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Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:

Stowarzyszenie TMZZ:

R
ok 1975 był niezwykle płodnym dla polskiej kultury i 
polskiego oraz światowego sportu. Swoją premierę 

miały takie filmy, jak „Ziemia Obiecana”, „Noce i Dnie” 
i „Zaklęte Rewiry”. Po raz pierwszy wyemitowano 
odcinki seriali „Czterdziestolatek”, „Droga”, 
„Karino”. Na świat przyszli wtedy muzycy: 
bracia Golcowie, Anita Lipnicka, Enrique 
Iglesias; aktorzy: Maciej Stuhr, Angelina 
Jolie, Drew Barrymore; sportowcy: 
Mateusz Kusznierewicz, Łukasz Kruczek, 
Kinga Baranowska, David Beckham, Ralf 
Schumacher, a także znana dziennikarka, 
Beata Tadla, która prowadzi Wiadomości 
w TVP. W Złotoryi odbyły się w tym roku 
rozgrywki pierwszej Ligi Tenisowej Złotoryi. 
      Cofnijmy się trzy lata wcześniej. Kilku 
piętnastolatków: Adam Tatko, Janusz 
Mileszko, Roman Kropiwnicki, Zbigniew 
Białkowski oraz ich młodsi koledzy mówią: 
„ W tej piwnicy jest nasz klub...ZAJAKS”. 
Zbierają złom, makulaturę i remontują 
suszarnię w budynku przy ulicy Klasztornej. 
Dwa lata grają w piłkę nożną, siatkówkę, 
hokeja, organizują tygodniowe wycieczki 
rowerowe. W 1974 roku dostają 3 rakiety 
tenisowe i kilka piłek z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Złotoryi. Trzech kolegów: 
Adam Tatko, Roman Kropiwnicki i Janusz 
Mileszko, zaczęło tymi rakietami odbijać 
piłkę o mur w popularnym „Hotelniaku”. I zobaczyli, że to 
było fajne... 

      Wtedy inna była młodzież – mówi Adam Tatko, 
Sędzia Naczelny LTZ „VITBIS” i wieloletni wiceprezes 
Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego – Myśmy 
się garnęli do sportu. Tu, na Klasztornej, jak teraz 
patrzę, jest pusto, cisza. Nie widać dzieci. Trawa 
wysoka. Jak myśmy tam mieszkali, to trawa się nie 
uchroniła. Wszystko było zdeptane. – mówi z dumą, 
ale i lekkim smutkiem.       
      Nieźle nas trafiło wtedy z tym tenisem. 
Obijaliśmy ściany domów, graliśmy na boisku do 
siatkówki, ale to było za mało. Postanowiliśmy 

zaadaptować boisko na kort na naszym 
Hotelniaku z tym, że okazało się to za dużo jak 

na nasze możliwości. Akurat w tym 
czasie kończono budowę kortów na 
„Zaciszu”, gdzie trenowali pionierzy 
złotoryjskiego tenisa: Jan Bryś, 
Krzysztof Bryś, Karol Pluta, Mieczysław 
Pluta, Andrzej Maszczak i Tadeusz 
Kuczyński. Postanowiliśmy do nich 
dołączyć. Na nowych kortach, w lipcu 
1974 r., rozegrano I Turniej o Puchar 
Naczelnika Złotoryi i symbolicznie od 
tej daty rozpoczęła się rywalizacja na 
złotoryjskich kortach. 
      Jak doszło do pierwszych ligowych 
rozgrywek? – pytam pana Adama.
      Przez okres jesienno-zimowy 1974 r. 
nasza trójka intensywnie ćwiczyła i 
czytała dostępną literaturę tenisową. 
Dzięki dobrej współpracy z ówczesnym 
dyrektorem Liceum, p. Maciejakiem, 
mieliśmy możliwość korzystania z salek 
sportowych. Trenowaliśmy dwa – trzy 

Sport contra 
polszczyzna

Rok 1984  - uczestnicy LTZ. Od lewej Grzegorz Mysyk, Marek Kaczyński, 
Łukasz Mileszko (z rakietą), Janusz Mileszko, Marian Kaczyński, Zbigniew 
Wojciechowski, Roman Kropiwnicki, Jacek Kuczyński, Tadeusz Kuczyński, 
Adam Tatko, Artur Kurasz

Kawał życia
W TENISIE

Korty „Zacisze” rok 1975. Od góry Ireneusz Głowacki, Roman Kro-
piwnicki, Karol Pluta (pierwszy zwycięzca LTZ), Adam Tatko, Witold 
Kota, Zygmunt Lorenc, Jerzy Markowski, Jan Bryś

Uroczyste zakończenie 40 Edycji LTZ „VITBIS”2014 r. 

Z racji niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania do 
boiska, mam okazję podpatrywać wysiłki miłośników 

sportu. Panie zaliczające biegiem lub marszem kolejne 
kółka, dziadkowie z wnukami trenujący skok w dal 
i – jasna sprawa – miłośnicy futbolu w całym swoim 
przekroju wiekowym (i jak się domyślam społecznym 
i szkolno-zawodowym). Do południa trenują małe 
grupki adeptów piłki kopanej, po południu wkraczają 
„starzy wyjadacze”. Przychodzą większymi grupami, 
nierzadko w towarzystwie dyndających jeszcze u rąk 
latorośli, które rozsiadają się wzdłuż siatki i której wolno 
wystąpić jedynie w roli zachwyconego gapia. Emocje 
podczas rozgrywającego się meczu pozostawiają w cieniu 
wszystkich pozostałych użytkowników boisk i bieżni. 
Tam nie ma miejsca na „brazyliadę”; najwyraźniej piłka 
ma dziwną moc wyzwalania w graczach latynoskiego 
temperamentu, objawiającego się gwałtowną 
gestykulacją, pokrzykiwaniem, wybuchami złości i 
euforii na przemian. Odgłosy wydawane przez graczy 
docierają daleko poza boisko i towarzyszy zabawy. 
Echem niosą się na odległość większą niż boisko, ku 
utrapieniu okolicznych mieszkańców. Na początku 
patrzyłam z podziwem  – starym chłopom jeszcze się 
chce kopać piłkę. Brawa dla nich. Potem już nie było tak 
wesoło, gdyż zaczęło to wyglądać mniej więcej tak. Gol! 
Entuzjazm połowy graczy, podrywają się mali widzowie. 
Brawo tato! I równocześnie: kuuu.wa! O?!   To tatuś – 
cieszy się, bo mało brakowało, a piłka śmignęłaby obok 
słupka.  Ja pie….. ę! – to z kolei zawiedziony zawodnik 
drużyny przeciwnej, który kolejnymi bluzgami udziela 
rad bramkarzowi, co ma robić, by nie spaprać wyniku. 
Następna akcja: ktoś spodziewał się piłki, miała paść 
bramka stulecia, ale ktoś inny najwyraźniej nie wyczuł 
geniusza. Pada bluzg. I kolejny. Po nim kilka mądrości i 
dobrych rad. Bramkarz wybija piłkę – prosto pod nogi 
przeciwnika. Bluzg zwielokrotniony – na kilka głosów. 
Chórek czy co?!!! Potem kolejne akcje – udane i „udane 
inaczej”. Jedne i drugie oznajmiane bluzgami. Między 
tym entuzjazm, radosne poklepywanie po plecach, 
uściski „na misia”. Równe chłopaki - wyładowują stres z 
roboty, do domu wrócą łagodniejsi, może nawet przytulą 
się do żony. Niewielu zauważyło, że ze skoczni uciekli 
dziadkowie z wnuczkami, a starsze panie z kijkami co rusz 
z dezaprobatą odwracają w ich kierunku głowy. Tylko 
biegacze ze słuchawkami na uszach nie zwracali na nich uwagi. 
      Kolejny dzień. Juniorzy w dziecięcym rozmiarze XS 
na murawie. Akcja! Zawodnicy przemierzają boisko 
zygzakiem – gol! I głośne przedłużone: kuuu..a! Dalej 
podobnie jak dnia poprzedniego – cała gama wulgarnych 
epitetów, egzaltacja z bluzgami, spontaniczne 
wyładowywanie się na współgraczach.
      Ta brutalizacja języka na boisku to zwykle namiastka 
całego repertuaru, dochodzącego zza ścian mieszkań 
w blokowiskach i coraz częściej słyszanego na ulicy. 
Bylejakość, ujawniająca się w wielu sferach życia, dosięgła 
i zdeformowała polszczyznę. Paradoksem jest, że dzieje 
się to w czasach, gdy jednocześnie kapitał językowy i 
inteligencja emocjonalna stanowią podstawową wartość 
na rynku szkolnym i rynku pracy.
      Z oburzeniem myślimy:  „co to się dzieje z tą młodzieżą”? 
Ja podpowiem: od starych kruków młode uczą się krakać!
   Joanna Sosa-Misiak

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
razy w tygodniu, a często cztery i pięć razy. 
Kiedy w maju 1975 r. rozpoczął się sezon na 
kortach przy pl. Zacisze, zaproponowałem 
tam grającym zorganizowanie i 
poprowadzenie całorocznych (od maja do 
października) rozgrywek tenisowych – Ligę 
Miasta Złotoryi. Pomysł został ciepło przyjęty 
i w pierwszym roku wystąpiło 12 złotoryjan 
(Jan Bryś, Krzysztof Bryś, Ireneusz Głowacki, 
Witold Kotala, Roman Kropiwnicki, Tadeusz 
Kuczyński, Jerzy Markowski, Janusz Mileszko, 
Karol Pluta, Mieczysław Pluta, Tadeusz 
Sroka i ja). Zwycięzcą w tej historycznej edycji 
został Karol Pluta. Jeden z tych, któremu 
tenis złotoryjski zawdzięcza bardzo wiele. 
Dzięki jego zapałowi i miłości do tenisa, które 
zaszczepił też swoim synom, wnukom i innym 
grającym, osiągnęliśmy takie sukcesy. 
      Ale nie spoczęliście na laurach, po pierwszej 
udanej imprezie?
      Oczywiście, że nie! W następnym roku sporządziłem 
dalekosiężny plan złotoryjskiego tenisa, w którym 
celem było stworzenie w naszym mieście dużej, 
liczącej się ligi tenisowej, z odpowiednią liczbą kortów 
i trenerów. Kiedy przedstawiłem ten plan Tadeuszowi 
Kuczyńskiemu, ten stwierdził, że to przesada. Ale ja 
mówię, że mnie nie interesuje bawienie się w jakiś 
klubik, albo zbudujemy w Złotoryi porządny tenis, 
albo ... nie. W każdym razie musimy do tego dążyć 
i budować śmiałe plany. Inni też się śmiali z tego. 
„Maturzysta – mówili – ledwie rok, czy dwa lata 
temu wziął do ręki rakietę, a już chce się równać z 
takimi klubami,  jak Legia w Warszawie, czy Olimpia 
w Poznaniu”. Fakt, to była przepaść, ... no i to nam się 
udało. Przecież mistrzostwo Polski Zielińskiego, jego 
udział w pucharze Davis’a w Casablance, to jakiś sen! 
W 1976 r. Tadeusz Kuczyński i ja zostaliśmy pierwszymi 
trenerami tenisa w Złotoryi. W tym samym roku w 
lidze zwyciężył utalentowany osiemnastolatek, Ireneusz 
Głowacki, a debiutowali obiecujący wychowankowie 

Tadeusza Kuczyńskiego: dysponujący wspaniałymi 
warunkami i doskonałą techniką Marek Balicki, 
Grzegorz Serafin oraz Jacek Kuczyński. Pierwszy z nich 
wygrał kolejną Ligę (1977 r.), a ostatni z nich Ligę 

wygrywał aż siedmiokrotnie.
      W pierwszej połowie lat 

osiemdziesiątych, swój wielki talent tenisowy, 
czterokrotnie potwierdzał w lidze Marek Kaczyński. 
Był pierwszym złotoryjskim tenisistą, który zdobył 
Mistrza Polski w kategorii juniorów do lat 16. Jego 
złoty medal potwierdził wartość złotoryjskiego tenisa, 
zwłaszcza pracy trenerów i działaczy. Był jedną z 
większych sensacji Jubileuszowej X Spartakiady 
Młodzieży we Wrocławiu. Potem był Reprezentantem 
Polski, Halowym Mistrzem Polski Juniorów w grze 
pojedynczej i podwójnej, Drużynowym Mistrzem 
Polski Seniorów (to już z klubem w Bytomiu), 
brązowym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów 
w grze podwójnej. Łącznie zwyciężył w kilkunastu 
turniejach ogólnopolskich.  Wymieniłem tylko część 
z długiej listy jego sukcesów i osiągnięć. 
Powiem tylko, że trenowanie z nim było 
dla mnie dużą radością i wyzwaniem. 
Marek swoją bogatą karierą kontynuował 
w Niemczech. Obecnie jest trenerem i 
prowadzi karierę tenisową swojego syna 
Kevina.   

      Roman Kropiwnicki, 
zwycięzca Ligi 1987 r. jest 
zasłużonym trenerem w 
środowisku legnickim. Tym 
zwycięstwem potwierdził 
swoje umiejętności tenisowe, 
talent oraz mocną pozycję w 
tenisie złotoryjskim trwającą 
przez kilkanaście lat.
      Jednak najwybitniejszym 
naszym zawodnikiem końca 
wieku jest niewątpliwie 
Mariusz Zieliński – „złotoryjski Nadal”. 
Przypominał R. Nadal’a swoim stylem 
gry i techniką. Od 1990 r. do 2000 r. raz 
tylko nie wygrał Ligi Tenisowej Złotoryi 
(w 1991 r.). Grając w kategoriach 
skrzatów, młodzików i juniorów, 
królował niepodzielnie. Dziesięciokrotny 
Mistrz był specjalistą kortów ziemnych. 
Każdemu imponowało jego podejście 

do tenisa i chęć ciągłej rywalizacji. Lista jego sukcesów 
jest imponująca. Zwyciężył w kilkudziesięciu turniejach 
w różnych kategoriach wiekowych. Srebrny medalista 
Spartakiady Młodzieży w Bytomiu (1991 r.), mistrz 

Polski do 21 lat, brązowy medalista tych 
mistrzostw w grze podwójnej (w parze z 
M. Kościukiem). W 1999 r. został Mistrzem 
Polski Seniorów. Był trzykrotnie brązowym 
medalistą Mistrzostw Polski Seniorów w grze 
pojedynczej. Drużynowy Mistrz Polski w I Lidze 
z KS „Bydgoszcz”. W Casablance w Maroku 
reprezentował Polskę w pucharze Davisa. 
Jest najbardziej zasłużonym zawodnikiem 
Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego w 
rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski 
Seniorów. Zawsze na nim mogliśmy polegać.  
      W jaki sposób trening i rywalizacja w lidze 
wpłynęły na rozwój kariery Mariusza „Nadal” 
Zielińskiego? – pytam. 
       Myślę, że dla jego kariery Liga Tenisowa 
Złotoryi stanowiła bardzo cenne doświadczenie 
i pomoc w rozwoju jego umiejętności i 

osiągnięcie tak wybitnych sukcesów. Możliwość 
rywalizacji na tzw. „własnym podwórku” z grupą 
dobrych graczy, jak: Marek Kaczyński, Marcin 
Gęsikowski, Konrad Rajczakowski, Marcin Kościuk, 
Artur Kurasz, Jacek Kuczyński, Łukasz Pluta, Łukasz 
Skowroński, Andrzej Baran, Mariusz Czernatowicz, 
Marcin Gagatek, Damian Jeżak, Paweł Syrewicz, 
Krzysztof Długi... i innych, musiała zaowocować. I Liga 
LTZ Seniorów imponowała swoim składem w tych 
latach, a poziom spotkań budził podziw. W tym czasie 
w lidze grało od 60 do 80 tenisistów! A główna Liga 
Seniorów składała się, aż z sześciu lig. 
      Jak bardzo byliśmy niedoceniani przez laików z 
centralnej Polski, niech świadczy taka anegdota: 
Jest finał Mistrzostw Polski w Bytomiu, na korty 

wchodzi Zieliński, rywalem jest Matkowski – wielkie 
objawienie polskiego tenisa. Jeszcze przed meczem 
podchodzi do mnie jakiś redaktor z Warszawy i 
pyta: „Dla was, ten srebrny medal to wielki sukces, 
prawda?”, ja się na niego patrzę i mówię „Jaki srebrny 
medal?”. Ten redaktor średnio znał się na tenisie, 
uznając porażkę naszego zawodnika za pewną. 
W rzeczywistości Matkowski bał się Zielińskiego, który 
był w doskonałej formie. Udowodnił to wcześniej, 
ogrywając Pfejffera. Z Matkowskim gładko wygrał, 
a redaktor nie pojawił się już, by dokończyć rozmowę 
z „ludkiem z prowincji”.                          
      Jak Pan, jako organizator, radził sobie przez cały ten 
czas?
      Ta liga to jest naprawdę coś niesamowitego. 
Wszyscy spędziliśmy kawał życia w tenisie. Działacze 
z innych miast często podkreślali, że nie ma takiej 
drugiej ligi, gdzie rok w rok jeden facet by tyle robił. 
Swoje zawodowe zdolności wykorzystywałem do 
sporządzania okazałych tabel, list klasyfikacyjnych, 
okazjonalnych dyplomów, plakatów, prowadzenia 
kronik – tu pan Adam wskazuje na leżące przed nami 
ozdobnie oprawione tomy kronik LTZ. Niektóre z nich 
mają około pół metra długości, a grube są na trzy, 
cztery palce. W środku starannie wykaligrafowane 
relacje z zawodów, równiutkie ręcznie zrobione tabele 
rozgrywek, wszystko idealnie wkomponowane w 
szerokość i wysokość kartki, mnóstwo zdjęć, artykuły 
prasowe, wszystko, co kronika powinna  zawierać. 
– Tu jest tylko sześć – mówi – a to nawet nie jest 
połowa. Uzupełniałem je systematycznie do 2005 r. 
Trzeba też było zachęcić graczy do udziału w lidze, 
nie wszyscy chcieli grać, nadać powagi zawodom, 
załatwić nagrody, no i wreszcie organizować uroczyste 
zakończenia sezonów. Życie zawodowe płaciło za to 

Uczestnicy LTZ „VITBIS” 2007 r.  Od lewej Adam Zdaniuk, Andrzej Kowalski, Mieczysław Pluta, Piotr Behnke,  Adam Tatko, Mariola 
Mileszko, Zbigniew Mularczyk, Zbigniew Kościuk, Janusz Figiel, Aleksander Wojteczek, Marcin Szemiot i Kacper Mularczyk

Zakończenie LTZ 2006/2007 r.  Od lewej Jacek Kuczyński, Mieczysław Pluta, 
Zbigniew Kosciuk, Andrzej Figiel, Andrzej Wodniak, Stanisław Wodniak, Kacper 
Mularczyk, Daniel Wodniak, Stanisław Kubicz, Wiesław Węgrzyn, Adam Tatko, 
Zbigniew Mularczyk, Adam Kołodziejczyk, Maciej Behnke, Paweł Kościuk

Zakończenie LTZ 2000 r. 

Zakończenie LTZ „VITBIS”2013 r.  na kortach ZTT - czerwiec 2014 r.
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swoją cenę. Działałem 
w branży reklamowej. 
Gdybym zajął się tylko 
pracą, to żyłbym teraz 
dużo lepiej, ale tenis 
zawsze wygrywał. Ciągle 
myślałem, co mam zrobić 
na kortach albo dla 
kortów. Obserwowanie, 
jak liga rozwija się i jak 
osiąga kolejne sukcesy, 
dawało mi wielką 
satysfakcję i zachęcało 
co roku nieprzerwanie 
przez 40 lat do dużego 
zaangażowania w 
organizację tych 
zawodów. LTZ była 
ważnym i potrzebnym 
elementem działalności 
sekcji i klubów: Szkolnego 
Związku Sportowego, 
MKS „Aurum” Złotoryja, 
ZKS „Górnik”, no i 
oczywiście Złotoryjskiego 
Towarzystwa 
Tenisowego, które w tym 
roku także obchodzi swoje 
25 lat istnienia.          

      Wróćmy do kolejnych mistrzów LTZ – mówię.
      W 2002 r. I miejsce zajął, niedoceniany przez 
niektórych znawców białego sportu, tenisista 
Robert Goda. Swój sukces powtórzył potem 
pięciokrotnie. Godnie zastąpił na korcie swoich 

wielkich poprzedników. Jego umiejętności techniczne 
i taktyczne, spryt, solidny slajs (nadaje piłce rotację 
wsteczną), wolej, serwis i waleczność cechująca 
mistrzów, pozwalają mu grać na naprawdę wysokim 
poziomie. Trzy razy ligę wygrywa Paweł Kościuk, 
tenisista, który posiada talent umożliwiający osiąganie 
o wiele większych sukcesów na arenie krajowej. 

Ciekawe jest to, że jego 
starszemu bratu, Marcinowi, 
nie dane było wygrać LTZ, 
pomimo wspaniałej kariery 
na kortach krajowych. 
Zwyciężał on w turniejach 
ogólnopolskich w grze 
pojedynczej. W parze z 
M. Zielińskim zdobył brąz 
na Mistrzostwach Polski do 
lat 21. Zdobył tytuł Mistrza 
Świata Strażaków i Mistrza 
Polski Strażaków! 
      W następnym roku po 
koronę sięgnął  Maciej 
Behnke. Tenisista o dużym 
talencie i możliwościach 
technicznych, których nie 
wykorzystał do końca z 
różnych przyczyn. Przeszedł 
do historii złotoryjskiego tenisa jako zwycięzca Turnieju 
Ogólnopolskiego Juniorów Młodszych w Krakowie, 
gdzie pokonał faworyta uważanego za wielką nadzieję 
polskiego tenisa, Jerzego Janowicza.   
      Lata 2011 i 2012 należą do braci Mularczyków. 
Najpierw starszy, Kacper, wielce utalentowany, przez 
wielu porównywany do Kaczyńskiego czy Zielińskiego, 
jeżeli chodzi o możliwości sportowe. Zwycięzca wielu 
turniejów ogólnopolskich, medalista Mistrzostw 
Polski. Silny punkt drużyny ZTT, z którą zdobył brązowy 
medal. Młodszy z braci - Konrad Mularczyk - czołowy 
junior kraju, jest zdobywcą wspaniałej kolekcji medali 
na Mistrzostwach Polski w kategoriach juniorskich. 
Brązowy medalista DMP seniorów. Podobnie jak brat, 
ma uzasadnione aspiracje do kariery zawodowego 
tenisisty. 
      W tamtym roku miała miejsce jubileuszowa 
40. Edycja Ligi Tenisowej Złotoryi „Vitbis” 2014. 
Te wyjątkowe zawody wygrał weteran, Artur 
Kurasz, zdobywając to trofeum po raz trzeci! Artur 
od najmłodszych lat uważany był za duży talent 
tenisowy, a jego technika, łatwość uderzeń budziły 
zachwyt znawców i kolegów. Z różnych przyczyn, 
szczególnie zdrowotnych, nie osiągnął tak wybitnych 
sukcesów, jak Kaczyński i Zieliński, z którymi 
rywalizował na złotoryjskich kortach. Za to w kategorii 
amatorów Artur odnosi liczne sukcesy, należy do 
ścisłej czołówki krajowej. Zwyciężał w licznych 
turniejach ogólnopolskich w różnych kategoriach. 
Jest zdobywcą tytułu Międzynarodowego Mistrza 
Polski w kategorii 45+, Mistrzem Polski strażaków 
i Mistrzem Świata strażaków. Z licznymi sukcesami 
gra w lidze niemieckiej. Tak więc ostatni tytuł trafił w 
godne ręce. 
     W trakcie trwania tej wyjątkowej 40. Ligi miałem 
okazję znowu spotkać się z moimi dwoma kolegami 
z Klubu „Zajaks”- Romanem Kropiwnickim i 
Januszem Mileszko. Obserwując zmagania na 
korcie w kategorii oldboyów, ostatniego grającego 
pioniera złotoryjskiego tenisa, Andrzeja Maszczaka, 
wspominaliśmy te 40 lat naszego tenisowego 
„szaleństwa”.  
      Bardzo trudno jest podsumować ten okres 40 lat. 
To, co mówiłem, nie jest streszczeniem historii tenisa 
w Złotoryi. Na to przyjdzie czas przy okazji obchodów 
25- lecia istnienia ZTT. Wtedy też będzie okazja do 
przedstawienia ludzi, którzy tworzyli fundamenty 
naszego tenisa oraz szkolili i trenowali 
przyszłych mistrzów. Tu chciałbym 
podziękować osobom, które przez te 
lata wspierały mnie i pomagały w miarę 
ich możliwości. Duże znaczenie miało 
zaangażowanie uczestników w rozgrywki 
i tworzenie atmosfery zdrowej sportowej 
rywalizacji. Na koniec chciałbym wymienić 
jeszcze nazwisko Zbigniewa Kościuka. Jego 
postawa, solidność, osobowość i serce do 
walki imponowały. Ustanowił on rekord 
nie do pobicia (chyba, że sam go pobije!) 
– 18 razy zdobywał Mistrzostwo LTZ w 
kategorii oldboya.
       Osobne podziękowania chciałbym 
złożyć naszym sponsorom, a zwłaszcza 
PPH „VITBIS”, z którym nasza współpraca 
trwa już od lat siedemdziesiątych, 
właściwie od początku. Prezes dr Janusz 
Prus jest znawcą i znanym sympatykiem 

tenisa. Sam grał dla przyjemności i był jednym z 
pierwszych prezesów Złotoryjskiego Towarzystwa 
Tenisowego. Po wielu latach współpracy, od roku 
2002, nazwa rozgrywek ligowych uległa zmianie na 
Liga Tenisowa Złotoryi „VITBIS”. PPH „VITBIS” jest 
fundatorem dla najlepszych pucharów, dyplomów 
oraz nagród – ozdób choinkowych.   
      Szczególne podziękowania należą się mojej żonie 
Alicji, która dzielnie znosiła to moje zauroczenie 
tenisem. 
      Żeby Liga mogła osiągnąć taki sukces, trzeba było 
ludzi, nawiedzonych ludzi. My byliśmy fanatykami.
      Dziekuję bardzo za rozmowę.  

Z Adamem Tatko rozmawiał 
Jarosław Jańta

Tabela wyników LTZ  z 1998 r.

Mariusz Zieliński – mistrz Polski 
z 1999 r. w kat. seniorów

Uroczyste zakończenie 40 Edycji LTZ „VITBIS” 2014 r. Od lewej Sędzia 
Naczelny LTZ Adam Tatko, Prezes PPH „VITBIS” Janusz Prus, Wicemistrz 
LTZ 2014 Robert Goda, Prezes ZTT Ireneusz Roś – czerwiec 2015 r.

Uroczyste zakończenie 40 Edycji LTZ „VITBIS” 2014 r. Sędzia 
Naczelny LTZ Adam Tatko wręcza puchar Zbigniewowi 
Kościukowi za 18 zwycięstw w kat. oldboy

Rok Zwycięzca Rok Zwycięzca

1975 Karol Pluta 1992-2000 Mariusz Zieliński

1976 Ireneusz Głowacki 2001 Artur Kurasz

1977 Marek Balicki 2002-2004 Robert Goda

1978 Jacek Kuczyński 2005 Paweł Kościuk

1981 Marek Kaczyński 2006 Maciej Behnke

1982 Jacek Kuczyński 2007-2008 Paweł Kościuk

1985 Roman  Kropiwnicki 2009-2010 Robert Goda

1986 Jacek Kuczyński 2011 Kacper Mularczyk

1987 Roman  Kropiwnicki 2012 Konrad Mularczyk

1988 Jacek Kuczyński 2013 Robert Goda

1989 Jacek Kuczyński 2014 Artur Kurasz

1990 Mariusz Zieliński 2015 Trwają rozgrywki

1991 Artur Kurasz

Tabela wyników LTZ  z lat 1975-2014
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Wizyta w chorwackim Kalniku 

Złotoryja od dwóch lat utrzymuje przyjacielskie 
relacje z chorwackim Kalnikiem. Jednak do tej 

pory to Chorwaci nas odwiedzali, a nie my ich. 
W maju tego roku podczas Dni Miasta po raz 
kolejny delegacja z Kalnika spotkała się z włodarzami 
Złotoryi. Chorwatom tak się spodobało na Dolnym 
Śląsku, że po paru tygodniach przyjechali w dużo 
większym gronie, by na Dymarkach w Leszczynie dać 
pokaz umiejętności wokalnych, tanecznych 
i sportowych. 
      W lipcu wraz z oficjalną delegacją miałam okazję 
skorzystać z osobistego zaproszenia burmistrza 
Kalnika - Mladena Kesera i odwiedziłam to 
miasteczko. Podróż do celu to nie lada wyzwanie. 
Na trasę prowadząca do Kalnika trzeba przeznaczyć 
około 12 godzin. Co prawda jazda autostradami 
po Czechach czy Austrii nie trwa długo, jednak 
drogi w Chorwacji prowadzące na miejsce wiją się 
jak serpentyny i przy nich nasza Kapela to pikuś. 
Co ciekawe, przekraczając granicę słoweńsko-
chorwacką, trzeba przygotować się na dość dokładną 
kontrolę dokumentów, co bardzo zaskakuje, gdy 
bierze się pod uwagę, że oba kraje należą do Unii 
Europejskiej. Jednak nie podpisały jeszcze umowy z 
Schengen i stąd to utrudnienie bądź atrakcja, zależy, 
jakie ma się do tej przygody nastawienie.
      Chorwaci przyjęli nas w położonym od Kalnika o 
18 kilometrów Kriżevci. W samym Kalniku niestety 
nie ma bazy hotelowej, więc naszym miejscem 
noclegowym było kilkunastotysięczne miasto, które 
pod wieloma względami przypomina Złotoryję, ale 
też od niej się w kilku aspektach zdecydowanie różni, 
o czym za moment.
      Chorwaci nie pozwolili nam jednak na dłuższe 
pobyty w pokojach hotelowych, bo wypełniali 
nam dzień po brzegi. Już po naszym przyjeździe 
zaproponowali krótkie, w miarę pobieżne 
zwiedzanie Kriżevci. I tu spotkało nas pierwsze 
zaskoczenie. Przechadzając się przez centrum miasta, 
naliczyliśmy około piętnastu kawiarni i ogródków 
piwnych/winnych, gdzie 
mimo dnia powszedniego 
życie towarzyskie toczyło się 
w najlepsze. Nie wiem, czy to 
temperament Chorwatów, 
czy inny styl życia sprawiają, 
że chce im się spotykać ze 
znajomymi i bez pośpiechu 
sączyć kawę lub inne trunki. 
Co ciekawe - o porannej porze 
następnego dnia sytuacja 
wyglądała podobnie. Matki z 
dziećmi w wózkach, policjanci, 
idący do pracy biznesmeni 
przysiadali na moment przy 
filiżance kawy. To dla mnie, 
złotoryjanki dość egzotyczny 
widok, a jednak tak pożądany 
w naszym mieście.
      W ogóle Chorwaci kochają 
biesiadowanie, a mają przy 

czym. Rejon Kalnika słynie z wielohektarowych 
winnic. Dlatego wino jest tu tak powszechne jak 
woda (polecam kalnicką wodę mineralną z lekką 
zawartością sodu). To też obszar, na którym hoduje 
się bydło, dlatego potrawy z cielęciny to specialite 
de la maison. Mimo że jada się tam dużo mięsa, 
przyrządzane jest zazwyczaj na ruszcie, więc nie jest 
tłuste, a jednak zachowuje soczystość. Kaloryczne 
natomiast są desery. Często dodaje się do nich 
orzechy włoskie, miód, karmel…
Pobyt naszej grupy nie ograniczał się, rzecz jasna, do 
degustacji chorwackich specjałów. Do wykonania 
było zadanie promowania naszego miasta w Kalniku. 
Jednym z punktów programu był wywiad w radiu, 
jakiego udzielił lokalnej rozgłośni burmistrz Złotoryi. 
Tu należy nadmienić, że lokalne radio to kolejny 
element, jakiego możemy pozazdrościć naszym 
przyjaciołom. A może by tak u nas znalazła się grupa 
zapaleńców, którym zechciałoby się uprawiać ten typ 
dziennikarstwa?
      Chorwaci przewidzieli dla nas również zwiedzanie 
stolicy – Zagrzebia. Stołeczne miasto leży mniej 
więcej w takiej odległości od Kalnika, jak od nas 
Wrocław. Zatem podróż jest krótka i po godzinie 
jazdy autostradą można napawać się wielkomiejskim 
stylem. Może to za dużo powiedziane, bo Zagrzeb 
jednak ma w sobie coś z …Jeleniej Góry. Tak mi się 
skojarzyło, gdy zobaczyłam to miasto na tle gór. Poza 
tym, brak w nim wielkomiejskiego blichtru i gwaru. 
Życie toczy się leniwie, wszędzie jest blisko, tylko 
tramwaje przywodzą na myśl metropolię.
Niewątpliwą atrakcją miasta jest kolejka, które pnie 
się po szynach pod górę i….targ rybny, gdzie roi się 
od egzotycznych stworzeń morskich. Piękna jest 
architektura Zagrzebia – cenna katedra (obecnie 
remontowana), budynek dawnego banku z 
witrażowymi sklepieniami, galeria sztuki, opera 
i wąskie strome uliczki, przy których otwierają 
swe podwoje liczne sklepiki i winiarnie. Spacer po 
Zagrzebiu to nieustanne wspinanie się i schodzenie. 

Pofalowana przestrzeń nie 
daje odpocząć nogom, ale 
czyni też miasto jeszcze 
bardziej atrakcyjnym. W 
upalny dzień schronienie 
daje ogród botaniczny, gdzie 
rosną figowce i inne, trudne 
do zidentyfikowania gatunki 
drzew. Gdyby nie ta egzotyka, 
czułabym się tam jak we 
Wrocławiu. Jakie wrażenia na 
nas pozostawił Zagrzeb? Przed 
tym miastem jeszcze wiele 
pracy, by błyszczało i efektownie 
demonstrowało swoje walory. 
Wojna, która w latach 90. 
przetoczyła się przez Bałkany, 
spowodowała ogromny zastój 
gospodarczy i efekty tego wciąż 
są widoczne, stolica Chorwacji 
nosi ślady tego impasu. 

Może jest to tak widoczne na prowincji - Kriżevci, 
które udało nam się dogłębnie poznać w 
przedostatni dzień pobytu to miasteczko wielu 
dawnych kultur i religii (obok siebie stoją cerkwie i 
synagoga oraz kościoły katolickie), miasto browarów 
i manufaktury czekolady, miejsce, gdzie co prawda 
nie ma dużych zakładów pracy, ale mimo to ludzie są  
spokojni o swój byt. Wielu pracuje w rolnictwie, 
a jeśli brakuje pracy – szukają jej, podobnie jak 
Polacy, za granicą (legalne wyjazdy zarobkowe za 
granicę były tam możliwe wcześniej niż w Polsce). 
Jadąc do Chorwacji na zaproszenie burmistrza 
Kalnika, nie mogliśmy przecież nie zagościć w  tym 
miasteczku. Na to zarezerwowany był ostatni dzień 
naszego pobytu, niedziela i zarazem Dzień Kalnika. 
Miasteczko malutkie, ale imprezę przygotowało z 
rozmachem. W upalny dzień, kiedy już od rana nie 
było czym oddychać, na ulice Kalnika wyległy tłumy, 
jakich nie można by się było spodziewać po liczbie 
domów w okolicy. Nie brakło notabli, między innymi 
zawitał do Kalnika minister infrastruktury i rozwoju. 
Impreza rozpoczęła się od otwarcia wystawy win, 
degustacji trunków i miejscowych serów. Było coś 
dla ciała, nie zabrakło strawy dla duszy – mieszkańcy 
Kalnika i ich goście wzięli udział w polowej mszy, 
która, poza językiem celebry, w niczym nie różniła się 
od polskiej.
      Potem w pełnym skwarze uczestniczyliśmy 
w otwarciu żłobka i ukradkiem spoglądaliśmy 
na obracającego się nad ogniem, pieczonego 
byka, który miał być podany jako danie główne 
mieszkańcom miasteczka. Jedzenia było sporo i 
wszystko przygotowane zostało przez gospodarzy 

z Kalnika a sfinansowane przez urząd miasta. 
Mogliśmy przekonać się o smaku chorwackiej zupy 
mięsnej – bardzo podobnej do naszych flaczków, 
gulaszu z makaronem, smażonych ryb….no 
oczywiście kalnickich win, które mocno schłodzone 
dodawały energii w ten, jak do tej  pory, najgorętszy 
dzień roku. W taką pogodę nie mieliśmy jednak 
sumienia męczyć rumaków, specjalnie na to święto 
przygotowanych pod siodło dla chętnych do 
konnej eskapady. Ale z radością za to kibicowaliśmy 
lokalnym drużynom piłki nożnej (w składzie jednej 
z nich był burmistrz miasteczka Mladen Keser) i z 
niedowierzaniem patrzyliśmy, ile w tych piłkarzach 
energii i temperamentu. 
      Na zakończenie pobytu zabrano nas na jedno 
z najwyższych wzniesień Kalnika, gdzie rysują się 
malowniczo mury dawnej twierdzy. Roztaczający się 
stamtąd widok zrekompensował dość ryzykowną 
wspinaczkę i nie mniej emocjonujące zejście w 
zupełnych ciemnościach.
      To była naprawdę bogata we wrażenia wizyta i 
miejmy nadzieję, że podpisany podczas Dnia Kalnika, 
w obecności wszystkich mieszkańców, list intencyjny 
między włodarzami Mladenem Keserem i Robertem 
Pawłowskim przyczyni się do tego, że złotoryjanie 
poznają Chorwację nie tylko jako kraj ciepłego 
morza. 
      Burmistrz Kalnika na pożegnanie powiedział 
nam: Nie wierzycie pewnie, jak ja się cieszę, że 
przyjechaliście. Gdybyście nie odwiedzili nas, byłoby 
nam przykro i nie ponowilibyśmy zaproszenia, bo 
to jest tak, jak z pocałunkiem – całujesz dziewczynę 
raz, całujesz drugi, ale jak ona nie odwzajemnia 
pocałunku – wiesz, że nic z tego nie będzie. 
Dlatego miejmy nadzieję, że ten związek ma 
przyszłość.

Iwona Pawłowska

Fot. Iwona Pawłowska
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Złotoryjskie kino ma długą historię. Najwcześniejsi  
  - powojenni mieszkańcy Złotoryi chadzali 

do kina „Uciecha”(na miejscu obecnej Biblioteki 
Publicznej). Pamiętam kierowniczkę, oryginalnej 
urody, z kruczoczarnymi włosami upiętymi w kok, 
panią Marię Jaszczę. Zwykle stała przy kasie, 
a potem wpuszczała do sali kinowej. Operatorem 
filmowym był wówczas pan Władysław Mileszko.
      Sala kinowa była mała, zwykle pogrążona w 
półmroku. Rzędy zespolonych krzeseł zapewniały 
porządek i stałość miejsc. Po seansie wychodziło 

się wyjściem wprost na ul. Żeromskiego 
(wyjściem obok okna siedziby Gazety 
Złotoryjskiej).
      Wraz z oddaniem do użytku Domu Kultury 
uruchomiono kino w wielofunkcyjnej sali 
widowiskowej. W holu można było schronić 
się przed niesprzyjającą aurą i porozmawiać ze 
znajomymi.  Na kinomanów z uśmiechem czekały 
panie: J. Widełko i Z. Chmielowska. Były to piękne 

czasy, kiedy to na kolejnych w dniu seansach 
odnotowywano 100% obecności.
      Po latach spadło zainteresowanie 
kinem, także z powodu przestarzałej oferty 
filmowej. Nowego ducha tchnęła w kino pani 
Anna Ardelli, uruchamiając Kino Klubowe. 
Każdorazowo prezentowano dwa filmy 
z listy nowości. Spotkania odbywały się 
w pierwszą sobotę miesiąca, a wejściówkę 
stanowił ulgowy karnet. Organizatorka 
przygotowywała sponsorowany słodki 
poczęstunek i prowokowała dyskusję. Z czasem 
nad kinem „Aurum” opiekę przejęła pani 
Urszula Jaworska, a „żelaźni klubowicze” coraz 
aktywniej ze znawstwem proponowali tytuły 
do sprowadzenia.
      Złotoryja rozwija się i do przybytku kultury 
dotarły kolejne nowości. Wielkie wydarzenie! 
Kino cyfrowe! Inauguracja tej rewolucji 
technicznej nastąpiła 13 sierpnia 2015 r. 
filmami: „Mały Książę” i „Magic  Mike XXL”. 
Najmłodszym serwowano colę i popcorn.
      Słyszałam o planach uruchomienia 
„kawiarenki”. Świetnie, pod warunkiem, że na 
„przed” seansem i „po” nim. Mam nadzieję, 
że nie ulegniemy ZŁEJ modzie wnoszenia 
śmieciowych produktów konsumpcyjnych 
do sali. Mam przykre doświadczenia z 
multipleksów: gdy na ekranie rozgrywa się 
dramat, leją się łzy i krew, tuż obok mnie ktoś 
miażdży popcorn, chrupie, ciamka i gulgocze 
wciąganym przez rurkę napojem. Fuj! Obyczaje 
idą w złą stronę, nie musimy im ulegać, wszak 
placówka ma w swej nazwie KULTURĘ. 
      Złotoryjskie kino ma ciekawą historię 
i ludzi bardzo mu oddanych, których warto 
upamiętnić. Wkrótce wrócę do tematu 
z szerszym opracowaniem. 
Tekst: Danuta Sosa, zdjęcie: archiwum ZOKiR

Z duchem czasu

Fot. Ewa Siwik

Otwarcie kina cyfrowego w Złotoryi
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27.06.2015 r. gościliśmy w naszym mieście 
wybitnego złotoryjanina, mistrza współczesnego 

reportażu, Mariusza Szczygła. To dzięki jego książkom, 
takim jak Gotland czy Zrób sobie raj, które stały się 
bestsellerami nie tylko w Polsce, możemy poznać 
bliżej naszych sąsiadów zza południowej granicy. 
Podczas wizyty zapytaliśmy go o źródła fascynacji 
tym narodem. Sam Szczygieł (po czesku Stehlik) o 
Czechach powiedział, że jest przekonany, że  Pan Bóg 
wymyślił Czechów, by wprawić Polaków w dobry 
nastrój. Oba nasze narody tak naprawdę  niewiele 
o sobie wiedzą i postrzegają się wzajemnie przez 
pryzmat stereotypów. Polacy o Czechach zawsze 
mówili (trochę z pogardą), że mają śmieszną mowę. 
Z kolei Czesi, o czym większość nie ma pojęcia, nie 
są w stanie słuchać naszego języka. Według nich 
nasz język przypomina mowę dziecięcą, jest zbyt 
miękki. Pewien czeski taksówkarz, którego poznał 
autor, scharakteryzował ich mowę jednym zdaniem: 
Czeszczina to je takowa twrda jako niemczina. Tak 
więc nasi sąsiedzi też się śmieją z naszego języka. Oba 
nasze narody traktują swoje języki jako wzajemną 
karykaturę. Zaś fascynacja Mariusza Szczygła Czechami 
ma swój początek właśnie w języku, ponieważ 
poznając go, poznawał stopniowo ich zwyczaje, 
mentalność, kulturę i podejście do życia. A początki 
były takie: Bardzo chciał opisać historię znanej czeskiej 
piosenkarki lat 60., Marty Kubisovej, o której jest 
mowa w książce Gotland. Jednak okazało się, że nie 
mówiła po angielsku, więc jedynym sposobem na 
nawiązanie z nią kontaktu i rozmowę była nauka 
czeskiego. Zajęło to autorowi trochę czasu (około 
roku), zanim mógł bez przeszkód zrealizować swój 
plan.
      Innym aspektem owej fascynacji narodem czeskim 
było podobieństwo stylu życia, który preferuje również 
Mariusz Szczygieł. Czesi w większości podchodzą do 
życia bez tzw. napinki, nie znają pojęcia obciachu. 
Obcy im jest patos, który my, Polacy nadmiernie 
w sobie pielęgnujemy. I chyba nie ma w tym nic 
niestosownego, na tym polegają nasze różnice 
kulturowe. Tę odmienność trzeba umieć uszanować 
i zaakceptować.
      Mariusz „Stehlik” Szczygieł podkreśla, że jego książki 
nie są tylko o Czechach. Są także o nas, Polakach. 
Są odbiciem obu naszych narodów, podobnie jak 
negatyw w fotografii. Istnieje powszechny pogląd, 
że różnice między Polakami a Czechami polegają na 
tym, że Czesi nie mieli powstań, ruchu oporu, nie 
bronili się tak, jak Polacy. Ale to nieprawda. Oni po 
prostu swoich bohaterów narodowych traktują inaczej 
niż my. Nie ma u nich tej pomnikomanii, celebracji 
pogrzebów. Nie mają potrzeby gloryfikacji. W jednej 
ze swych książek Szczygieł podaje przykład zamachu 
na Heydricha, protektora Czech i Moraw z ramienia III 
Rzeszy, który przeprowadzili w maju 1942 roku czescy 
spadochroniarze z RAF. Miał on miejsce w Pradze-
Libeniu. Pomnik ku ich czci powstał dopiero cztery lata 
temu. Czesi, zapytani o to, dlaczego nie upamiętniają 
tego wydarzenia, odpowiadali, że jak najbardziej… 
upamiętniają! Przecież na miejscu tego zdarzenia 
znajduje się … knajpa… Pod Spadochroniarzami. U 
nas byłoby to nie do pomyślenia. Nasz wielki poeta, 
Adam Mickiewicz, mówił, że Czesi nie potrafią 

Najważniejszy jest

Przegląd został zorganizowany przy wykorzystaniu 
środków  jako dotacji (na nasz wniosek) Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
w wysokości 2000 zł. na zadanie „Przegląd Kultury 
Kresowej”, co stanowi 35.5% kosztów całego zadania. 
W ramach zadań własnych ZOKiR zawarł umowę 
z prof. dr. hab. Stanisławem S. Nicieją na wykład o 
mitologii miast kresowych, który został zrealizowany 
podczas naszego Przeglądu. Urzędy: Miasta  i Gminy 
zakupiły produkty niezbędne do przygotowania części 
poczęstunku. Pojawił się też sponsor indywidualny - 
p.Tadeusz Oleksów.
      Starostwo Powiatowe zabezpieczyło wydruk zapro-
szeń i plakatów, dodało materiały promocyjne.
      Urząd Miejski nie poskąpił wydawnictw i innych 
drobniejszych materiałów, którymi obdarowaliśmy 

PODSUMOWANIE „IV ZŁOTORYJSKIEGO 
PRZEGLĄDU KULTURY KRESOWEJ”

wykonawców, gości i odznaczonych. Część 
materiałów wraz z wydawnictwami TMZZ została 
rozpowszechniona 12 lipca br. w Legnicy, podczas 
obchodów upamiętniających rocznicę ludobójstwa 
na  Kresach.  
      Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej po-
niosło koszty administracyjne, materiałowe (zmie-
ściliśmy się w planowanej w budżecie kwocie) 
i wolontariatu - wycenionego na 2245 zł. (46.8%)
      Dziękuję wszystkim, którzy do uroczystości 
dodali swoja cegiełkę, także tym, którzy zechcieli 
spędzić z nami ten czas. Dziękuję prasie, portalom 
internetowym i rozgłaszającym pochwały za ciepłą 
i wysoką ocenę naszego Przeglądu.
                                                                        Danuta Sosa

Fot. Jan Borawski

Fot. Jarosław Jańta

Fot. Jarosław Jańta

Fot. Jarosław Jańta

Fot. Jarosław Jańta
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odróżnić rzeczy 
błahych od wielkich. 
Może i miał rację 
jako Polak. Dla nas w 
trudnych momentach 
dziejowych rzeczą 
wielką była walka 
z wrogiem a dla 
Czechów- zachowanie 
tożsamości narodowej 
poprzez pielęgnowanie 
mowy ojczystej. 
Inteligencja czeska 
walczyła o to, żeby 
zachować język. 
Uważała, że Czesi są za 
małym narodem, żeby 
ginąć w powstaniach, 
dlatego stawiała na 
kulturę, która miała być 
tym przetrwalnikiem 
narodu. Częścią kultury 

jest język, dlatego uważali, że ich obowiązkiem jest 
tworzenie słowników - stąd Mickiewicz mówił o nich, 
że Czesi to naród filologów.
A co myślą o nas Czesi i jak nas postrzegają? Pewna 
rozmówczyni (o której mowa w jednym z  reportaży) 
podziwia Polaków za ich spryt i zmysł do interesów 
oraz wyjątkową mobilność:
 Dlaczego, jak na świecie gdzieś jest jakaś dziura, to ją 
od razu wypełnią Polacy? Co to za naród?! Dlaczego 
taki wędrujący? Ta Anglia, to przecież, mówią, że tam 
Polska już jest! Czy to przyzwoite, że naród tak nie 
usiedzi na miejscu? Wy ,Słowacy, jesteście zupełnie 
inni… - mówi do Mariusza Szczygła. 
Ponieważ domeną Mariusza Szczygła jest reportaż, 
wielu jego czytelników interesowało, dlaczego 
uprawia właśnie ten gatunek publicystyki. Wynika to 
z jego predyspozycji i z potrzeby wyrażania czegoś, 
co się przeżyło. Tę cechę odkrył w sobie autor 
bardzo dawno temu, jeszcze w szkole podstawowej, 
kiedy mu uświadomiono, że ładnie (ciekawie, ze 
swadą) pisze. Jego nauczycielka z podstawówki, 
pani Danuta Balska, zawsze stawiała mu dodatkowe 
oceny za wypracowania. Autor wspomina, że pani 
Balska założyła sobie dodatkowy zeszyt na te oceny, 
ponieważ w dzienniku było 
tylko 16 kratek, które szybko 
zostały nimi zapełnione. 
Było to takie pozytywne 
wzmocnienie, że jest taka 
nauczycielka, która się cieszy, 
że jej uczeń uwielbia pisać 
wypracowania. Oprócz pani 
Balskiej, ważny wpływ na 
to, co dziś pisarz robi, miała 
również inna polonistka z 
SP 1 w Złotoryi, pani Maria 
Wodyńska, dziś Bielecka, 
a potem to już chyba tylko 
Hanna Krall - w dorosłym 
życiu, kiedy już pisał. Te 
trzy kobiety coś mu w życiu 
ustawiły - jak się wyraził. Jako 
trzynastoletni chłopiec miał 
inne zainteresowania niż jego 
rówieśnicy. Pisał listy, np. do 
zagranicznych towarzystw 
lotniczych (po polsku) z prośbą o przesłanie folderów 
reklamowych albo do wydawnictw, żeby mu przysłały 
swoje plany wydawnicze. Przez to chciał poczuć się 
kimś wyjątkowym i ważnym, i że w tej małej Złotoryi 
też się może dla kogoś liczyć. Uwierzył, jako młody 
człowiek, że może coś w życiu osiągnąć, nie bał się 
wyzwań. Dlatego tak ważne jest docenianie ludzi, 
szczególnie w ich młodym wieku: Bardzo polecam 
wszystkim, którzy mają do czynienia z młodzieżą czy 
z dziećmi, sprawcie, żeby oni przez chwilę poczuli, że 
się z jakiegoś powodu ktoś z nimi liczy i że oni się dla 
kogoś liczą. 
      I tak się zaczęła jego przygoda z reportażem. 
Być reporterem to mieć inne spojrzenie na daną 
sprawę, widzieć więcej niż inni. Temat nie jest tak 
istotny. Można nie mieć tematu, a zrobić interesującą 
rzeźbę, czyli (w slangu reporterów) w ciekawy i 
atrakcyjny sposób coś przedstawić. A zatem istotny 

jest styl przekazu. Jeden z naczelnych Mariusza 
Szczygła zwykł mawiać, że dobry reporter pędzi 
bimber nawet z nogi od krzesła. Przyczynkiem do 
stworzenia dobrego reportażu musi być coś, co 
autora wewnętrznie poruszy. Jednak  trzeba mieć 
tę umiejętność bycia komunikatywnym, czyli umieć 
nawiązać kontakt z ludźmi. Mariusz Szczygieł ma 
na to swoją metodę: Nigdy nie zachowuję się jak 
reporter, żaden tam pan redaktor. Ja jestem po 
prostu taki swój, że ta osoba do końca nie wie, czy 
to ja jestem z rodziny ktoś, czy znajomy. Mam taki 
styl bycia bezpośrednim. Mam to po moim tacie. 
Tata nie zna żadnego obciachu. Może pójść w 
sandałach i skarpetkach do Teatru Narodowego w 
Pradze i nie ma poczucia obciachu. Mówi: Ja jestem 
sobą i tak ma być. Podobnie jak jego ojciec, bardzo 

lgnie do ludzi i oni to czują, dlatego obdarzają go 
zaufaniem nawet bardziej niż kogoś z rodziny. 
Czują, że są dla niego ważni, bo każdy ma taką 
potrzebę bycia dla innych ważnym: Przychodząc 
do kogoś na rozmowę, nie zaczynam od spisania 
personaliów. Staram się nie napinać, bo kultura 
czeska też jest taka, żeby być swobodnym. Nie 
zadaję żadnych pytań, tylko zwracam uwagę 
na wnętrze pomieszczenia, np. zainteresuję się 
ładnym żyrandolem (który niekoniecznie musi mi 
się podobać). To ludzi „rozmiękcza”, pojawia się 

wspólna przestrzeń zwyczajności. 
Między tymi błahymi sprawami 
rodzą się jego pytania dotyczące tych 
poważnych rzeczy. Rolą reportera jest 
bycie czujnym, skupionym i uważnym 
na to, co usłyszy od rozmówcy. 
Istnieje niebezpieczeństwo, że dana 
osoba może powiedzieć coś, czego 
później będzie żałowała. Wymaga 
to wiele taktu i wyczucia: Nie ma 

ludzi nieciekawych, tylko trzeba 
mieć ten „kluczyk” do otwarcia 
człowieka, ale też nie ma sensu 
otwierać bez potrzeby. Nie jestem za 
tym, żeby bezsensownie kogoś o coś 
wypytywać. Rozmowa z człowiekiem 
musi mieć swój sens, jakiś nadrzędny 
cel. 

Z tematami reportażu jest tak, jak w życiu: 
wystarczy jeden drobiazg, który może zdecydować 
o poczuciu rozczarowania i zniechęcenia do niego. 
Fascynacja pryska i brak wówczas motywacji do 
podejmowania go. Tak było z nie zrealizowanym 
reportażem, który miał opowiedzieć historię sióstr 

bliźniaczek. Obie były pisarkami i tłumaczkami, dzisiaj 
już zapomnianymi. Były Żydówkami - konwertytkami 
(przeszły na katolicyzm). Ukrywały się przez całą 
okupację i nie przyznawały się po wojnie do swojej 
żydowskiej przeszłości. Nigdy nie zawarły związku 
małżeńskiego – same były nierozłączne. Obie w 
starszym wieku zachorowały na schizofrenię, miały 
te same wizje i obie popełniły samobójstwo… jedna 
dwa lata po drugiej. To, co w tej historii zafascynowało 
naszego złotoryjanina, to związek bliźniaczek, które 
są na siebie skazane. Chciał opisać: taki życiowy 
amalgamat, z którego nie ma wyjścia. Puentą 
materiału miało być jedno zdanie, że obie bliźniaczki 
były matkami chrzestnymi braci Kaczyńskich. Okazało 
się, że tylko jedna z nich była matką chrzestną 
Jarosława Kaczyńskiego. Ta informacja zgasiła jego 

zapał do pisania: runęła 
cała konstrukcja literacka 
tego materiału.

We wszystkim, co 
dotyczy reportażu, ważny 
jest człowiek. Zarówno 
bohater, jak i autor, 
a także czytelnik. A skoro 
człowiek, to także (a może 
przede wszystkim) jego 
sfera duchowa - emocje, 
przeżycia, losy, stany 
uczuciowe, całe życie 
wewnętrzne. Mariusz 

Szczygieł określił reportaż jako: …taki gatunek 
literacki, w którym reporter musi napisać prawdę, 
w tym sensie, że nie może niczego zmyślić, ale ma 
prawo do swoich odczuć, które w nim wyraża; do 
własnej subiektywnej wizji. Ważny jest też dobór 
odpowiednich słów, uwarunkowany naszym stanem 
emocjonalnym, doświadczeniami życiowymi, 
poglądami. Trzeba też poinformować czytelnika, że 
się czegoś nie wie, że się tylko domyśla. To jest wtedy 
uczciwe.

Spotkanie z Mariuszem Szczygłem odbyło się w 
złotoryjskim Domu Spotkań i Integracji Społecznej. 

Doszło ono do skutku dzięki staraniom pań z 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi, które 
już przed trzydziestoma laty prorokowały 
Mariuszowi sukces, bo codziennie raczył je 
przecudownymi opowieściami. Pani Aneta 
Wasilewska, dyrektor biblioteki, przygotowała 
i poprowadziła całe spotkanie z naszym 
Gościem. Dzień wcześniej dziennikarz odwiedził 
swoich czytelników w Legnicy, gdzie przed laty  
uczęszczał do szkoły średniej.

Stos książek Mariusza Szczygła, które 
można było kupić na prowizorycznym stoisku 
na sali, zniknął jeszcze przed rozpoczęciem 
spotkania. Wielu zawiedzionych wielbicieli 
talentu narratorskiego pana Mariusza odeszło 
z tego powodu z kwitkiem. Kolejka po 
autografy, jaka ustawiła się na koniec spotkania, 

ciągnęła się przez całą salę. Jednak czekający jakby 
nie zauważali, jak wolno mija czas do otrzymania 
upragnionego autografu, żywo dyskutując 
i komentując świeżo usłyszane novinky.

Beata Jańta

człowiek

SPOTKANIE Z MARIUSZEM SZCZYGŁEM
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      1-2 sierpnia już po raz 
kolejny w Złotoryi, ale po 
raz pierwszy w samym 
sercu miasta, odbył się 
Międzynarodowy Zlot Fanów Ewy Farnej. 
Międzynarodowy, bo na miejscu można było 
spotkać fanów zarówno z Czech, jak i z Polski, a 
niespodzianką dla samej zainteresowanej byli 

goście, którzy przybyli specjalnie na ten dzień z 
Francji, Włoch czy nawet z USA. Miasto  słynące z 
płukania złota, od czterech lat, w czasie wakacji, 
jest miejscem spotkania rzeszy fanów tej młodej 
artystki.  
      Jak poprzednio, sprawca całego zamieszania 
byli Bartosz Łoś i grupa zaprzyjaźnionych z nim 
„pomagierów”. Przez dwa dni realizowano punkt 
po punkcie napięty plan - wywiady,  zabawy i 
gry integrujące miłośników młodej piosenkarki, 
a poprzedzające koncert. Program obejmował 
również Fanowskie Talent Show, którego 
uczestnikami byli znani wielbiciele muzyki Farnej, 
tacy jak Kacper Gołda i Marta Bijan, uczestnicy 
programu X-Factor. Najważniejszą atrakcją 
dwudniowego zlotu był oczywiście koncert 
Ewy obfitujący w niespodzianki – artystka lubi 
zaskakiwać swoich fanów, a wielbiciele jej muzyki 
lubią rewanże i prześcigają się w pomysłach 
na upominki. Młoda artystka, której obce jest 
„gwiazdorzenie”, szczerze cieszyła się z kontaktu z 
fanami w bardzo różnym wieku. Chętnie pozowała 
do zdjęć, rozdawała autografy, opowiadała o 
sobie. Najmłodszym fanom towarzyszyły rodziny, 
które – jak się okazało – przedłużały swój pobyt w 
Złotoryi, by poznać uroki miasta i jego okolic. 

      Zlot fanów Ewy Farnej, czyli miejsce 
i czas spotkania największej polsko-
czeskiej, nie bójmy się tego słowa 

użyć, rodziny. Każda osoba 
spoza grona zagorzałych 
fanów artystki patrzy z 
niedowierzaniem, pewną 

fascynacją i milionem pytań w głowie. Skąd 
w tych ludziach tyle pasji? Jak to możliwe, że 
tworzą tak zgraną i zaprzyjaźnioną grupę? Na 
wszelakie pytania od lat odpowiedzią jest jedno 

nazwisko. Ewa Farna.  
      Ewa jak co roku zawitała 
do miasta wcześnie, 
dzięki czemu miała okazję 
spotkać się z firmą Mad 
Car Wrapping, głównym 
sponsorem zlotu. Czasu na 
nudę nie było, o godz. 12.30 
krótka chwila na próbę, bo 
o 14.30 oficjalne otwarcie 
IV Międzynarodowego Zlotu 
Fanów Ewy Farnej. I tak się 
stało. Burmistrz miasta z pełną 
świadomością tego, co będzie 
się tu działo, oddał Złotoryję w 
ręce Ewy i nasze, czyli fanów. 
1 sierpnia był dniem otwartym, 
pełnym rozgłosu, pozytywnego 
harmidru i natłoku wrażeń. 
Dał się wyszaleć, dał okazję 
do zrobienia zdjęć z Ewą i 

otrzymania autografów, których rozdawanie 
trwało 5 godzin. W tym samym czasie fani mieli 
ogrom atrakcji sportowych, ale i quiz z zakresu 
wiedzy o Ewie. Każdy 
miał swój udział w 
stworzeniu magii tego 
wydarzenia. Rynek w 
Złotoryi był miejscem, 
gdzie fani siadali na 
trawie z gitarami, leżeli 
pod krzakiem z książką, 
czekali na autografy, 
wspominając lata bycia 
fanem. Dwugodzinny 
koncert z energią, jakiej 
nie spotkacie na żadnym 
innym koncercie, ze 
spontanicznością, 
o jaką ciężko u 
jakiejkolwiek innej 
gwiazdy, z humorem, 
ze wzruszeniami, 
z niespodziankami 
zarówno ze strony Ewy, 
jak i samych fanów. 

Koncert zakończył się miłym akcentem – fani 
kolejny raz uczcili urodziny Ewy. I mogłoby się 
wydawać, że to już koniec emocji, bo pierwszy 
sierpnia dostarczył nam ich tak wiele, że nie 
sposób pomieścić więcej. Nic bardziej mylnego... 
Punktualnie o godz. 11.00 fani stawili się pod 
Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, 
wyczekując najbardziej intymnej i bezpośredniej 
części zlotu - spotkania z Ewą w skromniejszym 
gronie. Nie ma nic piękniejszego jak konfrontacja 
fana z idolem, wymiana spostrzeżeń, wzruszeń, 
bo rzecz jasna nie obyło się bez łez. Multum 
wspomnień, wiele humoru, żartów i luźnych 
niezobowiązujących rozmów. Chwile powagi, 
nostalgii, melancholii. To wszystko podczas 
dwóch bardzo intensywnych godzin. Ten czas 
był największą nagrodą i przyjemnością po roku 
widzenia się pod barierkami na koncertach, ten 
czas był  idealną okazją do tego, by wyjaśnić 
sobie, że na miano fana oraz miano idola, 
nie zasługuje każdy. O godz. 13.00, zgodnie z 
planem dnia, miało miejsce spotkanie z drugą 
grupą przybyłych fanów. Podobnie jak pierwsze 
- pełne empatii ze strony artystki, wzruszeń i 
zrozumienia dla spragnionych kontaktu i rozmów 
fanów.  
      Zamknięcie imprezy nie mogło być w 
lepszym wydaniu niż grillowanie nad wodą 
przypieczętowane festiwalem kolorów. 
Teraz pozostają zdjęcia, relacje, nagrania czy 
zwyczajnie wspomnienia. Mamy na nie rok, aż 
rok lub tylko rok, bo w sierpniu 2016 r. będziemy 
ponownie w Złotoryi z jednego powodu - 
wspomniałam już jakiego? Jej godność to Farna. 
Ewa Farna. 

Tekst: Paulina Kołodziej
Zdjęcia: Monika Drewniak

      Stowarzyszenie Progress, Bartosz Łoś 
pragną serdecznie podziękować burmistrzowi 
miasta Złotoryja - Robertowi Pawłowskiemu 
oraz głównemu sponsorowi - firmie Mad Car 
Wrapping. Podziękowania  należą się również 
wszystkim innym firmom i instytucjom, które 
wsparły organizatorów; są to: RPK, BZWBK, Ren 
But, Nadleśnictwo Złotoryja, Polkon, Partner 
Service. Główny partner zlotu: Urząd Miasta 
Złotoryja, Partnerzy: ZOKiR, Almaks, Fabryka 
Urodzin, ZKF, Złotoryja112, Djak, Chrupki SOLO, 
Pensjonat przy Miłej, Kobud - Mirosław Kopiński, 
Lucyga Multimedia, Złotoryjskie Centrum 
Wolontariatu, Projekt Fani, Biuro Rachunkowe - 
Danuta Sołtys, Polskie.Info, Józef Opyd.
      Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, 
którzy pomagali przy zlocie.
      Jak co roku, dochód z biletów z niedzielnego 
spotkania wesprze potrzebujących. W tym roku 
postanowiliśmy wesprzeć m.in. Stowarzyszenie 
Jeżyk, Julkę z Sokołowca oraz Aleksandra z 
Legnicy.

Zlot oczami 

Fot. Monika Drewniak

Fot. Monika Drewniak

Fot. Monika Drewniak

Igraszki na macie: Ewa Farna i Bartosz Łoś

Spotkanie w siedzibie sponsora - firmy Mad Car Wrapping

Wieczorny koncert

FANKI

SPOTKANIE Z EWĄ FARNĄ

Pewne obszary miasta, z racji zamieszkiwania, są 
nam bliższe, bardziej znane i oswojone. Inne - 

rzadziej wizytowane, odbierane jako mniej atrakcyjne, 
nieprzewidywalne czy nawet niebezpieczne. To 
konsekwencja znanego w socjologii podziału na 
świat mój i obcy. Po przestrzeni „swojej” poruszamy 
się swobodnie, przecinamy łuki i wąskie wydeptane 
ścieżki, znamy skróty, śmiało wchodzimy w zaułki, 
przechodzimy przez „przeloty” bram. Znamy wszystkie 
punkty handlowe, chętnie ucinamy sobie w sklepach 
pogawędki, odróżniamy bliższych i dalszych sąsiadów. 
Uśmiechamy się do tych, których nie znamy, ale z 
którymi mijamy się niemal każdego dnia. Mamy swoje 
ulubione miejsca i ścieżki. Niemal z zamkniętymi 
oczami moglibyśmy przemierzać tę kompozycję 
placów i ulic, którymi poruszamy się na co dzień i z 
którymi wiążą się nasze doświadczenia rodzinne, 
towarzyskie czy zawodowe.   
      Przybywający do Złotoryi po raz pierwszy 
posługują się zazwyczaj nazwami oficjalnymi 
(czerpanymi z planu miasta, przewodnika) - 
określenia „za basenem”, „na górce”, ”koło trójki” w 
stronę Wilczaka, obok „starego szpitala” - nie będą 
miały znaczenia dla określenia kierunku drogi czy 
zidentyfikowania miejsca. To punkty odniesienia 
(wynikające z położenia geograficznego, zabudowy 
architektonicznej, historii miasta) zrozumiałe dla 
tutejszych, czyli dla nas - będących „u siebie”. 
Bo przestrzeń oprócz wymiaru przyrodniczego, 
materialnego i historycznego, narzucającego pewne 
ramy naszego działania, warunkującego sposób 
poruszania się po tej przestrzeni, ma również 
znaczenie symboliczne – naznaczone indywidualnym i 
zbiorowym doświadczeniem.
Dlatego organizacja przestrzeni miejskiej wpływa 
na sposób komunikowania się mieszkańców, 
którzy dla lepszego oswojenia, nadają miejscom, 
budynkom, dzielnicom swoje nieoficjalne nazwy - 
czasem nobilitujące (Złotoryjski Manhattan), czasem 
piętnujące/etykietujące ( Łąkowa, getto), ale także 
(czy przede wszystkim) całkiem neutralne. I tak mamy 
swoje osiedlowe sklepy „po schodkach”, zakupy 
robimy u Dorociaków, Zwierzyńskich, Siemińskiej, 
jadamy u Owczarków i Kowalskich, jak wesele to np. 
u Kuksów, spotykamy się „w telewizorku”. Nazwiska 
automatycznie przypisujemy miejscom, wiemy, 
gdzie się kierować, chociaż zdarza się, że nie znamy 
oficjalnych nazw. Ponadto: mieszkamy „w jamniku”, 
bywamy „na znakach” i w „katowni”. Spacerujemy po 
Wilczaku/Wilkołaku lub zalewie. Mamy znajomych 
w „domu pielęgniarek” (ul. Hoża), umawiamy się 
„pod basztą”, „na alejkach” i „pod Reymontem”, „na 
murach”(promenada wzdłuż murów), „koło świateł”, 
„koło czwórki”.
      Nierzadko nazwy żyją swoim własnym życiem, 
funkcjonują mimo zmiany właściciela/firmy lub 
użytkowników; bywa, że nazwa pozostaje, chociaż 
zakład/instytucja/budynek już dawno przestały istnieć. 
Świadczy to o silnym zakorzenieniu niektórych nazw 
i pojęć, o przejmowaniu ich przez kolejne pokolenia 
osłuchane z dawnym nazewnictwem. 
I tak np. pierwsi osadnicy przybywający do miasta 

zatrudniali się w przejmowanej od Niemców Fabryce 
Kapeluszy Filcowych i Stożków, zwanej krótko 
„kapeluszownią”, potem zastąpioną popularnym 
skrótem „filce”. Skrótem tym posługuje się kolejne 
pokolenie mieszkańców Złotoryi, gdy zachodzi 
potrzeba odwołanie się do dzisiejszego pofabrycznego 
kompleksu budynków, w którym  mieszczą się  
sklepy i nowe zakłady. Podobnie rzecz zadziała się 
z nazwą przejętego po Niemcach Zakładu Ozdób 
Choinkowych i Kartonażu, który szybko sprowadzony 
został do skrótu „kartonaże”, z czasem naprzemiennie 
używanego skrótu  „w bombkach”.
Lata mijają, a wielu złotoryjan ma wciąż te same 
punkty odniesienia w mieście, choć punkty te 
istnieją jedynie w pamięci: cukiernia „u Studenta” 
(budynek przy ul. Chopina), sklep „u Żejca” (dzisiejsza 
„Stokrotka”), „koło Jagny”(dzisiejsza apteka w 
„jamniku”), hotel robotniczy ( blok z pocztą przy 
ul. Hożej), „pod batem” (do niedawna pijalnia na 
targowisku od strony ul. Staszica), czy zakręt „koło 
kowala” (róg ul. Krzywoustego i Podwala), „góra 
Greniuka” (obecnie bloki przy Wojska Polskiego z 
terenem w kierunku ogrodu szpitalnego), kawiarnia 
„Bolek i Lolek” (w dolnej części rynku), „Calipso” 
i słynna „Kaczawianka”. 
      Im większa wiedza o mieście, 
znajomość historii i losów mieszkańców, 
tym większe przywiązanie, zakorzenienie, 
tym większa tęsknota w sytuacji 
rozłąki, poczucie przynależności 
do miejsca i wspólnoty. Miasto to 
tkanka urbanistyczna, ale także 
obszar doświadczeń i wspomnień, a z 
perspektywy jego mieszkańców – nawet 
pępek świata. Obszar bezpieczeństwa ze 
swoimi kolorami, zapachami, kształtami. 
Płaszczyzna nierzadko skomplikowanych 
więzi społecznych, uwarunkowanych 
historią, polityką, interesami większych 
lokalnych graczy i interesikami szarych 
obywateli. Miejsce kształtowania 
się biografii, „momentów przejścia”, 
zapamiętanych 
wydarzeń i 
towarzyszących 
im emocji. 
Bez wątpienia 
źródło inspiracji 
literackich, co 
zresztą dowiódł 
autor „Opowieści 
złotoryjskiej” 
- Andrzej 
Wojciechowski. 
Powieści, którą bez 
wątpienia możemy 
zaliczyć do nieco 
przygaszanego 
już nurtu tzw. 
„literatury 
korzennej/
małoojczyźnianej”.

      Złotoryja, jak większość miast, ma swoje mniej 
i bardziej reprezentacyjne miejsca. Ma także miejsca 
zdewastowane, by nie powiedzieć zdegradowane, 
w sensie przestrzennym, przyrodniczym, a także 
społecznym. Ingerencja odkładana bywa w czasie 
i zwykle spowodowana jest brakiem funduszy czy 
mentalnością i etosem zamieszkujących ludzi. Bywa, 
że ingerencja w jednym miejscu pociąga za sobą retusz 
innych części miasta. 
      Jest jednak takie miejsce, które złotoryjanie coraz 
częściej omijają. Jedni przestali zwracać już nań 
uwagę, oswoili się z jego brzydotą, inni - nie chcą 
pogodzić się z tym, że reprezentacyjna część miasta, 
przylegająca do wojewódzkiej drogi, znajduje się w 
opłakanym stanie. Mam na myśli pl. W. Reymonta 
– noblisty uwiecznionego w monumentalnym 
dziele wrocławskich artystów (wówczas „świeżo 
upieczonych” magistrów), pracowników Akademii 
Sztuk Pięknych - Alfredy Poznańskiej i Alojzego Gryta 
(późniejszy autor wrocławskiej fontanny ze szkła). 
Gigantyczna siedząca postać stanęła w miejscu 
dawnego skweru pełnego zieleni, przecinających 
się ścieżek, kolorowych rabat. Zieleń zastąpiono 
betonem - hitem peerelowskiego budownictwa i po 
peerelowsku źle wykonanego. Uroczyste odsłonięcie 
nastąpiło w 1967 r. Mieszkańcy niemal od razu 
„zaprzyjaźnili się” z pisarzem, chętnie fotografując 
się w jego „towarzystwie” i jeszcze chętniej sadzając 
mu swoje dzieci na kolanach. Plac Reymonta stał się 
punktem zbiórek młodzieży szkolnej, prywatnych 
spotkań, czy zwyczajnie miejscem odpoczynku 
strudzonych pieszych. Jednakże, gdyby uznać 
dzisiejszy plac za miejsce, które wyznacza preferencje 
estetyczne mieszkańców – w oczach przybywających 
do nas turystów i gości wypadlibyśmy dość blado. 
Na szczęście ratują nas inne atrakcyjne i odświeżone 
miejsca, które 
przysłaniają widoczną 
skazę na wizerunku 
miasta. Rosnąca 
niechęć złotoryjan 
do tego miejsca, 
rażący oko wytwór 
gigantomanii 
przebrzmiałej 
epoki każe jednak 
zastanowić się 
nad estetycznym 

retuszem placu. Marzy 
mi się, by na nowo 
skomponowana 
przestrzeń uwzględniała 
potrzebę obcowania z 
przyrodą z jednoczesnym 
zachowaniem placu 
jako miejsca pamięci 
– pamięci Wielkiego 
Polaka, może nawet 
w popularnej dzisiaj 
w całej Polsce wersji 
ławeczkowej lub odlewu 

z brązu. W Polsce usianej ławeczkami Władysław 
Reymont  przysiadł na stałe w Kobielach Wielkich, 
a w upamiętniającej swoich mieszkańców Łodzi 
usadowił się na podróżnym kufrze. Moda na ławeczki 
trwa nieprzerwanie, pomniki z brązu powstają 
dzięki środkom z budżetów samorządów, wpłatom 
sponsorów czy coraz powszechniejszemu zjawisku 
crowdfundingu, polegającemu na finansowaniu 
przedsięwzięć przez dużą liczbę ludzi wpłacających 
niewielkie kwoty. Reorganizacja skweru i jego 
przyrodniczy lifting z pewnością sprawi, że miejsce 
to odżyje jako sfera rekreacyjna i tzw. „miejsce 
społeczne”. Ławka-pomnik stałaby się turystyczną 
atrakcją dla przybywających, a tubylcy uwolniliby się 
od nijakości tego miejsca. 

Joanna Sosa-Misiak

„Moje miasto, 
a w nim...”

Fot. www.radomsko.naszemiasto.pl

Fot. www.galeriamiastalodzi.blox.pl

Kufer Reymonta-
pomnik,będący 
częścią Galerii 
Wielkich Łodzian

Ławeczka Reymonta 
w Kobielach Wielkich

Pamiątkowa 
fotografia - 1970 r.
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Zmieniali się ludzie, zmieniały kierownictwo i profile działalności. 
Spółdzielnia Pracy, mimo że - jak napisał Pan Jerzy Pałka we wstępie 

do jej kroniki - przechodziła burzliwe dzieje, w tym okresy rozbudowy, 
jak i stagnacji czy wręcz upadku, to nie można negować faktu, że 
odegrała ona znaczącą rolę w życiorysie niejednego złotoryjanina.

Budynek ma ul. Górniczej przed modernizacją

Modernizacja budynku ma ul. Górniczej

Krojownia - zima 1983/1984

Szwalnia - 1984 r.

       Ideę spółdzielczości zaszczepił 
na ziemi polskiej ksiądz Stanisław 
Staszic, zakładając w roku 1816 
„Towarzystwo do spraw wspierania 
się w biedzie i przeciwko 
wyzyskowi”. Po odzyskaniu 
niepodległości jedną z pierwszych 
ustaw przyjętych przez Sejm było 

prawo spółdzielcze. Akt ten pozwolił 
na nieskrępowany rozwój ruchu 
spółdzielczego i powstawanie 
spółdzielni rolniczych na wsi, oraz 
produkcyjnych, konsumenckich, 
mieszkaniowych i banków 
spółdzielczych w miastach. W całym 
kraju do roku 1989 funkcjonowało 

PSPUW znaleźć można nazwiska, 
które starszym złotoryjanom mówią 
bardzo dużo, byli wśród nich. m.in.: 
Jan Bryś, Edmund Kamiński, Czesław 
Maciejczak, Józef Namięta czy 
Lucjan Woźniak. 
      Pierwszy rok działalności nie 
przyniósł oczekiwanych wyników 
finansowych. Rokowania też 
musiały być marne, skoro nawet 
w tamtych nierynkowych czasach 
bank odmówił udzielenia kredytu. 
Jak często bywa przy tego rodzaju 
trudnościach, stanowisko prezesa 
stało się przechodnie i w krótkim 
okresie zdążyli je pełnić Ksawery 
Kalwa, Tadeusz Flat i Władysław 
Zgułka. Niestety, żadna z tych osób 
nie potrafiła zmienić biegu spraw 
i wiosną 1957 roku spółdzielnię 
postawiono w stan likwidacji. 
Po kilku miesiącach ogłoszono 
upadłość i przepadek udziałów, 
które nie pokryły strat.
      Tylko dzięki determinacji 
niektórych spółdzielców podjęto 
próbę ponownego powołania jej do 
życia. Wyłoniono zakłady rentowne, 
odkupiono urządzenia, wypłacono 
udziały, Związek Wojewódzki wydał 
zaświadczenie o celowości. Nowa 
spółdzielnia nie zmieniła nazwy, 
bazowała zresztą zarówno na tych 
samych obiektach, jak i sprzęcie. 
Prezesem został Ryszard Łazęcki. 
Ponieważ w tamtym okresie 
odradzało się rzemiosło, wielu 
dotychczasowych spółdzielców 
tam się przeniosło. W efekcie 
zatrudnienie nie przekroczyło 100 
osób, a ilość zakładów wyraźnie 
zmalała. Rok 1958 przynosi zmiany 
w sytuacji ekonomicznej, ale 
istnieją podejrzenia, że nie wszyscy 
członkowie prowadzą rzetelne 
rozliczenia. Spółdzielcy z punktów 
szewskich i krawieckich (tj. tych, 
które były dobrze kontrolowane) 
domagają się zmian zmierzających 

Produkcja tablic rejestracyjnych - 1983/1984 r.

30 tysięcy spółdzielni w 14 
branżach, zrzeszając 13 milionów 
członków. W gospodarczym 
krajobrazie Złotoryi jako pierwsza, 
już w 1945 roku, zaistniała 
„Kielczanka”, a przez następne 
pół wieku doliczylibyśmy się ich 
co najmniej kilkunastu. Do historii 
przeszły spółdzielnie „Społem” i 
Handlowo-Produkcyjna, podobnie 
jak Mleczarska, Kółek Rolniczych, 
Transportu Wiejskiego, Wyrobów 
Szklanych i Mineralnych „Vitrum” 
czy Inwalidów „Inprodus”. Tymi, 
którym udało się przetrwać okres 
transformacji, są spółdzielnie: 
Mieszkaniowa „Agat”, Usług 
Kominiarskich „Florian”, GS oraz 
Bank Spółdzielczy.
      Historia Spółdzielni Pracy Usług 
Wielobranżowych sięga połowy lat 
pięćdziesiątych. W tamtym okresie 
na ziemi złotoryjskiej funkcjonowały 
ogniwa spółdzielczości, należące 
do różnych gestorów usług, których 
zarządy mieściły się poza obrębem 
miasta. Były to między innymi 
„Mechanik” i „Uroda” z Legnicy 
oraz „Fotografika” i „Dobrobut” z 
Wrocławia. W czerwcu 1955 roku, 
na bazie zakładów usługowych 
tych spółdzielni, powstała 
Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług 
Wielobranżowych z siedzibą w 
Złotoryi. Spółdzielnia prowadziła 
działalność usługową w dziedzinach: 
szewstwa i cholewkarstwa, 
krawiectwa, fryzjerstwa, fotografiki, 
zegarmistrzostwa, kowalstwa, 
elektromechaniki i instalatorstwa, 
szklarstwa, malarstwa i naprawy 
sprzętu RTV. Na terenie powiatu 
złotoryjskiego w jej ramach 
działało 65 punktów usługowych, 
w których zatrudnionych było 210 
pracowników, ponadto szkolono 
uczniów w zawodach fryzjera 
i fotografa. Zarząd Spółdzielni 
ulokował się przy pl. Wolności 
49, a jego pierwszym prezesem 
został szewc, Marian Hanasiński. 
Spółdzielnia nie posiadała własnych 
środków transportu ani nawet 
własnych obiektów. Wszystkie lokale 
dzierżawiono, a środki produkcji 
odkupiono od poprzednich 
właścicieli. W spisie pionierów 
spółdzielczości skupionych w 

 Spółdzielnia Pracy „Viktoria”

Krojownia - zima 1983/1984

Szwalnia - 1984 r.

Przed pochodem pierwszomajowym w latach 80. 

Pralnia - zima 1983/1984

do rentowności. Na szczęście bank 
zmienił zdanie i wyraził zgodę na 
kredyt. Momentem sprzyjającym 
korzystnym zmianom był upadek 
spółdzielni w Kamiennej Górze. 
Przejęto rentowne zakłady w 
Kamiennej Górze, Lubawce i 
Leszczyńcu. Niewielki zyski z 
działalności opartej wyłącznie 
na usługach skłonił zarząd do 
uruchomienia produkcji. Na 
pierwszy ogień poszło kaletnictwo. 
W połowie 1960 roku prezesem 
zostaje Feliks Stec. Zatrudnienie 
kształtuje się w granicach 160 osób. 
Zakupiono pierwszy samochód 
Dogde. Obok wykonywanych już 
wcześniej usług studniarskich 
wprowadzono nową działalność 
polegającą na punktach przyjęcia 
usług pralniczych. Przyjmowaną 
odzież i bieliznę wożono jednak 
do najbliższej pralni znajdującej 
się we Wrocławiu. W tym czasie 
spółdzielnia uruchomiła pierwszą 
w mieście myjnię samochodową. 
Jednakże ta wkrótce została 
zamknięta z powodu problemów 
związanych z dostarczaniem wody 
i odprowadzaniem ścieków. Za 
prezesury Władysława Szejbela 
uruchomiono zakład chemigrafii 
w Chojnowie i zakład naprawy 
maszyn biurowych w Złotoryi. Od 
1964 r. do końca 1969 r. prezesem 
spółdzielni jest Michał Dżumaga. 
W tym okresie spółdzielnia się 
rozbudowywała. Przystąpiono do 
budowy trzech pawilonów przy ulicy 
Górniczej, które miały stanowić 
zaplecze usługowe dla planowanego 
dużego osiedla mieszkaniowego 
Nad Zalewem. Jednocześnie 
rozpoczęto budowę obiektu 
biurowego przy ówczesnej ulicy 
Okrzei. Obie inwestycje spółdzielnia 
przeprowadziła własnymi siłami. 
Nowo wybudowane pawilony 
przy ul. Górniczej zajmuje zakład 

szewski, fryzjerski, i tapicerski 
oraz przeniesiony z Chojnowa 
chemigraficzny. Niestety, osiedle 
mieszkaniowe nie powstaje w takim 
tempie jak oczekiwano i z powodu 
małych obrotów dość szybko 
zlikwidowano warsztaty szewski 
i fryzjerski, wprowadzając w ich 
miejsce stację obsługi samochodów. 
Zdecydowano o przejęciu zakładu 
produkcji kołder w Jaworze, a w 
Wilkowie uruchomiono zakład 
usług porządkowych. W 1970 roku, 
prezesem zostaje Zenon Wiśniowski, 
a następnie Józef Kolesiński. Okres 
ten przynosi stabilizację finansową i 
w 1971 roku po raz pierwszy zostaje 
wypłacona trzynasta pensja. Od 
1972 roku, kiedy prezesem zostaje 
Feliks Wojdyński, wzmacniana 
jest grupa budowlana oraz 
wyspecjalizowany w montowaniu 
konstrukcji stalowych zakład 
ślusarski w Świerzawie. W 1974 
roku gruntowne przeobrażenie 
przechodzi zakład przewijania 
silników w Wojcieszowie. 1 lutego 
tego roku prezesem zostaje 
Tadeusz Krasiński, który wystarał 
się o pożyczkę inwestycyjną, dzięki 
której zakupiono obiekty przy ul. 
Okrzei, stanowiące dotąd zaplecze 
budowy piekarni. Po przeniesieniu 
do tych obiektów chemigrafii, 
w budynkach przy ul. Górniczej 
uruchomiono szwalnię pokryć 

na kanapy dla PKP. W styczniu 
zostaje przejęty zakład usługowy 
dziewiarsko-krawiecki mieszczący 
się przy pl. Reymonta. Warsztat 
obsługi samochodów przynosił 
straty, ale strategia ówczesnych 
władz preferowała usługi dla 
ludności, nawet jeśliby te nie miały 
być rentowne. W roku 1975 do 
istniejących już obiektów przy ul. 
Górniczej dobudowana zostaje 
lakiernia. Kolejną specjalizację w 
tamtym czasie stanowi remont 
kominów. Pracownicy spółdzielni 
remontują je w Opolu, Turoszowie 
i Szczecinie. Na terenie Złotoryi 
budują wiatę dla PP Polmozbyt przy 
ulicy Grunwaldzkiej oraz remontują 
kościół św. Mikołaja. 
      Po utworzeniu województwa 
legnickiego powstaje Wojewódzka 
Usługowa Spółdzielnia Pracy, a 
złotoryjska spółdzielnia zostaje 
przekształcona w jej oddział. 
Mimo mniejszej decyzyjności, 
spółdzielnia nadal inwestuje, 
m.in. w uruchomienie produkcji 
tablic rejestracyjnych, którą to 
rozpoczęto w roku 1976. Niestety, 

ulegając ówczesnej modzie 
dążenia do funkcjonowania dużych 
jednostek, przy biernej postawie 
władz miasta z dniem 1 stycznia 
1977 roku, spółdzielnia zostaje 
rozwiązana. Majątek przekazano 
do nowo powstałego Oddziału 
Usług Lokatorskich i Budowlanych 
w Legnicy. Nieruchomości z kolei 
przejmuje Spółdzielnia „Ogniwo” 
z Jawora. Wprawdzie w Złotoryi 
istnieje jeszcze szczątkowa 
produkcja, ale wykonywana jest 
ona na zasadzie podwykonawstwa 
dla innych podmiotów. Kolejne 
zawirowania polityczne z roku 
1980 spowodowały zrodzenie 

pomysłu o reaktywowaniu 
złotoryjskiej spółdzielni, które 
formalnie nastąpiło w grudniu 
1981 roku. Determinacja zespołu 
inicjatorskiego spowodowała, że 
w planach tych nie przeszkodziło 
wprowadzenie stanu wojennego 
i związane z tym utrudnienia. 
Nowa spółdzielnia przyjmuje 
nazwę Złotoryjska Spółdzielnia 
Pracy, a na jej czele stają Jan 
Stebnicki i Jerzy Pałka. Zatrudnienie 
początkowo wynosiło 74 osoby i 
stale rosło. Gorzej przedstawiał się 
majątek trwały, który w znacznym 
stopniu został odziedziczony po 
poprzednich użytkownikach – 
choć- aby uruchomić produkcję 
koszul flanelowych, zakupiono 
nowe wykroje. Jednak z powodu 
braku zatrudnionego mechanika, 
maszyny szwalnicze wożono w 
celu naprawy do Jawora. Mimo 
tak prozaicznych trudności, jak 
brak nici i tkanin pościelowych, 
wzrasta produkcja i zatrudnienie. 
Problemy zaopatrzeniowe zmusiły 
kierownictwo spółdzielni do 
zmiany asortymentu. Po koszulach, 

pieluchach i pościeli przyszedł 
czas na rękawice jednopalcowe i 
spodenki dziecięce. 
      Decyzją ogółu członków 
spółdzielni, dotychczasowa nazwa 
ulega zmianie i od 6 maja 1983 
roku nosi ona nazwę Spółdzielnia 
Pracy „Viktoria”. Niestety, sytuacja 
gospodarcza w kraju nie pozwala 
na szerszy rozwój. Spółdzielnia 
wprawdzie zwiększa asortyment o 
piżamy, ubrania robocze i fartuchy 
dla służby zdrowia, ale wciąż 
największą bolączką pozostaje 
brak surowców na rynku. Pomogła 
interwencja w Centralnym Związku 
Spółdzielczości Pracy. Złotoryjska 
spółdzielnia zostaje realizatorem 
programu operacyjnego nr 6 z 
zamówieniami i pełnym pokryciem 
zaopatrzeniowym. Dotychczasowa 
produkcja zostaje zastąpiona 
jednym asortymentem, tj. 
rękawicami i fartuchami roboczymi. 
W 1984 roku ta produkcja zyskuje 
status zamówienia rządowego. 
Przewidywalna przyszłość 
pozwalała na kolejne inwestycje, 
takie jak magazyn i zaplecze 
socjalne przy ulicy Górniczej czy 
asfalt przed budynkiem przy ul. 
Okrzei. W połowie roku spółdzielnia 
rozszerza działalność o zakład 
usług projektowych. Ostatecznie 
zlikwidowano stację obsługi 
samochodów, czyniąc w ten sposób 
miejsce dla nowej krojowni. 
Dotychczasowa krojownia przy ul. 
Górniczej zostaje zamieniona na 
szwalnię. 
      Z mniejszym lub większym 
powodzeniem spółdzielnia działała 
w latach osiemdziesiątych XX 
wieku, ale do następnej dekady 
już nie dotrwała. Przyczyny należy 
doszukiwać się w zmianie ustroju, 
a w szczególności w jego sferze 
gospodarczej. Dotychczasowa 
idea działalności, oparta na 
wykonywaniu działalności 
pod skrzydłami spółdzielni, w 
nowych warunkach po prostu 
się nie sprawdziła. Wielu z 
dotychczasowych członków i 
pracowników poczuło wiatr zmian 
i postanowiło wykorzystać go do 
realizacji własnych celów, często 
z powodzeniem. Część załogi 
usiłowała jeszcze na bazie majątku 
spółdzielni utworzyć spółkę 
pracowniczą, ale wewnętrzne spory 
skutecznie to uniemożliwiły. 
O tym, jak szybko zaciera się 
pamięć, najlepiej świadczy 
fakt, że dziś niemożliwym jest 
ustalenie daty formalnej likwidacji 
spółdzielni.
 

Andrzej Wojciechowski
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  Skąd wzięli się Polacy w szeregach 
3. Pułku Piechoty Legionu Irlandz-
kiego Cudzoziemskiego?

W roku 1798 miało miejsce w 
Irlandii powstanie przeciwko 

Anglikom. Jednym z przywódców powstania był młody 
szlachcic irlandzki, William Lawless. Wojska króla Anglii 
Jerzego III stłumiły powstanie jesienią 1798 roku. Do an-
gielskiej niewoli poszli jego uczestnicy. Lawlessowi udało 
się uciec do Francji i zamieszkać w Paryżu. Gdy okazało 
się, że uciekinierów powstańczych było we Francji 
więcej, zabiegał o utworzenie irlandzkiego oddziału. 
Jednak większość powstańców pozostawała w 
angielskiej niewoli. 
      W Europie zaczynał się rozwój nowych tech-
nologii i przemysłu. Król Prus Fryderyk Wilhelm 
III był bardzo zainteresowany nowoczesnymi, 
na ów czas technikami górniczymi. Młody oficer 
pruski, Friedrich Wilhelm von Reden – później-
szy właściciel Bukowca pod Jelenią Górą - otrzy-
mał rozkaz od króla Prus, aby na Górnym Śląsku 
założyć pierwsze królewskie kopalnie. Wybór 
padł na Tarnowskie Góry. Hrabia Friedrich Wil-
helm von Reden, będąc pierwszym królewskim 
inżynierem, rozpoczął budowę kopalni. Jako 
że Anglia posiadała nowoczesne technologie 
górnicze, król Prus starał się je pozyskać od 
swojego brata, króla Jerzego III. Doszło do 
zakupu, a po części kradzieży takiej technologii 
przez Prusaków. Wraz z zakupioną technologią 
do Tarnowskich Gór przybyli znający język 
angielski jeńcy irlandzcy w liczbie 500 już teraz 
górników. Powstające w Tarnowskich Górach 

dwie kopalnie potrzebowały 
siły roboczej, w związku z 
tym do Tarnowskich Gór 
zaczęli przybywać Polacy 
z pobliskiego Mazowsza. 
Wokół kopalni powstawały 
osiedla górnicze i w ten oto 
sposób Irlandczycy wspólnie 
z Polakami dzielili ciężki los 
górników. W 1806 roku do 
Tarnowskich Gór przybył 
młody, z zawadiacką prze-
szłością, szlachcic wielkopol-
ski, Nepomucen Sułkowski. 
Miał on zajmować się 
wykradaniem nowych 
technologii dla Prus. Nie jest 
to jednak potwierdzone do 
końca. 
      Podczas wspólnego 

życia na polskich i 
irlandzkich górników 
spadały coraz cięższe 
pruskie represje i 
prześladowania. 
Wiosną 1806 roku 

Polacy wraz z Irlandczykami, mając dość pruskiego 
prześladowania, wzniecili powstanie pod wodzą Nepo-
mucena Sułkowskiego. Powstanie powiodło się do tego 
stopnia, że okolica Tarnowskich Gór na kilka miesięcy 
była wolna od Prusaków. Znany jest fakt, że książę 
Nepomucen Sułkowski porwał jednego z najbardziej 
znienawidzonych Landratów i uprowadził do Często-

Le combat de Goldberg. Autor: Lionel-Noël Royer 
(1852-1926). Na pierwszym planie na koniach 

siedzą: generał Lauriston i marszałek Macdonald

21 sierpnia 2015 – piątek
- godz. 12.00 do 17.00
Organizacja pola biwakowego, przyjmowanie i 
rozmieszczanie regimentów w obozie.
Rejestracja, załatwianie spraw administracyjnych 
w komendzie placu.
- godz. 17.00 do 18.00 
Szkolenie pirotechniczne. Wydawanie prochu – 
namiot komendy placu.
- godz. 19.00 do 19.30 „Kanonada Południowego 
Muru”. Międzymurze południowego muru obronnego 
Złotoryi – ul. Krótka.
- godz. 20.00
Kolacja – wydawanie- namiot komendy placu.
22 sierpnia 2015 – sobota
- godz. 9.00 do 10.00 
Śniadanie – wydawanie,  namiot komendy placu.
- godz. 11.00 do 12.00
Odprawa dowódców regimentów w budynku 
klasztoru oo. Franciszkanów.
1. Zapoznanie ze scenariuszem przemarszu na 
ul. Leszczyńską – odsłonięcie tablicy edukacyjnej 
w miejscu walk między Wilczą Górą a Kostrzą. 
Trzykrotna, armatnia salwa, krótki rys historyczny 
miejsca.
 2. Zapoznanie się ze scenariuszem inscenizacji 
potyczki w Rynku oraz trasą przemarszu, oddzielnie dla 
regimentów francuskich i oddzielnie dla regimentów 
pruskich.

3. Przebieg wydarzeń podczas potyczki.
4. Scenariusz uroczystości odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej w Rynku.
5. Prezentacja regimentów na ulicach Złotoryi. 
6. Sprawy administracyjne.
- godz. 12.00 do godz. 13.00
Wymarsz delegacji regimentów na ul. Leszczyńską 
wyznaczoną trasą przemarszu na uroczyste odsłonięcie 
tablicy edukacyjnej. Powrót do obozu, tą samą trasą- do 
godz. 13.00.
- godz. 13.00 do godz. 15.00
Żołnierski obiad w miejscu obozu. Wydawanie - namiot 
komendy placu.
- godz. 15.00 do godz. 15.30
Wymarsz i dotarcie regimentów - każdy swoją trasą, na 
miejsce potyczki w Rynku.
- godz. 15.30 do godz. 16.00
Inscenizacja potyczki w wyznaczonym miejscu w Rynku.
- godz. 16.00 do godz.16.30
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Rynku.
- godz. 16.30 do 19.00
„Okupacja” Złotoryi przez wojska francuskie. Zabawa, 
wspólne zdjęcia, czas dla publiczności.

W tym czasie trwa prezentacja XIX-wiecznego obozu 
wojskowego dla publiczności.
Pokaz życia obozowego dla mieszkańców Złotoryi – 
zwiedzanie obozu wojskowego.
- godz. 19.00 sobota 22 sierpnia 2015   do 1.00 
niedziela 23 sierpnia 2015
Bal Cesarski w Pałacu Krotoszyce
Obowiązują stroje i mundury z epoki. Koszt balu 100 zł 
od osoby płatne w Pałacu Krotoszyce osobiście.
23 sierpnia 2015 – niedziela
- godz. 8.00 do 9.00 
Śniadanie, Wydawanie- namiot komendy placu.
- godz. 9.00 do 10.00
Msza Święta w intencji poległych podczas bitwy o 
Złotoryję z 23 sierpnia 1813 roku i bitwy nad Kaczawą 
z 26 sierpnia 1813 roku w kościele św. Jadwigi w 
sąsiedztwie biwaku.
- godz. 10.00 do 11.00
Dowódcy regimentów załatwiają sprawy 
administracyjne - namiot komendy placu.
- godz. 20.00
Zakończenie biwaku historycznego w 202. rocznicę 
wielkiej bitwy o Złotoryję z 23 sierpnia 1813 roku.
Plac biwakowy będzie dostępny do oglądania 22 
sierpnia 2015 w sobotę od godz. 17.00 do 19.00. Przez 
cały czas trwania biwaku będzie można go oglądać zza 
okalającego go symbolicznego ogrodzenia.
Szukaj również informacji: www.facebook.com/
events/1522131344736308/, www.facebook.com/SH3PPLIC 

chowy jako wotum za popełnione grzechy. Powstanie 
jednak stłumiono a jego uczestnicy - Polacy i Irlandczycy 
-  zostali siłą wcieleni do pruskiej armii. 
      Nadszedł październik 1806 roku, gdy armia Prus 
została rozbita w bitwie pod Jeną. 1500 Polaków wraz z 
Irlandczykami uciekło na stronę Napoleona. W ten oto 
sposób Polacy i Irlandczycy zostali wcieleni do Legionu 
Irlandzkiego, który od tej pory zyskał w nazwie miano 
Cudzoziemski. Od tej pory już razem, pod wspólnym, 
choć irlandzkim sztandarem, służyli w Hiszpanii i 
Holandii podczas blokady Anglii. Wiosną 1813 roku 
Legion Irlandzki na prośbę jego dowódców, mających 
dość nudnej służby w Holandii, został przeniesiony do 
Saksonii. Z marszu, podczas bitwy pod Budziszynem i z 
orkiestrą na czele, wkroczył na pole bitwy ku przeraże-
niu francuskich dowódców. Manewr ten przyczynił się 
do wygrania bitwy przez armię francuską.
      Pierwszą część kampanii na Śląsku i Łużycach 3. 
Pułk Piechoty Legionu Irlandzkiego spędził, walcząc w 
szeregach V Korpusu Lauristona. To żołnierze 3. Pułku 
Piechoty Legionu Irlandzkiego pierwsi wkroczyli do 
Wrocławia, zajmując miasto. Po podpisaniu rozejmu 
pułk irlandzki założył obóz wraz z V Korpusem Lauristo-
na na polach wsi Wyskok pod Złotoryją. Podczas trwa-
nia rozejmu pułk został przeniesiony do obozu w Nowej 
Wsi Grodziskiej i wcielony do 17. Dywizji Puthoda. 
Rozejm wygasł w wyniku przystąpienia Austrii do koalicji 
antynapoleońskiej 10 sierpnia 1813 roku. Rozpoczęły 
się na nowo działania wojenne. V Korpus Lauristona 
odmaszerował początkowo w stronę Saksonii. W okoli-
cach Lwówka Śląskiego przyszedł rozkaz przejścia do na-
tarcia. Wówczas 3. Pułk Piechoty Legionu Irlandzkiego 
rozpoczął marsz w stronę Złotoryi wraz z V Korpusem. 

22 sierpnia 1813 roku Korpus zajął pozycje 
na wzgórzach w Jerzmanicach-Zdroju. 
W poniedziałek 23 sierpnia 1813 roku 
o godzinie 8:30 przekroczył Kaczawę po 
moście w Jerzmanicach-Zdroju i rozpoczął 
walkę o Wilczą Górę podczas bitwy o Zło-
toryję. Walkami dowodził generał brygady 
Martial Vachot. Zginął on pod Kostrzą 
(Flensberg) i tam został pochowany w 
obozie V Korpusu Layristona. 11 Polaków 
z 3. Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego 
Cudzoziemskiego otrzymało Ordery Legii 
Honorowej za dzielną walkę w bitwach 
pod Budziszynem i Złotoryją. 24 sierpnia 
1814 roku pułk odmaszerował do obozu 
w Jastrzębniku i Nowej Wsi Grodziskiej. 
      Polacy i Irlandczycy nie wzięli udziału w 
Bitwie nad Kaczawą 26 sierpnia 1813 roku, 
ale to już inna historia. Takie to były losy 
Polaków z Mazowsza, walczących w bitwie 
o Złotoryję 23 sierpnia 1813 roku.

Cezary Skała

Program Biwaku w 202. rocznicę 
Wielkiej Bitwy o Złotoryję

23 sierpnia 1813 r. 

Bitwa o Złotoryję w 1813 r.

ROCZNICA BITWY

Kalendarz oficjalnych świąt państwowych 
zawiera siedem pozycji:

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” (od 2011 r.), 
1 maja – nieformalnie nazywane Świętem Pracy 
(od 1950 r.),
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja 
(od 1919, po wojnie od 1990 r.), 
8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa (od 2015 r.),
1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania 
Warszawskiego (od 2009 r.),
31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności  (od 2005 r.),
11 listopada – Narodowe Święto 
Niepodległości (od 1937 r., po wojnie od 1989 r.). 
      Siedem razy w roku powinniśmy zatem 
oficjalnie świętować: wywiesić flagi, zorganizować 
uroczystą akademię ku czci, złożyć kwiaty… 
Wystarczy więc siedem razy w roku zrobić coś na 
pokaz, żeby zostać zaliczonym do grona patriotów. 
      Na swój własny użytek rozróżniam trzy rodzaje 
polskiego patriotyzmu: warszawski, lwowski 
(wrocławski) i poznański. Warszawski, który w 
skrócie można ująć tak: zginąć na barykadzie za 
ojczyznę – ma aspekt militarno-martyrologiczny. 
Wolność należy wywalczyć i utrzymać daniną krwi, 
a w czasach pokoju upamiętniać ofiary wszystkich 
zrywów narodowych, a przede wszystkim tych, w 
których dano nam łupnia. 
      Lwowski (a później wrocławski, 
chociaż ten   wrocławski to już 
tylko daleka pochodna tego 
kresowego) trochę przypomina 
czeskie pojmowanie patriotyzmu, 
którego orężem jest nauka i 
kultura. Drugorzędną sprawą staje 
się, kto nami rządzi, a portret 
Franciszka Józefa mógł wisieć 
w patriotycznych dworkach 
szlacheckich. Tu także symbol jest 
ważny, ale rocznica staje się tylko 
pretekstem do jego ekspozycji, 
np. Panorama Racławicka 
w 100. rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej. Ważne, że 
rozwijało się to, co stanowi ducha 
narodu: mowa, sztuka i nauka.
      No i patriotyzm poznański – 
gospodarczy, gdzie o sile państwa 
decyduje jego gospodarka. Ten 

kocha ojczyznę, kto dla niej pracuje, płaci podatki, 
akumuluje w kraju kapitał.
      Trudno się dziwić, że skoro centrum 
administracyjne Polski jest w Warszawie, to 
stamtąd płyną wzory, jak mamy celebrować święta 
państwowe: msza/akademia, zaduma, kwiatki, 
pomnik. Scenariusz jest w zasadzie taki sam. Zbiera 
się grupka ludzi, sztampa i brak 
głębszej refleksji. Później tylko któryś 
z posłów czy radnych pokręci 
nosem, że nie było nauczycieli 
czy młodzieży szkolnej. 
Niektórzy, stojący na straży 
tradycji historycznych, 
bacznie obserwują, czy 
święta są obchodzone 
z odpowiednim 
namaszczeniem, choć 
sami nie biorą w 
obchodach udziału.
      A czasy mamy takie, 
że coraz trudniej jest 
na taką okolicznościową 
akademię zaciągnąć ludzi. 
Jednak zanim podstępem, czy nie 
– zgromadzimy w danym miejscu i czasie ludzi, 
należy sobie zadać pytanie: A czemu to ma służyć? 
Co jest ważniejsze? Żeby każdy Polak w środku 
nocy wyrecytował godzinę i datę powstania 
warszawskiego  czy umiał powiedzieć, dlaczego 
powstanie wybuchło, czy miało sens, dlaczego było 
skazane na klęskę? 

Patriotyzm
      Bo daty tak naprawdę są tylko znacznikami 
– ważniejsze jest to, co wokół nich się skupia. 
Na pewno uroczystość położenia nawet 
najpiękniejszej wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
nie zastąpi mozolnego, dzień w dzień, wpajania 
postaw patriotycznych, szacunku i dumy z 
własnego Kraju i to nie tylko w szkole. Nie tylko w 

rodzinie. 
      Każdy, kto mieni się inteligentem, 

każdy, kto chce być czy jest 
trybunem ludu, przykładnie 
pracując, bezinteresownie 

działając dla swojej małej i 
dużej ojczyzny, rzetelnie 

płacąc wszelkie daniny na 
rzecz państwa – kształtuje 
postawy patriotyczne. 

To jest prawdziwy i trwały 
fundament. 

      Żyjąc na rubieżach 
Rzeczypospolitej, siłą rzeczy 
musimy być bardziej otwarci, 
czerpiący z dobrych wzorów 

naszych bliższych i dalszych 
sąsiadów. Przez wiele lat nie mogłem 

zrozumieć, dlaczego na przykład radosne święto 
3 Maja obchodzimy ze smutkiem, zamiast się 
cieszyć? Dlaczego Święto Niepodległości, pomijając 
listopadową aurę, jest ponure i boleściwe? Dzień 
Zwycięstwa – pomijając, czy należy je tak nazwać? 
Są radośniejsze dni w roku. Pewnego olśnienia 
doznałem w Alzacji, wśród tamtejszej polonii, dla 

której dzień 3 Maja, jest wielkim 
świętem, między innymi dlatego, że 
mogą się ze sobą spotkać, zjeść razem 
uroczysty obiad, przy okazji obejrzeć 
występ zespołu polonijnego. Klimat 
pikniku, festynu, zabawy. I nie ma w 
tym nic złego, a wręcz przeciwnie!
      A może i my powinniśmy pójść w 
tym kierunku? Zamiast kwiatków pod 
pomnikiem – rodzinny rajd rowerowy, 
albo festiwal piosenki patriotycznej, 
taki trochę z przymrużeniem oka? 
Bo nikt nie będzie pamiętał po 
tygodniu, jakie kwiaty złożył, ale to, że 
przejechał np. z rodziną kilkadziesiąt 
kilometrów rowerami, albo usłyszał 
okoliczny zespół rockowy wykonujący 
na swój sposób piosenkę patriotyczną 
– to chyba utkwi mu w pamięci.

Robert Pawłowski

Po przeczytaniu („Echo Złotoryi” nr 5) - artykułu „Kto Ty jesteś? Polak mały”, 
napisanego przez Danutę Sosę - zacytuję za autorką „składam głęboki 

ukłon tym wszystkim, którzy ten wysiłek podejmują”. Przyłączę się też do spo-
strzeżenia autorki, że trzeba pracować z dziećmi, aby poznać trud tworzenia i 
dać radość odbiorcom, a także tym, którzy ciężko pracowali na te krótkie, ale 
piękne chwile przeżyć. 
      Wiele la temu pracowałam w OSZW i bardzo dobrze znam smak tej pracy 
oraz radość z osiągniętych celów.  Jest to specyficzny rodzaj pracy pedagogicz-
nej, w której sprawdzić mogą się tylko Ci pedagodzy, którzy kochają dzieci i 
pracę z nimi.
      Było mi przykro, że w tym roku nie mogłam uczestniczyć w IX Regionalnym 
Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek im. Janusza Korczaka. 
Każdego roku koleżanki z mojego OSZW (niech mi będzie wolno tak powie-
dzieć) zapraszają emerytów na to piękne święto i co roku, kiedy oglądam na 
scenie występy małych i większych artystów, łza się w oku kręci, bo tak wzru-
szają i wywołują cudowne chwile estetycznych przeżyć. Chylę głowę przed 
moimi młodszymi koleżankami, ich wychowankami - obopólną pracą dającą 
takie efekty. Dla mnie jesteście WIELCY.
      Dziękuję za chwile wzruszeń, zadumy skłaniające mnie do przeniesienia 
się myślami w przeszłość, do lat, kiedy „tworzywo” waszej pracy, było moim 
„tworzywem”. Jestem pewna, że Janusz Korczak byłby z Was bardzo dumny. 
Ja życzę Wam i Waszym wychowankom zdrowych, pogodnych wakacji i do 
zobaczenia za rok.
      Ryszarda Cetera

List od czytelniczki

Fot. Joanna Sosa-Misiak

POSTAWY PATRIOTYCZNE
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   Dla upamiętnienia siedemdziesiątej rocznicy przybycia do Zło-
toryi polskich osadników i rozpoczęcia przez nich procesu poloni-
zacji miasta, TMZZ zorganizował konkurs pt. „Złotoryja naszych 
rodziców i dziadków”. Zwycięzcą konkursu w kategorii gimnazjów 
został Oskar Janiak. Poniżej publikujemy nagrodzoną pracę.

Zdjęcie z „Mikołaja” w 1972 r.

„Dzień Kultury Studenckiej”

Plac Wolności - 1973 r.

   

   Babcia Oskara (Kazimiera 
Janiak - nauczycielka geografii w 
Szkole Podstawowej nr 1 od 1962 r.) 
zmarła 5 miesięcy temu 30.03.2015 r.   

14

H istoria mojego Taty zaczęła się 
właściwie od przyjazdu mojej Babci 

w 1962 roku  do Złotoryi, gdzie 
rozpoczęła swoją pierwszą pracę 
jako nauczycielka geografii w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Złotoryi. 

      Babcia opowiadała, że do pracy 
dostała przymusowe skierowanie, które 
musiała przyjąć mimo tego, że musiała 
wyjechać ponad 300 kilometrów od 
rodzinnego domu. 

      Mój tato urodził się w Złotoryi 2 sierpnia 
1965 roku. Kiedy miał lat 4 chodził do 
Przedszkola Miejskiego przy ulicy Staszica. 
W 1972 roku został dumnym uczniem 1 klasy 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi im. Marii 
Konopnickiej.  Nauczycielką geografii została 
jego mama Kazimiera Janiak.

     Złotoryja w tych czasach 
wyglądała trochę inaczej niż 
dzisiaj. 
      Na zakończenie Szkoły 
Podstawowej 
odbyła się 
wycieczka do 
Wieliczki. Na 
zdjęciu można 

zobaczyć kilka znanych osób: 
Mariusz Szczygieł – pisarz i 
dziennikarz, burmistrz – Robert 
Pawłowski. Jest też moja Babcia - 
nauczycielka geografii.

      W 1980 
roku Tato 
rozpoczął naukę 
w Technikum 
Budowlanym w 
Legnicy.
Poniżej zdjęcie z 
balu maturalnego 
z 1985 roku.
Ciekawe jest to, 
że na zdjęciu 
znajduje się 
aktorka z serialu 
„Świat Kiepskich” 
(Halinka) – 
Marzena Kipiel-
Sztuka (z prawej 
strony na rękach).

Po wybuchu Stanu Wojennego 
w 1981 roku wprowadzono 
„ulubione” przez wszystkich 
kartki. Można wtedy 
było kupić ograniczoną ilość 
żywności:

co 
nie było przeszkodą 
w kontynuowaniu nauki na 
studiach. Obok zdjęcie z „Dnia 
Kultury Studenckiej”.

Z prawej strony zdjęcia widać 
słynny Bar Mleczny „ZDROWIE” 

Oskar Janiak

                              

Zdjęcie Babci z jej klasą 
w latach sześćdziesiątych Zdjęcie z 1970 r. pokazuje

przystanki autobusowe 
na Placu Wolności 
(obecnie Rynek)

Bal maturalny - 1985 r.

Na lekcji w SP nr 1 w latach 70.

Wycieczka do Wieliczki - 1980 r.

WSPOMNIENIA RODZICÓW I DZIADKÓW

 PRL oczami mojego Taty

Kościół św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie 
stał się miejscem niecodziennego wydarzenia. 

W piątkowe, słoneczne przedpołudnie 22 maja, 
odsłonięto lapidarium miesz-
czące się w obrębie murów 
obronnych kościoła. Ponad 
osiemdziesiąt granitowych 
tablic z cmentarzy świerzaw-
skich wróciło po czterdziestu 
latach na teren byłej nekropolii 
przykościelnej. Inicjatorem ich 
powrotu był Jürgen Gretschel, 
szef  Niemieckiego Towarzy-
stwa Społeczno Kulturalnego 
w Legnicy. Tablice  były darem 
przedsiębiorcy z Jerzmanic 
Zdroju, Jerzego Gajdy, wnuka 
kamieniarza, do którego płyty 
trafiły po likwidacji cmenta-
rza przykościelnego w latach 
siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku. 
      Na uroczystość odsłonię-
cia tablicy okolicznościowej 
i otwarcia lapidarium przybyło wielu gości z 
Niemiec: m. in. Jutta Grave – Wölbling, była 
mieszkanka Świerzawy, Przewodniczący Ziomko-
stwa Śląskiego Stephan Rauhut, Renata Zającz-
kowska - przewodnicząca wrocławskiego oddziału 
Niemieckiego Towarzystwa Społeczno – Kultural-
nego w Polsce, Gerhard Kaske – przewodniczący 
Stowarzyszenia Federalnego Legnica. 
      W imieniu władz samorządowych gości 
przywitał i dokonał wspólnego przecięcia wstęgi 
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Józef Kołcz. 
W swym emocjonalnym przemówieniu nawiązał 

do trudnej, wspólnej historii oraz przypomniał o 
oddolnej inicjatywie mieszkańców przywracającej 
świetność pomnikowi Bolka I Surowego, powsta-

łemu w latach trzydziestych, autorstwa niemiec-
kiego rzeźbiarza. Swoje wystąpienie zakończył 
słowami: „Szanowni państwo! Kiedy Niemieckie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Legnicy 
za pośrednictwem swego przewodniczącego, 
Jürgena Gretschela, zwróciło się z prośbą o zgodę 
na powrót nagrobków z byłego cmentarza, nie 
wahałem się ani przez chwilę. Bowiem pamięć 
o przodkach jest święta! (…) Dziś mieszkańcy 
Schönau, którzy spoczęli na tutejszych cmen-
tarzach, są wśród nas. I na pewno spoglądając 
na nas z radością mówią: niech pokój, który Wy 

tworzycie, będzie wśród Was (…)” 
Obecni byli księża proboszczowie para-
fii ewangelicko – augsburskich: Tomasz 
Stawiak z Jawora i Jerzy Gansel z Legnicy. 
Zebrani odmówili modlitwę „Ojcze Nasz” 
poprowadzoną przez pierwszego z nich. 
Obaj duchowni poświęcili lapidarium. 
Uroczystość zakończono poczęstunkiem 
oraz pokazem tańca w wykonaniu zespołu 
tanecznego z Legnicy.
      Powstałe lapidarium jest przykładem 
pielęgnacji wspólnej, trudnej historii, 
podobnie jak obecnie odnawiane pomniki 
w Gozdnie i Rzeszówku, upamiętniające 
mieszkańców wsi z terenu gminy Świerza-
wa, poległych w I wojnie światowej. 

Zbigniew Mosoń

Plac Wolności - 1973 r.

Fot. Agnieszka Kunc-Mosoń

Fot. Agnieszka Kunc-Mosoń

Fot. Agnieszka Kunc-Mosoń

K r o n i k aLAPIDARIUM W ŚWIERZAWIE

19.06.2015 r. odbyło się rozdanie nagród 
za współzawodnictwo sportowe miejskich 
podstawówek. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Złotoryi.  
19.06.2015 r. Rada Pedagogiczna podjęła 
uchwałę o nadaniu Gimnazjum w Złotoryi przy 
ul. Wilczej 41 imienia Valentina Trozendorfa.
20-21.06.2015 r. miał miejsce VI Bieg Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów.
21.06.2015 r. Gmina Złotoryja świętowała 
25-lecie funkcjonowania samorządu 
terytorialnego.
22.06.2015 r. w sali widowiskowej ZOKiR miała 
miejsce prelekcja pt. „Hazard wśród młodzieży 
- symptomy, profilaktyka, pomoc”.
26-28.06.2015 r. w Złotoryi gościła 50 - 
osobowa grupa Chorwatów z Kalnika.
26-28.06.2015 r. na Zamku Grodziec odbył się 
Przegląd Teatrów Historycznych „Jak to Dawniej 
Bywało, czyli VI Grodziec”.
27.06.2015 r. na zaproszenie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Złotoryi nasze miasto 
odwiedził wreszcie Mariusz Szczygieł. 
Spotkanie ze znanym reportażystą odbyło 
się w złotoryjskim Domu Spotkań i Integracji 
Społecznej w SP1.
27-28.06.2015 r. w Skansenie Górniczo - 
Hutniczym w Leszczynie odbyły się XVI Dymarki 
Kaczawskie.
29.06 - 10.07.2015 r. w salach Świetlicy 
Terapeutycznej przy ZOKiR miała miejsce 
Interaktywna Nieobozowa Akcja Letnia 2015.
10-12.07.2015 r. w Zagrodnie zorganizowano 
Turniej Piłkarski EMAUS CUP 2015.
11-12.07.2015 r. Burmistrz Złotoryi Robert 
Pawłowski podpisał w chorwackim Kalniku list 
intencyjny o współpracy obu miejscowości.
15.07.2015 r. w sali widowiskowej ZOKiR miało 
miejsce Spotkanie z bajką, przygotowane przez 
ZOKiR, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Klub 
Seniora przy MOPS.
19.07.2015 r. Koleje Dolnośląskie wysłały 
z Legnicy do posterunku PGP Bazalt przez 
Złotoryję, Jerzmanice - Zdrój i Krzeniów, 
specjalny wakacyjny, nowoczesny szynobus.
20-24.07.2015 r. w ZOKiR miały miejsce 
Integracyjne Zajęcia i Warsztaty - Edukacji 
Kulturalnej i Językowej z udziałem animatorek 
z Hongkongu, Iranu i Meksyku.
25.07.2015 r. na Zamku Grodziec miała miejsce 
impreza Tajemnice Dolnego Śląska Na Zamku 
Grodziec.
25.07.2015 r. na placu 800-lecia w 
Stanisławowie miał miejsce XII Festyn w Krainie 
Barytowych Wzgórz.
27-31.07.2015 r. w ramach współpracy 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło 
w Złotoryi z Federazione Diabete Giovanile 
Złotoryjskich Diabetyków odwiedziła włoska 
młodzież chorująca na cukrzycę.
28.07.2015 r. w sali kinowej ZOKiR odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Święta Policji.
Lipiec-sierpień 2015 r. odbywa się 
inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy 
Miejskiej Złotoryja.
01-02.08.2015 r. w Złotoryi odbył się „IV 
Międzynarodowy Zlot Fanów Ewy Farnej”.
05.08.2015 r. na terenie powiatu złotoryjskiego 
policja zorganizowała akcję pod kryptonimem 
„TRUCK & BUS”. Policjanci w wyniku 
skontrolowania 64 pojazdów nałożyli na 
kierujących 35 mandatów oraz zatrzymali 12 
dowodów rejestracyjnych.
08.08.2015 r. na Zamku Grodziec odbyła 
się XX Międzynarodowa Biesiada Zespołów 
Kresowych.
13-19.08.2015 r. Kino AURUM zorganizowało 
Wakacyjne Kino Cyfrowe. Po raz pierwszy w 
Złotoryi odbyły się seanse filmów 3D.
21-23.08.2015 r. odbył się w Złotoryi biwak 
historyczny z okazji 202. rocznicy wielkiej bitwy 
o Złotoryję z 23 sierpnia 1813 roku.

Opracował: Jarosław Jańta
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Co nowego 

w Nowym Kościele?

Fot. Dawid Gudel

Fot. Dawid Gudel

16

Maraton Fitness/Aerobik, Turniej ‚Tatra 
Cup’, drugie sprzątanie ruin kościoła NMP 

to tylko kilka inicjatyw, jakie zrealizowane 
zostały w tym roku w Nowym Kościele. Do tej 
wyliczanki należy dodać zbliżający się wielki-
mi krokami Festiwal Czekolady oraz trwające 
wyznaczanie ścieżki turystycznej na Czerwony 
Kamień.
      Dwie ostatnie inicjatywy realizowane są z 
funduszy zewnętrznych. Projekt „Spotkajmy się 
na górze” to efekt starań grupy nieformalnej 
„Nowy Nowy Kościół”, która poprzez Bibliotekę 
Publiczną w Świerzawie złożyła wniosek do Lo-
kalnej Komisji Grantowej działającej przy Sto-
warzyszeniu Kaczawskim. W ramach programu 
„Działaj Lokalnie IX” grupie udało się pozyskać 
kwotę 4290 zł na realizację projektu. W efekcie 
na Czerowony Kamień, potocznie nazywany 
„Czerwonką”, zostanie wytyczony szlak, na 
szczycie staną ławki dla piechurów, a we wsi 
powstanie mural kierujący uwagę podróżnych 
m.in. na „Czerwonkę”. Ta inicjatywa to przede 
wszystkim współpraca mieszkańców. Do tej 
pory zrealizowano dwa działania, w których 
mieszkańcy wsi odegrali główną rolę: stara-
niami Rady Sołeckiej oraz Wiejskiego Domu 
Kultury został oczyszczony mur w centrum wsi, 
na którym studenci ASP wraz z dziećmi stwo-
rzą mural. Oczyszczono również schody, które 
prowadzą na szczyt „Czerwonki”. Dokonali tego 
najmłodsi mieszkańcy pod opieką Biblioteki 
oraz Domu Kultury z Nowego Kościoła. 25 lipca 

mieszkańcy „spotkają się na górze” po raz ko-
lejny, by wyznaczyć szlak, uporządkować szczyt 
oraz postawić na nim ławki dla tych, którzy w 
przyszłości będą go zdobywać. 5 września na 
„Czerwonce” odbędzie się podsumowanie ini-
cjatywy w formie festynu oraz gry terenowej.
      Drugi projekt realizowany w Nowym 
Kościele to „Otwarte! Zapraszamy!”, czyli 
inicjatywa nagrodzona w programie DomKultu-
ry+, finansowanym przez Narodowe Centrum 
Kultury. 22 000 zł zostało podzielone między 4 
miejscowości i wyłonione przez ich mieszkań-
ców pomysły. W Nowym Kościele zostanie zre-
alizowany Festiwal Czekolady. Przedwojenna 
fabryka czekolady, znajdująca się we wsi, długo 
odbijała się echem w umysłach mieszkańców, 
aż w końcu pojawiła się szansa na odświe-
żenie tego lokalnego dziedzictwa. W dniach 
13-15 sierpnia 2015 odbędą się czekoladowe 
warsztaty rękodzielnicze, tematyczne pokazy 
filmowe, zajęcia dla dzieci i dorosłych, słodkie 
zawody, konkursy itd. Ostatniego dnia Festi-
walu na boisku przy Wiejskim Domu Kultury 
odbędzie się całodzienne wydarzenie plenero-
we, którego każdy element będzie związany z 
kakaowym przysmakiem.
      Warto wspomnieć również o drugim sprzą-
taniu ruin kościoła NMP (XIIIw.), które odbyło 
się 11 lipca 2015. Mieszkańcy stawili się zwartą 
grupą 25 osób i po raz kolejny uporządkowali 
ruiny i przykościelny cmentarz. Pracy było 
znacznie mniej niż w zeszłym roku, kiedy 
inicjatywie towarzyszył ryk pił spalinowych. 
Tym razem spotkanie opierało się głównie 
na paleniu suchych i liści, wykaszaniu oraz 
grabieniu terenu. Po 3 godzinach pracy  ruiny 
odzyskały dawny blask i zapraszają odwiedzają-
cych. Mieszkańcy już zapewniają, o staraniach 
mających na celu umieszczenie przy ruinach 
tablicy informacyjnej. Wokół tego miejsca, 
prócz wielu zapalonych mieszkańców, skupia 
się coraz więcej instytucji: Instytut Historii 
Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Historii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwo 
Miłośników Starożytności, Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Złotoryjskiej oraz Wiejski Dom 
Kultury z Nowego Kościoła. Przyszłość ruin 
kościoła Najświętszej Marii Panny z XIII wieku 
jawi się w pozytywnych barwach. Tak samo jak 
przyszłość całej wsi. 
      W roku 2015 z funduszy zewnętrznych 
Nowy Kościół otrzymał łącznie niemal 
10 000 zł. Jednak pieniądze to nie wszystko. 
Pozytywne efekty współpracy mieszkańców 
Nowego Kościoła już są widoczne. Udostępnili 
oni podróżnym ruiny kościoła, przywracają do 
życia historie o Fabryce Czekolady oraz tworzą 
szlak na pobliski szczyt. Oby tak dalej.

Dawid Gudel

J
uż po raz piąty u stóp Ostrzycy Proboszczowickiej 
spotkały się osoby spragnione kultywowania 

tradycji naszych przodków. Pielęgnowanie obrzędów 
Czarodziejskiej Nocy Świętojańskiej 
na stałe wpisało się w program 
Gminnego Centrum Kultury w Piel-
grzymce. Po przywitaniu, nawiązaniu 
do okoliczności, uroczystego dołoże-
nia drwa do płonącego ogniska do-
konał dyrektor GCK – pan Sebastian 
Dębicki. Występy  wokalne  rozpoczął 
Zespół Folklorystyczny Fudżijamki, 
który oprócz pięknie brzmiących 
pieśn, raczył gości domowymi potra-
wami. Wzorem lat ubiegłych zieloną 
scenę zaszczyciły rodzime talenty 
ze świata muzyki i tańca oraz osoby 
trudniące się rękodziełem. Wśród 
nich znaleźli się: Alicja Wojczuk, Me-
lisa Fortwengel, Wiktoria Tur i Maciej 
Chrabąszcz, który  koncertował  z  
gitarą przy ognisku.  Młodzi artyści, 
prezentując swoje niezwykłe pasje i zamiłowania, 
stali się dla słuchaczy  prawdziwymi terapeutami 
dusz. Prezentacje wokalne urozmaicone zostały ucztą 
dla oczu w postaci tańca Pani Anny Szymańskiej. 

Dodatkowo wszyscy mogli podziwiać przepiękne 
stroje prezentowane w stylu: romskim, kozackim i 
meksykańskim. Sztuką wyplatania wianków zajęła 
się pani Jadwiga Poznar. Pod jej okiem, młode panny 

Magiczna no

POMYSŁÓW NIE BRAKUJE

„Mijają dni, mijają lata...”
Zapraszamy na wystawę kalendarzyków listkowych 
ze zbiorów Zbigniewa Dudka z Legnicy.

Promocja książki
W modelarskiej miniaturze

Miniatury zabytków
Dolnego Śląska i Złotoryi

W dniu 9 września 2015 r. godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Złotoryja, ul. Żeromskiego 2 odbędzie się promocja książki „W modelarskiej 

miniaturze”. Wstęp wolny.

W  Gimnazjum w Złotoryi przy ul. Wilczej 41 można zoba-
czyć stałą ekspozycję kikunastu miniatur zabytków Dol-

nego Śląska oraz Złotoryi. Wszystkie modele zostały wykonane 
przez uczniów w ramach projektów gimnazjalnych.

WYSTAWY, SPOTKANIA, PROMOCJE
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Pod takim właśnie tytułem można będzie 
oglądać we wrześniu w Towarzystwie Miło-

śników Ziemi Złotoryjskiej wystawę kalenda-
rzyków listkowych. 
      Na kilkunastu tematycznych planszach 
pojawi się blisko tysiąc kalendarzyków z 
kilkudziesięciu państw. Tematy i kalendarzyki 
w ramach każdego z nich zostały tak dobrane, 
aby wykazać atrakcyjność filokalendystyki dla 
oglądających wystawę i być może zachęcić 
kogoś do zbierania takich właśnie kalendarzy-
ków. Można tutaj zobaczyć zarówno kalenda-
rzyki starsze, jak i całkiem nowe, z krańców 
świata i ze Złotoryi, ze współczesnym i trochę 
już staromodnym designem, a przede wszyst-
kim z różnorodną tematyką.
      Kalendarzyki takie zbiera Zbigniew Dudek 
już od 42 lat i w tym czasie zgromadził ich 
ponad 156.055 ze 159 państw. Jest to naj-
prawdopodobniej największa kolekcja w kraju, 
a z całą pewnością najciekawsza, zarówno 
pod względem wieku, jak i miejsc w świecie, 
z których eksponaty pochodzą. Kolekcjoner 
posiada Najwięcej w swoim zbiorze najwięcej   
kalendarzyków polskich, prawie 40 % całości. 
Najstarszy z nich zszedł z drukarskiej maszyny 
w 1933 r. w Krakowie. Natomiast kalenda-
rzyków nieco tylko młodszych i to z różnych 
krajów ma wiele.
      W jaki sposób można stać  się posiada-
czem takiego zbioru? Zarówno  w pierwszych 

mogły nabywać nowe umiejętno-
ści. Małgorzata Semeniuk, będąca 
gospodynią wieczoru, wprowadzała 
obecnych w klimat i tajniki Nocy 
Kupały, opowiadając o wróżbach i 
zwyczajach świętojańskich. Atrakcją 
uroczystości był „Czerwony Dywan”, 
na którym mieli okazję znaleźć się 
„Znani i lubiani”. Tu na medal spisali 
się: sobowtór Justina Bibera, czyli Mi-
chał Buchowski, pan Adam Zaraziński 
jako Mel Gibson i niesamowita Pame-
la Anderson, która pojawieniem się 
wzbudziła wielkie zainteresowanie. 
Naśladował ją Przemek Andreasik. 
Wielką sensacją we własnej osobie 
był Pan Wiesław Janiszyn, występując 
jako gwiazda Internetu pod pseudo-
nimem Wiesiek Wszywka. To właśnie 
jemu przypadła nagroda główna w 

postaci czeku ufundowanego przez organizatorów. 
Podsumowaniem artystycznych zmagań był akroba-
tyczny taniec z ogniem. Prawdziwe Fireshow zade-

monstrowało Siedlisko „Ostatni traper i przyjaciele”. 
Wszyscy wykonawcy za swoje prezentacje otrzymali 
burzę oklasków, a  z rąk Pana Sebastiana Dębickiego 
piękne podziękowania. Pamiętając o najmłodszych, 

zorganizowano dla nich blok zabaw i 
spotkanie z czarownicą. Dzieci miały 
okazję przebrać się za ulubione posta-
cie i wspólnie z wiedźmą zatańczyć w 
Bajkowym Lesie. Pani Alina Hanusie-
wicz, wspaniale wcielając się w rolę 
Baby Jagi wraz ze swoją siostrą – drugą 
wiedźmą, wyśmienicie rozbawiła 
całe towarzystwo.  Dodatkowym 
urozmaiceniem dla maluchów było 
malowanie twarzy przez Panią Kasię 
Buchowską. Podczas imprezy towarzy-
szyła nam również Firma Kosmetyczna 
TianDe z przedstawicielką - panią Elą 
Danielak.
Uwieńczeniem spotkania była 
dyskoteka pod gwiazdami. Wszystkim  
spragnionym świętojańskich pląsów 
przygrywał pan Grzegorz Garliński. 
Nad spokojem i bezpieczeństwem 

czuwali dzielni strażacy z OSP Pielgrzymka i OSP 
Proboszczów. 
Uwiecznianiem zdarzeń  w postaci zdjęć zajęła się 
Pani Łucja Lipowiecka.  Uroczystość V Nocy przeszła 

do historii, lecz pragniemy podzięko-
wać wszystkim wyżej wymienionym 
osobom za udział, zaangażowanie i 
wkład własny:  pani sołtys Probosz-
czowa  -  Krystynie Jachimowskiej i 
panu leśniczemu - za przygotowanie 
drewna na świętojańskie ognisko,  
pani Sołtys z Jastrzębnika  - Zofii 
Dertkowskiej - za magiczne zioła z 
własnego ogródka,  a pani Karolinie 
Skowrońskiej za wolontariat na rzecz 
organizatorów. Wszystkim, którzy po-
magali lub uczestniczyli w obchodach 
tej wspaniałej imprezy dziękujemy i 
zapraszamy za rok.

Małgorzata Semeniuk

latach realizowania tej pasji, czyli jeszcze w 
epoce „przedinternetowej”, jak i współcześnie 
źródłem pozyskiwania nowych egzemplarzy do 
zbioru są życzliwi ludzie, do których prośba o 
kalendarzyk dociera. I relacje międzyludzkie, ja-
kie przy tej okazji się nawiązuje, są największą 
wartością kolekcjonerstwa, nie tylko kalenda-
rzyków.
     Otwarcie wystawy 4 września 2015 r. 
o godz. 17.00  w siedzibie TMZZ.

Roman Gorzkowski

a noc
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I
stotę kariery Albrechta 
Wallensteina (1583 -1634) 

znakomicie przedstawił Schiller w 
dramacie Wallenstein:
Znacie go - twórcę wojowniczych armii,
Bożyszcze pułków, bicz boży narodów,
Ramię i zmorę własnego cesarza,
Awanturnika i wraz dziecię szczęścia -
Który - wyniesion kaprysem swych czasów,
Rychło najwyższe osiągnął zaszczyty
I pnąc się wyżej, wciąż nienasycony,
Wnet padł ofiarą ambicji bez granic.
      Właśnie gdy Wallenstein 
najwyższe osiągnął zaszczyty, 
rozpoczął się jego drugi pobyt 
w Złotoryi. Wkroczył do miasta 
21 sierpnia 1626 r. na czele 14 
tys. armii, jako książe Friedlandu 
i wszechwładny generalissimus 
cesarski. Co odczuwał po 
przekroczeniu bram miejscowości, w 
której 27 lat temu chodził do szkoły?  
Z zachowanych przekazów - 
anegdot wynika, że się wzruszył i 
udzielił  Złotoryi gwarancji, dzięki 
którym miasto miało zostać 
częściowo oszczędzone. Jednak 

Powieść sensacyjna historyk sztuki 
Jolanty Marii Kalety z 2013 r. 

ukazuje autentyczną operację służb 
specjalnych o kryptonimie „Kustosz”. 
Celem akcji było odnalezienie skarbów 
ukrytych przez nazistów na terenie 
Dolnego Śląska. Prawdziwe historie  
przeplatają się tutaj z fikcją literacką. 

W XVII wieku Johann Feige, jeden 
z najznamienitszych przedsta-

wicieli rodziny Feige (Feige = figa), 
bardzo zasłużonej dla naszego mia-
sta, wzniósł okazały budynek miesz-
kalny. W sąsiedztwie powstały jeszcze 
trzy inne budynki, które w całości 
stworzyły czworoboczny folwark. Z 
trzech obiektów, które przetrwały do 
dzisiaj, najciekawszy jest pierwszy z 
wymienionych – pamięta XVIII-wiecz-
ną przebudowę, lecz nad kamiennym 

studia nad wojną trzydziestoletnią 
dostarczają nam mnóstwo takich 
romantycznych opowieści, w 
których najczęściej powracającym 
motywem jest historia o cudem 
uratowanej miejscowości. Niestety, 
trudno znaleźć dla tych ludowych 
mitów potwierdzenie w faktach. 
Tak też jest w przypadku Złotoryi. 
Wszystkie źródła wskazują, 
że Wallenstein postępował 
tutaj standardowo. Całą armię 
zakwaterował w mieście i okolicznych 
terenach, na mieszkańców nałożył 
uciążliwe kontrybucje, a tam, 
gdzie pojawili się jego żołnierze, 
rekwirowali bydło, konie, pożywienie 
i ubrania. W końcu, zgodnie z 
systemem wallensteinowskim, 
sami musieli się wyżywić, nie mając 
innego wyjścia. To spotkanie było 
bardzo uciążliwe, ale jeszcze ciągle 
bezkrwawe.

      Z tego pobytu zachował się 
list Wallensteina skierowany 
do teścia, Karola Harracha - 
doradcy cesarskiego, który nie ma 
bezpośrednich związków ze Złotoryja, 
ale znakomicie ukazuje panujące w 
czasie wojny trzydziestoletniej układy 
i zależności. Jest też dowodem na 
to, że  Złotoryja stała się na chwilę 
centrum dowodzenia.  Złotoryja, 21 
sierpnia 1626 r.: Panie mój, proszę, 
pomów z poselstwem hiszpańskim, 
do czego przyłączą się też hrabia 
von Isenburg  z panem von Tilly, 
ponieważ obawiam się, że będę 
jeszcze musiał wziąć stamtąd nieco 
ludzi. Ludnością Bratysławy powinien 
moim zdaniem dowodzić Breuner, 
ordynację biorąc od Palatino, a kiedy 
przybędę na Węgry, przyłączając się 

do mnie; nie powinien to być Collalto  
ani von Tiefenbach, ponieważ byłoby 
to jedynie powodem zamieszania; 
proszę Cię, Panie, urządź to w taki 
sposób [...].

      Do trzeciego pobytu 
Wallensteina w Złotoryi doszło w 
latach 1627-1628. Dysponujemy 
do tego okresu, ulubioną i często 
cytowaną przez kronikarzy anegdotą 
(błędnie datowaną na 1633 r.). Gdy 
generał zatrzymał się na zamku 
w Grodźcu, przypomniał sobie 
wydarzenie z czasów szkolnych, 
kiedy to jeden z nauczycieli bardzo 
surowo go traktował. Zapytał wtedy, 
czy żyje jeszcze jego nauczyciel 
kantor Georg Vechner (1560 -1628). 
Odpowiedziano mu, że tak. Rozkazał 
więc swoim żołnierzom natychmiast 
sprowadzić kantora do siebie. Całe 
Niemcy drżały w tym czasie przed 
Wallensteinem i nie było miejsca 
gdzie jego żołnierze nie dopuścili 
się strasznych okrucieństw. Sędziwy 

Czego tu nie ma? Znajdziemy spisek, 
oszustwo, kradzież, zbrodnie, zdradę i 
miłość. Na dodatek wszystko rozgrywa 
się w różnych czasach i przestrzeniach: 
od lat 40 XX w. po schyłek komunizmu 
w 1989 r.; od Krakowa przez Dolny 
Śląsk po Wybrzeże.
      Do książki wprowadzono wiele 
prawdziwych - wydobytych z 
archiwów informacji o okolicach 
Złotoryi. Już na pierwszych 
stronach, podczas rozmowy Hansa 
Francka z gauleiterem Dolnego 
Śląska Karlem Hanke w 1944 r. , 
zapada decyzja o umieszczeniu 
zrabowanych skarbów w pałacu 
w Sichowie oraz potem w pałacu 
Zedlitzów w Nowym Kościele. 
      Wiele faktów zostało 
udokumentowanych notatkami 
służbowymi ubeków i esbeków, 
protokołami z przesłuchań 
oraz sprawozdaniami z akcji 
poszukiwawczych. W ten sposób 
czytelnik uzyskuje dostęp do:
- notatki z działań i czynności 
wywiadowczych prowadzonych 
przez SB na terenie Nowego 
Kościoła (1-25 sierpnia 1971 r.); 
- notatki służbowej kapitana Marka 
Stasika z przeprowadzonych działań 
operacyjnych na terenie Nowego 
Kościoła (28 września 1981 r. );
- opisu prób nawiązania kontaktu 
SB z potomkiem rodu von Zedlitz 
mieszkającym w NRD (1983 r.);

Wjazd Wallensteina do Złotoryi 
w 1626 r. - rekonstrukcja przygotowana 

w 1911 r. z okazji 700 - lecia miasta

Albrecht Wallenstein  przekazuje
  swojemu dawnemu nauczycielowi 

       Vechnerowi 200 talarów

- opisu akcji przeszukania przez SB 
ruin pałacu Zedlitzów w Nowym 
Kościele (6 czerwca 1989 r. - 2 dni
po pierwszych wolnych wyborach);
- opisu akcji poszukiwań SB na 
terenie kamieniołomu Czerwone 
Wzgórze w Nowym Kościele 
(16 czerwca 1989 r.).
      Mamy też krótki epizod 
złotoryjski - przejazd esbeków 
przez Złotoryję w 1989 r.: Dopiero 
po godzinie skręcili z autostrady w 
kierunku Złotoryi. Stara asfaltowa 
nawierzchnia przypominała 
ser szwajcarski - dziura obok 
dziury, jedne większe, inne 
mniejsze. W końcu samochody 
wjechały w ciasną zabudowę 
miasteczka, typową dla tego 
regionu. Kwadratowy zatłoczony 
ryneczek z trój - kondygnacyjnymi 
kamieniczkami. Wszędzie 
porozkładane łóżka turystyczne 
z towarem oferowanym przez 
miejscowych handlarzy, parkujące 
przy chodnikach samochody [...].
      Powieść sensacyjna z licznymi 
wątkami rozgrywającymi się na 
ziemi złotoryjskiej jest ciekawą 
propozycją na lato. Warto przeczytać 
ten bestseller EMPIKU z 2013 r. 
Książkę można kupić w księgarniach 
internetowych w wersji drukowanej 
lub elektronicznej.

Damian Komada

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Warto przeczytać
Operacja Kustosz

Albrecht Wallenstein w Złotoryi cz. II
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nauczyciel był więc jak najgorszego 
przeczucia. Obawiając się o życie, 
polecił swoją duszę opiece Boskiej 
i ze łzami w oczach pożegnał się z 
rodziną, bo dobrze jeszcze pamiętał, 
jak twardo z młodym Wallensteinem 
postępował. Podczas spotkania 
Wallenstein przypomniał Vechnerowi 
jego twarde wychowanie, pobyt w 
jego domu i surowe kary. Szczególnie 
jednak pamiętał o jednej scenie i 
powiedział: teraz nadeszła chwila, 
gdy ty, Vechnerze, możesz zostać 
moim nadwornym błaznem. 
Nauczyciel tak bardzo strachem 
był przejęty, że cały drżąc, upadł na 
kolana przed Wallensteinem. Gdy 
został podniesiony przez żołnierzy, 
prosił skruszony o odpuszczenie 
surowego traktowania, tłumacząc: 
w swojej surowości miałem jak 
najlepsze intencje i w swoim 
ówczesnych postępowaniu nie 
mogłem przewidzieć, że Twoje 
umiejętności i wiedzę Bóg tak 
wyniesie. Na te przeprosiny 
Wallenstein odpowiedział mu bardzo 
łaskawie. Mój drogi Vechnerze, Ty 
wykonywałeś bardzo dobrze swoje 
obowiązki. Mój charakter był bardzo 
trudny i twarde wychowanie było mi 

potrzebne. Nie bójcie się, nic złego 
z mojej strony wam nie grozi. Na 
dowód wdzięczności dostaniecie 
dla bezpieczeństwa straż, aby nic 
wam się nie stało; jednocześnie 
przyjmij ode mnie na pamiątkę ten 
dar: wręczył mu ze swojej szkatuły 
200 talarów i pożegnał łaskawie. 
Przydzielona straż cały czas chroniła 
dom Vechnera i podczas okrutnych 
grabieży pozostał nietknięty.
      Mamy też do tego okresu kolejny 
list Wallensteina, jak zwykle pełen 
zaleceń, wysłanym ze Złotoryi 
14 sierpnia 1627 r.: [...] informuje 
Pana, że nad swoją rzeszą ludzi, 
żeby wyzyskać efektywność, taką jak 
innych pięciu szermierzy, i większe 
zobaczyć ich męstwo, to zalecam 
dowództwo księcia Lüneburg. [...] Jak 
mówiłem, do ataku większe posiłki 
Panu wyślę [...] i pozostaje niniejszym 
zawsze Panu przychylny.
      Do czwartego spotkania z 
Wallensteinem, dochodzi w latach 
1633 -1634. Był to najtragiczniejszy 
kontakt złotoryjan z armią cesarską.  

portalem (wejściem) wciąż znajduje 
się pamiątkowa tablica z herbem 
rodzinnym, datą 1612 oraz imie-
niem fundatora. Górna kondygnacja 
posiada konstrukcję ryglową, całość 

Ks. Onufry 
Stankiewicz pełnił 

obowiązki proboszcza 
parafii św. Jadwigi 
dwadzieścia dwa lata. 
Wciąż pamięta go wielu 
jego dawnych parafian. 
Biogram zamieścili Maria 
i Alfred Michlerowie w 
swoich „Złotoryjanach” z 
2011 r.  
      Pamiątki po 
ks. proboszczu są 
rozproszone i z biegiem 
czasu jest ich coraz 
mniej – prosimy o 
przekazywanie ich do 
archiwum TMZZ, z 
pewnością  pomogą w 
opracowaniu obszernej 
monografii, na jaką 
zasłużył duchowny. 
Chętnie spiszemy o nim 
wspomnienia.
      Tłumy towarzyszyły 
jego pogrzebowi w 
1969 r. Czy ktoś 
rozpoznaje postać 
długoletniego 
współpracownika ks. 
proboszcza, stojącego 
przy trumnie w kościele 
św. Jadwigi?

    Roman Gorzkowski

O szóstej rano, 4 października 1633 r.,
burmistrz Daniel Feige otrzymał 
rozkaz, że ma przygotować śniadanie 
dla generała. Władze miasta zażądały 
wtedy potwierdzenia rozkazu na 
piśmie. Zdenerwowani tym żołnierze 
najpierw pobili, ograbili i rozebrali 
do naga członków magistratu, 
a następnie szturmem zdobyli 
Złotoryję. 
      O tym, co się wtedy wydarzyło, 
na podstawie relacji naocznych 
świadków, możemy przeczytać w 
broszurze wydanej w listopadzie 
1633 r. : Przez dwa dni i jedną noc  
wojska cesarskie [w liczbie 6000] 
ponad miarę barbarzyńsko, nawet 
całkowicie diabelsko postępowały 
[...]. Nie oszczędzano nikogo, 
bezlitośnie grabiono, torturowano 
i gwałcono kobiety, także w 
kościołach. Wieszano na rynnach i 
murach, żywcem palono w piecach 
chlebowych, przypalano płonącymi 
kroplami metalu, wrzucano do 
studni, wbijano pod paznokcie 
płonące drzazgi, odcinano skórę 
ze stóp a rany posypywano solą, 
niemowlęta wyrywano matkom 
i okrutnie zabijano, uderzając o 
ziemię lub ściany, wyrzucano ludzi z 
okien, wyłupywano oczy i obcinano 
nosy, zrzucano z mostów, wzniecano 
pożary.  Pewna kobieta, która zdołała 
ocalić jedynie najmłodsze niemowlę, 
uciekła z nim na Krucze Skały w 
Jerzmanicach, gdzie wolała rzucić 
się w przepaść, niż wpaść w ręce 
żołdaków.
      Bestwialstw zaprzestano po 
interwencji sędziego Kacpara 
Fabriciusa, jak również dlatego, 
że w generale miało się obudzić 
przywiązanie do miasta i nie dopuścił 
do jego całkowietego zniszczenia. 
      Gdy ustały rozboje, znaleziono 100  
zabitych i 300 rannych mieszkańców, 
nie doliczono się również 200 kobiet, 
które albo zostały uprowadzone, albo 

Wieś pląndrowana przez żołnierzy 
  w czasie wojny trzydziestoletniej

wieńczy czterospadowy dach. Johann 
Feige był nie tylko burmistrzem i rek-
torem, to również fundator Fontanny 
Delfina oraz empory mieszczańskiej w 
kościele NNMP. 

      Później, aż do końca 
ostatniej wojny, funkcjono-
wały tutaj gospoda „Pod 
lipami” i zajazd, co zobaczyć 
możemy na widokówce. 
Dzisiaj dwa budynki są nie-
mal całkowicie opuszczone i 
niszczeją. 
      Prosimy nie tylko o 
lokalizację tego budynku 
(podpowiadamy, że niegdyś 
było stąd bardzo blisko do 
dwóch strzelnic); specjalne 
nagrody otrzymają osoby, 
które nadeślą treść oraz 
fotografię pamiątkowej 
tablicy z 1612 r. Zapraszamy 
do poszukiwań!
      Mamy nadzieję, że wła-
dze miasta zrobią wszystko, 
by ocalić cały ten zabytkowy 
budynek! 

          Roman Gorzkowski 

się ukryły. Przez cały 1634 r. miasto 
było ponownie nękane przemarszami 
wojska, kontrybucjami, pożarami 
oraz epidemiami dżumy.
      Spotkanie z Wallensteinen 
i jego armią zaliczamy do 
najtragiczniejszych wydarzeń 
w historii Złotoryi. Całą wojnę  
trzydziestoletnią (1618-1648) 
możemy śmiało nazwać największą 
katastrofą dla Śląska przed obu 
wojnami światowymi w XX w.  Czy 
rzeczywiście „znajomość” złotoryjan 
z wielkim generałem pomogła 
uchronić miasto?  I gdyby nie
wcześniejszy pobyt 
czternastoletniego łobuza 
Wallenszteina w  miejscowym 
gimnazjum - zachowany potem 
sentyment do miasta, to mogło być 
jeszcze gorzej?
     Źródła cytatów: Fryderyk Schiller, 
Dzieła wybrane, T. 2: Wallenstein - 
prolog, przekład W. Lewik, Warszawa 
1955, s. 235; Briefe Albrechts von 
Waldstein an Karl von Harrach..., hrsg. 
F. Tadra, [w:] Fontes Rerum 
Austriacarum, Bd. 41-42, H. 2, 
Wien 1879,  s. 430; J. C. Kundmann, 
Academiae et Scholae Germaniae…, 
Breslau 1741, s. 442-443; K. J. Löschke, 
Der General Wallenstein und Cantor 
Vechner in Goldberg, [w:] Schlesiche 
Provinzialblätter, Bd. 120: 1844, s. 177; 
Albrechts von Wallenstein, des Herzogs 
von Friedland..., Bd. 1, Berlin 1822, s. 
101; R. Gorzkowski, W mrokach wojny 
trzydziestoletniej [w:] Echo Złotoryi, 11 
(36), 2008, s. 14-15.
     Źródła ilustracji: Wjazd  Wallensteina, 
fot. 1911 r. (Reinhard R.Gorsky - zbiory 
przekazane dla TMZZ w 2014 r.); 
Spotkanie Vechnera z Wallensteinem, 
rys. G. Boettger 1808 r., repr. wg.: C. A. 
Menzel, Geschichte Schlesiens, Bd. 2, 
Breslau 1809, s. 425; Pląndrowanie wsi 
Wommelgem, mal. S. Vrancx ok. 1629 r. 

Damian Komada

Pamięci ks. Onufrego
Historia jednej fotografii

Dom rektora i burmistrza

Kącik starej widokówki
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