jeszcze do lat 
sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia (Gazeta Złotoryjska 
3 maja 1991, s. 2). Dzisiaj 
nieco szczegółów o większym 
z pomników, właśnie na Górze 
Mieszczańskiej.
      Pomnik został odsłonięty 
zapewne w połowie lat 20. XX 
w., gdy Góra Mieszczańska była 
już popularnym celem spacerów 

mieszkańców miasta i zamiejsco-
wych turystów. W XIX wieku na 
jej szczycie powstała restauracja, 
w której otoczeniu 
wytyczono wkrót-
ce alejki, schodki, 
urządzono ogródki 
piwne, a nieco 
poniżej powstała 
malownicza fon-
tanna. Na zboczach 
wzniesienia, zwłasz-
cza kierunku miasta, 
zaprojektowano 
punkty widoko-
we. Nic dziwnego, 
że najważniejszy 
złotoryjski pomnik 
ku czci mieszkańców 
miasta, którzy stra-
cili życie na frontach 
I wojny, znalazł swe 
miejsce właśnie 

tutaj. Warto zauważyć, że 
na innym ze wzniesień, 
Wilkołaku (Wilczej Górze) 
już w XIX wieku wzniesio-
no pomnik upamiętnia-
jący bitwę o Złotoryję w 
1813 r.
      Jak wynika ze starych 
fotografi i, na szczycie 
pomnika stanął orzeł a 
niżej umieszczono tablicę 
z napisem: Den gefallenen 
Helden des Weltkrieges 
1914-1918. (Poległym 
bohaterom wojny świa-
towej 1914-1918). Wokół 

pomnika pojawiły się klomby 
z ozdobnymi roślinami, alejki 
i ławeczki. Można było tutaj 

łatwo dojść 
z restauracji, 
a nawet w 
pobliże doje-
chać doroż-
ką od strony 
zachodniej. 
Owa restau-
racja była 
również w 
jakiś sposób 
związana z 
I wojną – 
gościli tutaj 
często żoł-
nierze zło-
toryjskiego 
garnizonu, z 
pewnością 
niektórzy z 

nich później polegli.
      Złotoryjanie mieli o kim 
pamiętać, bowiem dla kilkuset 
z nich wojna zakończyła się 
tragicznie. Od sierpnia 1914 do 
listopada 1919 r. poległo lub 
zmarło z ran lub w innych wo-
jennych okolicznościach ponad 
18o złotoryjan, najwięcej w  
1915 oraz 1918 r. Były to dotkli-
we straty dla tak niewielkiego 
miasteczka. Pierwszy złotory-
janin poległ 16 sierpnia 1914 r. 
w Lotaryngii a ostatni zmarł 2 
listopada 1919 r. w niemieckim 
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 Pomnik na Górze Mieszczańskiej ok. 1940 r.
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na innym ze wzniesień, 
Wilkołaku (Wilczej Górze) 
już w XIX wieku wzniesio-
no pomnik upamiętnia-
jący bitwę o Złotoryję w 
1813 r.
      Jak wynika ze starych 
fotografi i, na szczycie 
pomnika stanął orzeł a 
niżej umieszczono tablicę 
z napisem: Den gefallenen 
Helden des Weltkrieges 
1914-1918. (Poległym 
bohaterom wojny świa-
towej 1914-1918). Wokół Złotoryjscy radni przy pomniku

Fot. po 1945 r.
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T ym razem nie pytamy 
oczywiście o budowle 

i sam pomnik na 
złotoryjskim pl. Wła-
dysława Reymonta. 
Interesuje nas uroczy-
stość, która kilkadzie-
siąt lat temu zgroma-
dziła zimową porą 
grupę miłośników 
autora „Chłopów”. 
Widzimy, że jeden z 
najprawdopodobniej 
znamienitszych oby-
wateli naszego miasta 
przemawia nawet do 
innych uczestników 
uroczystości, niewi-
docznych na foto-
grafi i. 
      Prosimy o pomoc 
czytelników – o jakie 

będzie we Włoszech. Chcia-
łabym być bardzo w pobliżu. 
Tam bardzo dużo Pan zobaczy. 
Zapewne czuje się Pan dobrze. 
Mama ma ciągle zawroty 
głowy, nie jest z nią lepiej a ja 
cierpię z powodu reumatyzmu. 
W sobotę muszę znowu udać 
się do Złotoryi do lekarza. 
Teraz szaleje burza.

      Warto wybrać 
się do Nowego Ko-
ścioła, by chociaż 
porównać ów-
czesny i dzisiejszy 
stan kościoła oraz 
otaczającego go 
muru cmentarne-
go. Chętnie zamie-
ścimy współczesną 
fotografi ę tego 
samego ujęcia.

Roman Gorzkowski
Robert Goździk 

wydarzenie chodzi, kto w nim 
uczestniczył. Być może było to 

jedno z ostatnich takich spo-
tkań pod Reymontem, dzisiaj 
nie interesują nas ani pisarz, 
ani chłopi… .

Roman Gorzkowski 

lazarecie. Ginęli na wszystkich 
najważniejszych frontach I 
wojny, także na ziemiach pol-
skich, i  w wielu decydujących 
bitwach. Umierali podczas walk 
na lądzie i powietrzu, nalotów, 
ostrzału artyleryjskiego, trans-
portów, w drodze do lazaretów, 
w rosyjskiej, francuskiej lub 
rumuńskiej niewoli, także w 
domu rodzinnym oraz innych 
okolicznościach. Mieli od 18 do 
51 lat. Średnia wieku poległych 
wynosiła nieco ponad 27 lat. 
Większość to dwudziestoparo-
letni mężczyźni, kilku dopiero 
co ukończyło 18 lub 19 lat. Prze-
ważnie nie mieli jeszcze rodzin, 
lecz wielu z nich pozostawiło 
żony i dzieci. 
Szczegóło-
wiej rzecz 
traktując, 
wiemy, iż 
w latach 
1914-1919 
poległo lub 
zmarło z ran 
co najmniej 
23 członków 
Towarzystwa 
Gimnastycz-
nego, choć 
nie wszyscy 
zamieszki-
wać mogli 
w Złotoryi. 
W 1914, 
1915 i 1916 
kilkunastu 
Złotory-
ja zginęło np. pod Verdun, 
nad Sommą, pod Warszawą, 
Modlinem i w Wielkopolsce. 

Nawet ostatni rok wojny (1918) 
kosztował życie 44 młodych zło-
toryjan: m.in. szesnaście osób 
poległo w walkach we Francji, 
2 w Belgii, 1 w Alzacji, 1 w Rosji 
(k. Kijowa). 19 osób zmarło w 
lazaretach w Niemczech (m.in. 
po jednej w Złotoryi i Legnicy), 
po jednej na Litwie i 
Kurlandii. Bardzo często 
rodziny otrzymywały 
wiadomość o stracie 
najbliższych dopiero 
po kilku miesiącach. W 
Złotoryjskim Urzę-
dzie Stanu Cywilnego 
średnio co kilkanaście 
dni dopisywano kolejne 
nazwisko poległego 

złotory-
janina.  
Jeszcze 
w 1919 
r. zmarły 
dwie 
osoby w 
lazarecie 
we Fran-
cji w Niemczech. 
W 1917 i 1918 r. 
Rejestry Zmar-
łych odnotowały 
śmierć dwóch 
inwalidów wojen-
nych.               
      Po ostatniej 
wojnie najpierw 
usunięto meta-
lowe elementy 
pomnika, czyli 
orła i tablicę, 

następnie w zaniedbanie poszło 
otoczenie i całe wzniesienie, 
wreszcie zniknęła restauracja. 

Obok pomnika, zapewne już po 
1945 r., ustawiono fragment 
kamiennej kolumny z nazwi-
skiem urzędnika Lockena, który 
w latach 1873-1874 kierował 
zadrzewianiem oraz innego 
rodzaju zagospodarowaniem 
tego terenu. 

Nie zna-
czy to 
wcale, 
że po 
wojnie 
Góra 
Miesz-
czańska 
przesta-
ła być 
odwie-
dzana 
przez 
złoto-
ryjan. 
Przy po-
zostało-
ściach 
po-
mnika 

często robiono pamiątkowe 
fotografi e, rzadko zdając 
sobie sprawę ze znaczenia tej 
konstrukcji. Mamy nadzieję, że 
zamieszczone obok ilustracje 
z ostatnich kilkudziesięciu lat 
są świetnym uzupełnieniem 
powyższej narracji. Na zakoń-
czenie pozwalamy sobie na 
tradycyjny już apel – z pewno-
ścią czytelnicy dysponują inny-
mi fotografi ami pomnika lub 
wiedzą na jego temat. Prosimy 
o kontakt.

               Roman Gorzkowski

Dolny Młyn

Na łamach „Echa” nr 11-12, za-
mieszczono zdjęcie przedsta-

wiające nieistniejącą budowlę. 
W artykule zadano pytanie 
czytelnikom dotyczące lokalizacji 
i funkcji tego obiektu. Redakcja 
otrzymała wiele prawidłowych 
odpowiedzi. Bardzo dziękujemy! 
Jako pierwsza zgłosiła się Pani 
Maria Parkasiewicz, która została 
nagrodzona publikacjami TMZZ. 
Możemy zdradzić, że budynek 
przedstawiony na zdjęciu to Młyn 
Dolny wraz zabudowaniami gospo-
darczymi, który znajdował się na 
placu Sprzymierzeńców w pobliżu 
dzisiejszej oczyszczalni miejskiej. 
Mamy nadzieję, że gdzieś w 
archiwach domowych znajdują się 
inne fotografi e przedstawiające ten 
mało znany obiekt. Prosimy o udo-
stępnianie zdjęć redakcji „Echa”.

Sylwia Dudek-Kokot
Romuald Charytoniuk

Ocalić od zapomnienia
  

Wciąż trwa gromadzenie infor-
macji na następujące tematy: 

złotoryjskie cmentarze (niemiecki, 
radziecki, żydowski, powojenny 
polski), pomniki Złotoryi, związki 
Szkoły Podstawowej ze statkami 
„Kaczawa” i „Maria Konopnicka”, 
I wojna światowa na ziemi złotoryj-
skiej, Dni Złotoryi. Niżej podpisany 
liczy na pomoc czytelników i prosi 
o kontakt! 

Roman Gorzkowski

czy to 
wcale, 
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ja zginęło np. pod Verdun, 

janina.  
Jeszcze 
w 1919 
r. zmarły 
dwie 
osoby w 
lazarecie 
we Fran-
cji w Niemczech. 
W 1917 i 1918 r. 
Rejestry Zmar-
łych odnotowały 
śmierć dwóch 
inwalidów wojen-
nych.               
      
wojnie najpierw 
usunięto meta-
lowe elementy 
pomnika, czyli 
orła i tablicę, 

następnie w zaniedbanie poszło 

żony i dzieci. 

Towarzystwa 

złotory-
janina.  
Jeszcze 
w 1919 
r. zmarły 
dwie 
osoby w 
lazarecie 
we Fran-
cji w Niemczech. 
W 1917 i 1918 r. 
Rejestry Zmar-
łych odnotowały 
śmierć dwóch 
inwalidów wojen-
nych.               
      
wojnie najpierw 
usunięto meta-
lowe elementy 
pomnika, czyli 
orła i tablicę, 

Fot. Roman Gorzkowski

Fot. sprzed 1945 r.
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