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Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:

Stowarzyszenie TMZZ:

Dawid Gudel – Instruktor Kultury w Wiejskim 
Domu Kultury w Nowym Kościele. Absolwent 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 
kierunek: Kulturoznawstwo. Z zamiłowania ogrodnik, 
fotograf, raper, piechur i kuglarz.
      Iwona Pawłowska: Z tego, co udało mi się o 
Panu dowiedzieć, nie jest Pan stąd. Jak Pan trafił do 
Nowego Kościoła?
Dawid Gudel: Urodziłem się na drodze z Zabiela 
do Dolistowa Starego. To na Podlasiu. 50 km na 
północ za Białymstokiem. Tak się spieszyłem, że 
karetka pogotowia musiała się zatrzymać w lesie 
i tam przyjęto poród. Kiedy opowiadam o tym 
dzieciom w WDK nie mogą uwierzyć. I z wielkimi 
oczami pytają: „Naprawdę?”. Tak, naprawdę. 
Do Nowego Kościoła trafiłem z Wrocławia. Tam 
skończyłem studia wyższe – Etnologię. Tuż przed 
studiowałem Kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu.
      Widzę, że łączy nas jedna uczelnia. Poznań, 
Wrocław – duże miasta i nagle Nowy Kościół. 
Proszę zdradzić, jakie wrażenie wywarła na Panu 
wieś?
Jest zupełnie inna niż podlaskie wsie, w których 
zwykłem bywać. A bywam w wielu. Do tej pory z 
dwójką przyjaciół prowadzimy coroczne badania 
etnomuzykologiczne na północnym-wschodzie 
Polski i odwiedzamy wiele małych miejsc. Nowy 
Kościół zadziwił mnie architekturą, położeniem i 
źródłami. To niesamowite, że we wsi istnieją dwa 
ujęcia krystalicznej, darmowej wody.
     Odkrył Pan w niej potencjał. Dużo pracy, 
poszukiwań to wymagało?
W każdym miejscu drzemie jakiś potencjał. Odkrycie 
go w Nowym Kościele wymagało nieco wysiłku, 

dziesiątek różnych metod i szczypty przebiegłości, 
a i tak jestem jeszcze w przedbiegach. Wciąż 
można zrobić wiele rzeczy, ale teraz to już 
toczenie kamienia po terenie poziomym, a nie 
wciąganie go pod górkę.
      Trzeba przyznać, że mocno Pan zaktywizował 
mieszkańców Nowego Kościoła. Jak to się robi?
Poznaję ludzi. Doświadczenie pokazało, że 
„Instruktor Kultury” (brzmi groźnie, prawda?) 
powinien równie często realizować potrzeby 
ludzi, co proponować własne pomysły. Z lekką 
przewagą na stronę pierwszego działania. Do 
tego taki „Kaowiec” (pracownik kulturalno-
oświatowy) musi obserwować, słuchać i być 
wrażliwym na środowisko, w którym pracuje. 
      Sama z niedowierzaniem obserwuję, co 
dzieje się we wsi i jestem pod wrażeniem 
murala, który od niedawna zdobi Nowy Kościół. 
To Pana pomysł? Kto zaangażował się w jego 
powstanie? Ostatnio namawiana usilnie przez 
męża wzięłam udział w grze terenowej, jaką 
Pan organizował podczas otwarcia ścieżki na 
Czerwony Kamień. To, co mnie zaskoczyło, to 
sielska, bardzo rodzinna atmosfera spotkania. 
Naprawdę zawsze jest tak życzliwie? 
Nie pamiętam, kto dawno temu zaproponował 
stworzenie tego dzieła, ale to był strzał w 
dziesiątkę. SKONT – wrocławski writer (graficiarz) 
i twórca murali wraz ze swoją partnerką Brygidą 
zrobili niesamowitą robotę.
Powodzenie gry terenowej zaskoczyło nawet 
mnie. Nie zakładałem, że przyjdzie aż tak dużo 
uczestników. Wyciągnięcie ludzi z domów 
nie jest prostym zadaniem. Wydarzenie to – 
rozwijając poprzednie pytanie – było jednym z 

Całą parą czy 
na pół gwizdka?
Podobno ludzie dzielą się na definiujących i 

definiowanych. Przy czym nie chodzi tu o 
jakąś odwagę i ambicję w narzucaniu innym 
czegokolwiek, a realną ocenę swojego udziału i 
wpływu na otaczającą rzeczywistość i kreowanie 
przyszłości. Chodzi o wejście „do gry społecznej” 
i wywieranie wpływu na to, co jest właściwe 
lub niewłaściwe dla mojego otoczenia, a także 
obrona obranych wartości, wizji, ideałów 
poprzez przyjęte i społecznie akceptowane formy 
działania. Warunkiem koniecznym do tego jest 
uświadomienie sobie własnej mocy sprawczej, 
wiara w wyuczone umiejętności, kwalifikacje 
i predyspozycje. Stawianie czoła rozmaitym 
społecznym wyzwaniom, to sztuka, którą realizują 
w zadowalającym wymiarze tylko nieliczni 
przedstawiciele swoich grup zawodowych i 
społecznicy. Bywa, że dźwigają na swych barkach 
trud, który dużo łatwiej można byłoby realizować 
większymi siłami ludzkimi. Ale zamiast być 
łatwiej, jest coraz trudniej. Dlaczego? 
      Otóż na przeszkodzie stoi powszechna 
przypadłość społeczeństw późnego kapitalizmu, 
zajętych pogonią za „lepszym”, ale w obrębia 
własnego „domu i ogródka”. To funkcjonowanie 
na krańcach życia rodzinno-towarzyskiego i 
narodowego, z wielką pustką pośrodku, jaką jest 
społeczność lokalna. Silne więzi z familią oraz 
silna identyfikacja z narodem nie wykluczają 
się z więziami na poziomie lokalnym, jednak 
– jakaś niezidentyfikowana siła – blokuje 
powiązania średniego szczebla. Zainteresowanie 
lokalnymi inicjatywami wzrasta, krok po kroku 
zbliżając nas do realizowania się w ramach 
społeczeństwa obywatelskiego. Wciąż jednak 
musimy pracować nad podstawami więzi lokalnej 
bazującej na zaufaniu i lojalności wobec firmy, 
stowarzyszenia, środowiska zawodowego, 
wspólnoty mieszkaniowej. Musimy pracować nad 
zwiększeniem wrażliwości na dobro wspólne, 
sprawy publiczne, solidnie wywiązywać się z 
obowiązków, walczyć z pasożytowaniem na 
publicznych środkach i sprzyjaniu nieformalnym 
układom. 
      Przyczynę „miękkiej obywatelskości” upatruje 
się w tym, co w naukach społecznych nazywa 
się „odmową wiedzy”, tj. utratą zainteresowania 
dla informacji o bieżących wydarzeniach, 
problemach nurtujących wspólnotę lokalną bądź 
narodową, a  którą usprawiedliwia się zasadą 
„mniej wiesz, lepiej śpisz”. Zadowalanie się 
minimum i koncentrowanie się na sobie prowadzi 
do samowykluczania się z życia wspólnoty, 
zawęża pole działania. Sprawia, że wykształcenie 
i umiejętności, które można byłoby ustawić na 
maksymalne obroty, pracują tylko na pół gwizdka. 
Kto chce być „pół-gwizdkiem”? - ręka do góry? 

   Joanna Sosa-Misiak  

Dawid Gudel

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
wielu realizowanych w Nowym Kościele z różnym 
skutkiem. Niektóre działania, w których uczestniczy 
Dom Kultury nie mają aż takiego powodzenia. 
Czasem można się zdziwić. Cieszy mnie to, gdy 
ni stąd, ni zowąd pojawiają się ludzie i emanują 
zaangażowaniem. W Nowym Kościele jest coraz 
więcej takich ludzi, dzieci, rodzin.
Warto wspomnieć, że projekt „Spotkajmy się na 
górze” to pomysł samych mieszkańców. Wniosek 
do programu Działaj Lokalnie złożyła Biblioteka 
Gminna w Świerzawie w imieniu nieformalnej 
grupy „Nowy Nowy Kościół”. Moim zdaniem 
wspaniała nazwa.
      Modne jest teraz tworzenie wsi tematycznych. 
Ma Pan ambicję, by tak postąpić z Nowym 
Kościołem?
Modne też jest niezrozumienie tej idei. „Wieś 
patyczków i liści”, „Wieś powietrza”, „Wieś korników 
i śmieci”. Niektóre ze wsi tematycznych są robione 
na siłę i odnoszą mierny skutek. Mamy przykłady 
w naszym powiecie, które przemilczę. Każda wieś 
może być wsią tematyczną, tylko po co? Może 
nią też nie być. Wielu wyszłoby to na dobre. 
Mieszkańcy małych miejsc czasem potrzebują iskry, 
inicjatora i gdy pojawia się ktoś, kto mówi: „Zróbcie 
wieś tematyczną!” - wszyscy klaszczą i popierają 
pomysł. Pytanie, czy stworzenie przysłowiowej „Wsi 
patyczków i liści” czy „Kiszonego ogórka” jest im 
potrzebne. Drugą kwestią jest cel takich działań. Co 
to da mieszkańcom? Jaki będzie to miało wpływ na 

wieś? Czy oni to czują i będą chcieli zaangażować 
się w działania. To złożony proces moim zdaniem, 
który „twórcy” wsi tematycznych muszą zgłębić 
pieczołowicie, zanim zabiorą się do pracy.
      Zdradzi Pan swoje plany odnośnie wsi na 
najbliższy czas?
Tajemnica.
      Rozumiem, nie przyciskam do murala☺. To 
przynajmniej proszę zdradzić, czy Nowy Kościół 
to przystanek przesiadkowy na Pana drodze czy 
miejsce docelowe?
Jest wiele miejsc na Ziemi, które odwiedziłem i 
ogromna ilość, które chciałbym odwiedzić. 
      I znów wymijająca odpowiedź☺. A z czego jest 
Pan dumny? Co na pewno by udoskonalił? Chodzi 
oczywiście o działania w lokalnym środowisku.
Udoskonaliłbym wiele rzeczy, ale dyplomatycznie 
zostawię to dla siebie
Jestem dumny z Mieszkańców, których coraz 
większe grono angażuje się w działania dla 
dobra wsi. Coraz więcej osób przeciera oczy ze 
zdziwieniem, że można zrobić „coś dla wioski” 
i będzie to miało ogromne efekty.
      Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze 
nie raz będzie mi dane uczestniczyć w imprezach 
przez Pana organizowanych. Niekoniecznie 
skacząc w worku – jak było ostatnio☺.

z Dawidem Gudelem rozmawiała 
Iwona Pawłowska

W redakcji Gazety Wrocławskiej powstał pomysł 
stworzenia Galerii Dolnoślązaków, których 

pomysłodawcy nazywają Ojcami Założycielami Dolnego 
Śląska -  do tej pory nazywaliśmy ich pionierami. 
Na początek przewidziano , że Galeria powstanie z 
portretów w  ilości podobnej do liczby powiatów, których 
jest na Dolnym Śląsku 169. A potem corocznie kapituła 
wybierze spośród następnych kandydatur kolejnych 
wyróżnionych. Na utworzenie Galerii wskazano 
budynek Urzędu Wojewódzkiego z siedzibą Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego .
      Pomysłowi przyklasnął urzędujący Marszałek – Cezary 
Przybylski i projektowi  nadano bieg. Stosowne pisma 
skierowano do jednostek samorządu lokalnego, skąd 
rozesłano  kopie do zarejestrowanych na ich obszarze 
organizacji pozarządowych.
      Kiedy takie pismo  z Gminy Miejskiej Złotoryja dotarło 
do Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, po 
wnikliwej dyskusji członkowie zarządu wytypowali dwie 
kandydatury: doktora Henryka Borejkę i dyplomowaną 
pielęgniarkę Marię Wolską – Bielską.
Dzięki pomocy obu córek: doktora i siostry przełożonej 
( wspomnienia i zdjęcia), można było przystąpić do 
przygotowania uzasadnień . Tego zadania podjął się 
Bogusław Cetera.
      Jednym dla przypomnienia, innym do wiadomości 
zaprezentujemy Państwu te charakterystyki.

Dr Henryk Borejko (1914 – 1992)
   Urodził się 
w rodzinie 
wielodzietnej, w 
Duchowszczyźnie 
koło Smoleńska, 
7 kwietnia 1914 
roku. Do Polski (do 
Wilna) przyjechał 
w 1921 roku. 
Świadectwo 
dojrzałości 
otrzymał w 
1933 roku w 
Państwowym 
Gimnazjum 
imienia Adama 
Mickiewicza w 
Wilnie i w tym 
samym roku 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. Dyplom lekarza uzyskał w 
roku 1939. Od września 1939 roku do grudnia 1940 roku 
był stażystą w Szpitalu Miejskim im. Św. Jakuba w Wilnie. 
Od stycznia 1941 roku do marca 1945 roku pracował 
jako lekarz rejonowy w ambulatorium w Szymkaicicach, 
powiat rosieński, woj.wileńskie.
    Do Polski (do Złotoryi) przybył w maju 1945 roku; 
zaangażowano go początkowo, w sierpniu 1945 roku, 
na stanowisku lekarza powiatowego. Przez pierwsze 
lata powojenne sam jeden obejmował opieką lekarską 
Złotoryję wraz z okolicznymi miejscowościami. W 
późniejszym okresie, przez szereg lat pełnił funkcję 
dyrektora szpitala, zlokalizowanego w starym 
budynku szpitalnym, zbudowanym w 1720 roku 
„Klosterlazzaret” przy obecnej ulicy Marii Konopnickiej 
20. Najważniejszym oddziałem był tam w latach 
powojennych oddział zakaźny, ponieważ w tym czasie 
najczęstszymi schorzeniami były właśnie choroby 
zakaźne, a zwłaszcza gruźlica, tyfus brzuszny i plamisty, 
zatrucia pokarmowe, czerwonka, dyfteryt i inne. 
Ponadto w starym szpitalu był jeszcze mały oddział 
ogólny (odpowiednik obecnego wewnętrznego) oraz 
izba porodowa z małym oddzialikiem noworodków 
– bez inkubatorów. Doktora Borejkę, jako jedynego 
lekarza w Złotoryi, zaangażowano na sześciu różnych 
etatach. Zapytany: ”Jak pan to robił i jak pan zdążył?” -  
odpowiadał: „Rano wstawałem o pół godziny wcześniej”.
      W pierwszych latach powojennych część miasta  
była zajęta przez wojska radzieckie. Po opuszczeniu tej 
części miasta przez wojsko radzieckie i przekazaniu go 
pod zarząd miasta przyszła kolej na zagospodarowanie 
szpitala przy ul. Szpitalnej. Szpital ten został przez 
żołnierzy radzieckich zamieniony na dwie hale 
sportowe poprzez wyburzenie wewnątrz wszystkich 

ścian. Odbudowa szpitala prowadzona była pod 
kierownictwem dyrektora Henryka Borejki.
      Dr Henryk Borejko został ordynatorem Oddziału 
Wewnętrznego. Ponadto był kierownikiem Przychodni 
Przeciwgruźliczej, która dzięki jego staraniom przeniosła 
się do adaptowanego budynku przy ul. Sienkiewicza.
      W czasie swojej długoletniej, sumiennej i rzetelnej  
pracy dr Henryk Borejko zyskał uznanie i zaufanie 
społeczeństwa powiatu złotoryjskiego. Został odznaczony 
m.in.: Medalem 30-lecia,  Medalem 40-lecia, Odznaką 
Zasłużony  za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, 
Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
      Zmarł 10 sierpnia 1992 roku i został pochowany na 
cmentarzu w Złotoryi.

Maria Wolska-Bielska (1898 – 1946)
   Maria Wolska z Sienkiewiczów urodziła się 15 lipca 
1898 roku w 
majątku rodziców 
k/Szydłowa 
(Syluva) na Litwie. 
Wychowywała się z 
bratem i siostrą. W 
1912 roku zmarła 
jej matka. Podczas 
I wojny światowej 
i rewolucji 1917 
roku Maria ma 19 
lat i ucieka za linię 
frontu. Po wielu 
przejściach zostaje 
sanitariuszką 
w ambulansie 
wojskowym, 
a w 1919 roku 
poślubia Jana Wolskiego – pracownika Banku Ziemskiego 
w Wilnie. Urodziła czterech synów, pierwszy umarł w 
niemowlęctwie. W 1926 roku nagle umarł mąż, rodzina 
została bez środków do życia. Maria Wolska przeszła 
przeszkolenie, podjęła pracę jako pielęgniarka i po 
pięciu latach wyszła za mąż za dra Edwarda Bielskiego. 
W związku z kryzysem i posiadaniem zabezpieczenia 
finansowego straciła  pracę. W 1933 urodziła córkę, ale 
wkrótce małżeństwo rozpadło się. Pracowała dorywczo 
w prywatnych gabinetach medycznych. Podupadła na 
zdrowiu wskutek przeżyć podczas II wojny światowej. 
Była więźniarką  na Łukiszkach, zesłaną do obozu w 
Proweniszkach i na roboty do Niemiec z dwoma synami. 
Nadszedł rok 1945. Maria Wolska-Bielska opuściła z córką 
Alicją Teresą Wilno.
       Dotarły do Białegostoku, gdzie Maria przypadkowo 
spotkała znaną  z Wilna rodzinę  Borejków. Przyjęła 
propozycję dra Henryka Borejki, by udać się z nim 
do Złotorii, gdzie brakuje personelu medycznego. 
Złotoryjski szpital wciąż był w organizacji, a pracownicy 
nie otrzymywali wynagrodzenia. Aktywnie pomagała 
doktorowi w uruchamianiu przychodni lekarskich 
i współprowadziła Poradnię Wenerologiczną. Były 
to bardzo ciężkie czasy dla wszystkich. Brakowało 
wszystkiego, bardzo życie utrudniali żołnierze sowieccy. 
Maria Wolska-Bielska, wykorzystując wiedzę z wileńskich 
szkoleń, przyczyniła się do uruchomienia największego 
w Złotoryi punktu medycznego w 1946 roku. Pracy 
zawodowej oddawała się z wielkim poświęceniem. 
Wreszcie po traumatycznych przeżyciach znalazła swoje 
miejsce na ziemi. Przyszłość jej i córki zapowiadała  się 
szczęśliwa. Kilkakrotna zmiana mieszkania wnosiła 
nowe wygody w życie. Zbierała w sobie nowe siły i 
służyła ludziom. W domu miała z oddzielnym wejściem 
z korytarza pokoik-gabinecik, gdzie świadczyła usługi 
medyczne.
     Nadszedł późny wieczór 10 maja 1946 roku, Maria 
wróciła do domu bardzo zmęczona. Chciała być kobietą 
silną i pewnie tak było, ale do czasu….W nocy zmarła, 
była przy niej dwunastoletnia córka. Wezwany dr Henryk 
Borejko nic nie mógł już pomóc, stwierdził zgon.
Najstarsi mieszkańcy miasta pamiętają „ uśmiechniętą 
siostrzyczkę” i szczerze ludziom oddanego doktora. 
Według nas oboje  zasługują na miano bohaterów 
tamtego czasu.                                                                                  
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RUSZA GALERIA DOLNOŚLĄZAKÓW



Jest środa, 3 czerwca 2015 r., piękny słoneczny 
dzień, siedzimy z mężem w  cukierence przy 

złotoryjskim Rynku - zmęczeni podróżą - pijemy 
kawę i przyglądamy się  miastu... Dookoła jest 
kolorowo - kamieniczki, drzewa, trawniki i klomby 
barwnych kwiatów. Podziwiamy. Przyglądamy się 
przechodniom - są zadbani i „gwarni”. Wszystko 
jak gdzie indziej. Rozglądam się ze wzruszeniem. 
Może powinnam tu była zostać? - zastanawiam się 
w duchu. Takie nachodzą mnie myśli zawsze, kiedy 
wpadam tu na chwilkę, by na miejscowym, małym 
cmentarzu pokłonić się prochom mojej Matki. Patrzę 
na ludzi, oglądam twarze - może wypatrzę znajome 
rysy, choćby z podobieństwa, bo tych, których 
znałam już pewnie nie ma, odeszli tak, jak przed 
paru laty moi przyjaciele ze szkolnych lat - Danusia 
i Edek Sosnowscy. Czy ci, którzy nas mijają, wiedzą, 
pamiętają, a może znają z przekazów rodzinnych 
tamtą Złotoryję, Złotorię jak - się nazywała przed 
siedemdziesięcioma laty, kiedy stawiała pierwsze 
kroki w polską rzeczywistość? Jakże  była  inna!
      Zobaczyłam ją w jesienny, październikowy dzień 
1945 r. Była szara, opustoszała, bo miejscowa ludność 
częściowo wyjechała, a przyjezdnych Polaków nie 
było wielu, podobno   około 150. Miasto robiło 
wrażenie nie w pełni zasiedlonego, choć nosiło 
małe ślady  okaleczenia działaniami wojennymi. 
Zapamiętałam zburzone tylko dwie kamieniczki na 
rogu  Rynku i ul. Solnej. Po świeżo zapamiętanym 
widoku zniszczeń rodzinnego Wilna i  Białegostoku, 

Złotoryja, choć smutna, 
wydała mi się oazą, miastem 
z przeszłości - sprzed  wojny i 
okupacji.   
 Przypadek zrządził, 
że wraz z Mamą znalazłyśmy 
się tutaj w Złotoryi w lipcu 
1945 r. w wyniku tzw.  
repatriacji (czytaj: wygnania). 
Zanim nastąpił ten fakt, 
musiałyśmy pokonać  nie  
tylko długą drogę z Wilna, 
ale i szereg przeciwności 
losu. Jak wszyscy repatrianci 
z tamtego  kierunku, 
dojechałyśmy bydlęcym 
wagonem do Białegostoku 
- miasta zrujnowanego 
i  przeludnionego - dla 
nas docelowego punktu. 
Zamieszkałyśmy „kątem”, 
a Mama - pielęgniarka z 
zawodu - zaczęła rozpaczliwie 
szukać pracy. Napływ 

„przesiedleńców” spowodował całkowity brak 
możliwości zatrudnienia. Tak minęły dwa miesiące. 
      Zaczęłam uczęszczać do przepełnionej szkoły, 
przyjęto mnie do klasy, gdzie było  miejsce, a nie 
do takiej, w której powinnam się uczyć. Białystok 
„pękał w szwach”. Ledwo  na bardzo skromne życie 
wystarczały nam drobne zapomogi z PUR-u, bo 
przywiezione  książki i podręczniki, na które był popyt, 
zostały od razu sprzedane na 
targowisku. Nasza  egzystencja 
była tu bez szans i perspektyw: 
na własne lokum, na Mamy 
pracę, a nawet na  moją 
naukę. Sytuacja wydawała 
się bez wyjścia i tak nadszedł 
październik. Gdzieś w  połowie 
miesiąca Mama przypadkowo 
spotkała na ul. Lipowej 
znajomego z Wilna, sędziego  
Borejkę, z którego rodziną była 
zaprzyjaźniona, nawet w Wilnie 
mieszkaliśmy po sąsiedzku:  
Borejkowie na ul. Artyleryjskiej 
2, a my na Pióromont 5. Znałam 
prawie wszystkie ich  dzieci: 
Walę, Janeczkę, Henryka, może 
i Piotra. Pamiętam, jak Mama 
opłakiwała młodziutkiego Pawła 
Borejkę (bliźniaka Piotra?) 
rozstrzelanego w Ponarach 
w czasie  okupacji w 1943 r. 
za działalność konspiracyjną. Teraz panu sędziemu, 
tak niespodziewanie  spotkanemu, opowiedziała 
o swoich problemach. Od razu zaproponował, 
że  porozumie się z synem Henrykiem, młodym 
lekarzem, który pracuje daleko stąd, na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych w ZŁOTORII. Organizuje szpital i boryka 
się z brakiem personelu medycznego. Mówił, że 
warunki życia są tam łatwiejsze, jest szansa na 
mieszkanie i pracę. Mama natychmiast się zgodziła 
i prosiła o pomoc. Jeszcze tego samego dnia pan 
sędzia  Borejko zaprosił nas do swego mieszkania 
w Białymstoku, które zajmował z żoną i rodziną. 
Poczęstowano nas posiłkiem i herbatą (luksus!). Przy 
stole rozmowa dotyczyła nieznanej  „Złotorii”.
Po paru dniach, po spakowaniu naszego skromnego 
dobytku, byłyśmy gotowe do drogi w  nieznane. 
Udałyśmy się w daleką podróż z Białegostoku, przez całą 
Polskę aż na Dolny Śląsk. Mało pamiętam. Miałam 12 
lat. Trudno mi nawet określić trasę. Zapamiętałam tylko 
most pontonowy w Warszawie, widok ruin Wrocławia 
sprzed niby dworca i mdły odór rozkładających się 
zwłok oraz długie oczekiwanie na pociąg w przejściu 
podziemnym dworca w Lignicy (obecnie Legnica). 
Nie wiem, nie pamiętam, czy jechałyśmy faktycznie 
pociągiem, skoro upragnioną „Złotorię” ujrzałam z „paki” 
ciężarowego samochodu, który zatrzymał się, przy 
balustradzie na rogu  Rynku i ul. Solnej. 

      Był październik 1945 r. Wszystko dookoła oznaczało 
wielką tajemnicę i wielką niewiadomą. Dr Henryk 
Borejko i jego młoda żona - mówiąca pięknym 
wszędzie rozpoznawalnym, kresowym zaśpiewem - 
przyjęli nas do swego, gościnnego domu (dziś w dole 
za ul. Sikorskiego), który z wielką wdzięcznością po 
paru dniach opuściliśmy.
Przydzielono nam bowiem tymczasowy pokój z 
maleńkim aneksem kuchenno-łazienkowym w 
kamienicy na ul. Lignickiej 9 (dziś J. Piłsudskiego 17) na 
I piętrze. Nie było tam zbyt  wygodnie, ale szczęśliwie.
      Na najwyższej kondygnacji mieszkała „Frau” (tak 
ją nazwałyśmy) - chyba właścicielka kamienicy wraz 
ze starszą siostrą. Były sympatyczne i życzliwe, dbały 
o porządek w całym budynku. Mama rozpoczęła 
pracę, a ja naukę. Może to był  marzec 1946 r., 
kiedy przeniosłyśmy się do obiecanego nowego 
mieszkania, też na ul. Lignickiej nr 33, róg  zaułka 
Przelot. Otrzymałyśmy pół I piętra: (trzy prawe 
okna od ulicy) - 2 pokoje z kuchnią i  łazienką oraz, 
oddzielające drugą część mieszkania, maleńkie 
trzecie pomieszczenie na Mamy gabinet zawodowy 
z osobnym wejściem z klatki schodowej (obecnie 
zamurowane). Czasami  przychodzili tu pacjenci, 
najczęściej sąsiedzi - na zastrzyki, opatrunki, porady i 
oczywiście moje koleżanki z drobnymi skaleczeniami. 
Ot, taki usługowy, dodatkowy, punkt medyczny. Było 
nam w tym mieszkaniu dobrze i wygodnie i czułyśmy 
się w nim szczęśliwe, a o przeszłości starałyśmy się nie 
pamiętać.
      Mama rozpoczęła pracę jako pielęgniarka 
przełożona (była już nią przed wojną) u  boku dra 
Henryka Borejko w złotoryjskim szpitalu. Był to 
mroczny, wiekowy, budynek przy  ul. Skarbowej 22 
(obecnie Konopnickiej), jedyny, jaki się wówczas 
nadawał na ten cel, gdyż  właściwy szpital 

poniemiecki był zajęty przez 
wojska radzieckie. Wysiłkiem 
wszystkich  pracowników - było 
ich niewielu - a przede wszystkim 
dra Borejko, szpital (powiatowy?) 
już wcześniej został 
prowizorycznie przystosowany 
dla pacjentów i ciągle się 
„rozrastał”. 
      Nie wiem, czy od razu były 
wydzielone szpitalne oddziały, 
ale wiem, że przyjmowano  
różnych chorych: na zabiegi, 
chyba nawet na mniejsze 
operacje, również ludzi z 
objawami chorób wewnętrznych 
i zakaźnych. Była też porodówka 
z położną Marią Stułko (z domu 
Onoszko, ur. 1915 r.) - żoną 
ówczesnego burmistrza (raczej  
pewne) albo bardzo wysokiego 

członka władz administracyjnych 
w Złotoryi. To przy tej położnej, 

najprawdopodobniej 20  listopada 1945 r., przyszła tu 
na świat pierwsza polska obywatelka Złotoryi - Wanda 
Linka. Już dziś nie pomnę, skąd mam tę informację, 
ale jestem przekonana, że jest prawdziwa. O tym  
szpitalu dość dużo wiem i pamiętam, gdyż moje 
ówczesne życie było z nim integralnie   związane, 
a widocznie byłam niezłym obserwatorem, więc 
przechowałam w pamięci niektóre fakty do dzisiaj. 
Pracowała w nim moja Mama, a prawie naprzeciwko 

przy ul. Skarbowej 26  (dziś M. Konopnickiej), 
była szkoła powszechna, do której uczęszczałam. 
Przybiegałam do  Mamy w różnych porach dnia, 
a czasami nocowałam na kanapie w pokoju - dziś 
nazwałabym  go socjalnym - kiedy Mama miała 
dyżur, gdyż sama bałam się zostawać na noc w 
pustym  mieszkaniu. Pokój ten mieścił się poza 
oddziałami szpitala, na parterze na prawo od wejścia, 
i  był miejscem spotkań służbowych i prywatnych 
pracowników. Moją wielką ciekawość  budziła, 
wisząca nad kanapą, kartonowa reprodukcja obrazu, 
przedstawiająca siedmiu mieszkańców Złotoryi 
w XVI w. ocalałych od zarazy - dżumy czy cholery. 
Pomieszczenie, dość jasne i przestronne, służyło 
również jako jadalnia, bo zdarzało się, że posiłki 
szpitalne były podstawowym jedzeniem personelu, 
gdyż z poborami bywało różnie.
      Do dziś noszę w sercu żal, że nie dostałam 

Alicja Bielska autorka wspomnień

Maria z Sienkiewiczów Wolska-Bielska 
pielęgniarka przełożona

Kamienica, w której mieszkała autorka, 
ul. Piłsudskiego (dawniej Lignicka 33)
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obiecanych zimowych 
butów na Boże 
Narodzenie 1945 r., bo w 
szpitalu nie było dla pracowników wypłaty. Chodziłam 
więc w  dziurawych. Chyba w drodze wielkiego 
wyjątku, zawsze w tym socjalnym pokoju, na  szkolnej 
dużej przerwie wpadałam - bo czekał na mnie na stole 
kubek ciepłego mleka. Sympatycznie wspominam 
ówczesne tam pobyty. Wszyscy mnie hołubili, 
byłam jedynym  dzieckiem  „plączącym” się wśród 
personelu. Ktoś zawsze zażartował, zagadał, ktoś 
mnie  pogłaskał, ktoś pomógł odrobić lekcje. Czasami 
przychodził dr Borejko, jakiś pan Dybowski, inni też i 
oczywiście „cztery Marie”, o których mówiono, że są 
najważniejsze w szpitalu. Pierwsza to Maria Wolska-
Bielska - przełożona (moja Mama), druga Maria 
Stułkowa - położna w szpitalu, była zaprzyjaźniona 
z moją Mamą, szczególnie wówczas, gdy Mama  
odstąpiła i zaproponowała drugą 
część mieszkania obok nas, na 
I piętrze przy ul. Lignickiej  33 
(2 lewe okna od ulicy). Swoje 
dotychczasowe, w wysokim 
domu na rogu Solnej i Bornej,  
Stułkowie z synem musieli 
opuścić, bo zajął je UB. 
      Były też  pracownice w kuchni 
i pralni, szwaczek chyba nie było, 
bo guziki w białych fartuchach po  
praniu, przyszywałam z Mamą, 
czego bardzo nie lubiłam.
Zatrudnienie w szpitalu to 
dla Mamy czas całkowicie 
wypełniony żmudną,  mrówczą 
pracą w  dniu i na częstych 
nocnych dyżurach oraz wyjazdach 
z ciężko chorymi pacjentami 
do szpitala w Jeleniej Górze. 
Oprócz tego współpracowała 
z drem Henrykiem Borejko 
przy organizowaniu   przez 
niego przychodni lekarskich, również chyba tej 
największej, wiosną 1946 r. Współprowadziła 
Poradnię Wenerologiczną, której gabinet na 
początku  mieścił się w domu  prywatnym dra 
Borejki. Trudne i ciężkie to były czasy dla wszystkich 
mieszkańców  Złotoryi, ale przede wszystkim dla 
pacjentów i pracowników szpitala. Wiązało się to ze  
skomplikowaną sytuacją polityczną (stacjonowanie 
w Złotoryi wojsk radzieckich) i trudnościami dnia 
codziennego, związanymi z brakiem leków, środków 
opatrunkowych,  opału, a nawet żywności. Zmorą 
mieszkańców byli pojawiający się dość często  
„szabrownicy”. Majaczyły w nas stale echa przeżyć 
okupacyjnych, bo Mama do końca swoich dni, 
pozostały,  czerstwy chleb - na wszelki wypadek - 
suszyła na suchary. To o czymś świadczyło... 
      A wieczorem, kiedy była w domu, słuchała 
nadawanych przez Czerwony Krzyż komunikatów 
Skrzynki Poszukiwania Rodzin i BBC, czekała z 
utęsknieniem na informację, że żyje jej syn - z 
pierwszego małżeństwa - Jan Wolski, wywieziony na  
roboty z Wilna do Niemiec. Niestety, nie doczekała 
się, zmarła, nie znając prawdy, że przeżył i wrócił do 
kraju. Smutne i tragiczne wojenne losy. O drugim synu - 
Romanie Wolskim - wiedziała, że jest w polskim wojsku.

Tylko częściowo zdawałam sobie 
sprawę z Mamy przeżyć i zbytniej 
pracowitości oraz zaangażowania w 
pracę zawodową, którą widziałam, 
że lubiła, że przynosiła jej satysfakcję,  
przecież długo na nią czekała.  
      Z każdym dniem „wrastała” w 
środowisko i miasto, z którym się 
coraz bardziej utożsamiała. Życie 
układało nam się coraz lepiej - warunki 
poprawiały się. Byłyśmy  zadowolone, 
by nie powiedzieć, może za dużo, że 
szczęśliwe: dom - praca - szkoła. Życie  
toczyło się normalnym torem: Mama 
pracowała, ja chodziłam do szkoły. 
Doceniałyśmy tę  „zdobycz” i to, że 
nasza „Frau” z życzliwością nas często 
odwiedzała, pomagała w drobnych  
pracach domowych.  
      Złotoryja żyła, rozwijała się, 

przybywało polskich mieszkańców i 
sklepów, z których najlepiej pamiętam 

te z „mojej ulicy” Lignickiej (dziś Piłsudskiego) i 
Rynku. Na pl. Matejki (gdzie w 1946 r. w lokalu PSL 
ich przeciwnicy, podczas awantury, powybijali szyby), 
oprócz  dostojnej poczty, była pod nr 1 piekarnia 
Zajfertów. Dzieci mieli bez liku, a ich najstarsza  córka, 
Janina, chodziła ze mną do tej samej klasy. Mama 
drugiej koleżanki z klasy - „Żanki” Srebrzyńskiej, 
otworzyła sklepik ze słodyczami, prawie naprzeciw 
domu, w którym  mieszkałam, w nim też był sklep, 
jedyny na całej ulicy, z wyrobami mięsnymi, na 
początku polsko-niemiecki, a później już tylko polski. 
Obok pojawił się sklep kolonialno-spożywczy i  aż 
dwie cukiernie. W Rynku był „komis” z używaną 
odzieżą, na drugiej stronie warsztat  szewski i 
pracownia obuwia Jana Sosnowskiego, ojca kolegi z 

klasy. W centrum Złotoryi otwarto 
kilka restauracji, wszystkie kusiły 
propozycją dań, ale w żadnej z nich 
nigdy nie  byłam. Z każdym dniem 
Złotoryja zmieniała swe oblicze. To 
polscy przybysze z różnych stron, 
z uporem i wiarą w lepsze jutro, 
tworzyli nowe miasto dla siebie i 
swoich najbliższych.
Jestem przekonana, że Mama tu 
widziała swoje miejsce na ziemi, 
swoją i córki przyszłość. Tylko 
nie wiem, czy sama wiedziała o 
tym, jak ciężko jest chora, bo ja 
na pewno nie  zdawałam sobie 
z tego sprawy. Aż nagle - po 
ciężkim dniu pracy, 10 maja 1946 
r., Mama   wróciła do domu 
bardzo zmęczona, w nocy dostała 
ataku serca i przy mnie zmarła. 
Zawiadomiony przez pana Stułko 

(żona miała dyżur na porodówce 
w szpitalu) dr Borejko, przyszedł 

i stwierdził już tylko zgon. W jednej chwili zostałam 
dwunastoletnią sierotą, a cały świat po prostu 
się zawalił. Nie mogę i nie chcę - nawet po tylu 
latach - wracać do tamtych wydarzeń ani tamtych 
wspomnień. Złotoryja stała 
się dla mnie w jednej chwili 
miastem przeklętym, pełnym 
bólu, żalu i rozpaczy.
      Zaopiekowali się mną 
i zatrzymali mnie u siebie 
państwo Stułkowie - sąsiedzi 
i  przyjaciele Mamy. W tej 
dramatycznej sytuacji nie 
potrafiłam chyba  należycie 
docenić tego, że przyjęli mnie 
do siebie z otwartym sercem, 
traktowali jak córkę, a przecież 
nie byli  bezdzietni, mieli o 
sześć lat młodszego ode mnie 
własnego syna, Witka. Przez 
cały czas  pobytu u nich nigdy 
nie odczułam, by robili jakąś 
różnicę między nami. Zawsze 
wszystko  było „po równo”. 
Może dla mnie było trochę 
więcej czułości na co dzień. 

Wkrótce zmienili  mieszkanie na większe
i wygodniejsze przy ul. Wąskiej (obecnie Cmentarnej) 
3 m. 5, a ja   dostałam osobny pokój.
      Gdyby nie oni, skazana bym była na niewątpliwą 
poniewierkę w jakichś schroniskach sierot, ośrodkach 
dla wojennych dzieci, a w  najlepszym  wypadku 
w domu dziecka. Nie wiadomo ani gdzie, ani jak. 
Tragedia. Moje środowisko złotoryjskie odniosło się 
do mnie z powagą, zrozumieniem i życzliwością. Kiedy 
w klasie dzielono paczkę UNRRA, mnie dano dwie  
czekolady, a nie jedną jak innym. Niby drobny gest, 
a wspominam go do dzisiaj. Było ich  zresztą wiele...
Państwo Stułkowie - on burmistrz (może v-ce) 
Złotoryi, ona położna w szpitalu, opiekowali się 
mną absolutnie bezinteresownie i odpowiedzialnie 
przez przeszło rok. Nasza „Frau”  również przeszła 
do p. Stułków i była z nami cały czas, aż do wyjazdu 

transportem do  Niemiec w 1947 r. Wówczas 
spakowany jej dobytek, także trochę mebli, włożono 
na  ciężarowy samochód. „Frau” pożegnała się z nami 
i pani Stułkowa odwiozła ją na punkt zbiórki, chyba do 
Chojnowa.   
      Miałam 13 lat, kiedy w 1947 r. wyjechałam ze 
Złotoryi do nowej rodziny Ojca. Poza  jedynym bardzo 
krótkim spotkaniem w 1948 r. nigdy nie nawiązaliśmy 
z państwem  Stułkami   kontaktu i nigdy się więcej nie 
spotkałam z moimi dobroczyńcami, zresztą wkrótce 
ze Złotoryi wyjechali. Niezmiernie żałuję, że tak się 
stało. Złożyło się na to wiele przyczyn - nie  tylko z 
mojej strony - ale nie zmienia to faktu, że do dzisiaj 
mam wielkie poczucie winy i  wyrzuty sumienia. 
Trudno. Stało się. Już za późno....  
                                     

   Alicja J. Łubkowska
      W kolejnym numerze zamieścimy szkolne 
wspomnienia A. Łubkowskiej, napisane na zbliżające 
się ochody 70-lecia SP1. 

Położna Maria Stułko - zaopiekowała 
się autorką po śmierci matki

Cmentarz w Złotoryi. Nad grobem matki 
córka i syn Roman Wolski (15.05.1946 r.)

Szkolne przyjaciółki - Alicja Bielska, Zdzisława Kot, Janina Baumgertner

Budynek, w którym mieścił się pierwszy  szpital 
- obecnie ul. M. Konopnickiej (dawniej ul. Skarbowa22)
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W 
biegłym roku Szlachetna 
Paczka pod kierunkiem 

lidera Pawła Zabłotnego 
pomogła 21 rodzinom w 
powiecie złotoryjskim. Kwota 
pomocy przekroczyła 50 
tysięcy złotych. W tym roku 
ponownie Drużyna SuperW 
wkracza do akcji. Jej lider 
opowiada o tym, czego 
nauczyła go Szlachetna Paczka 
i co planuje zrobić w tej edycji 
projektu.
Iwona Pawłowska: Co jest 
takiego w Szlachetnej Paczce, 
że postanowiłeś znowu się 
nią zająć?
Paweł Zabłotny: Pewnie to, 
że się w spełniam w tym. Nie 
mogłem się już doczekać, 
kiedy zacznie się ponownie 
ten projekt. Gdy skończył się 
w grudniu, czułem pustkę, 
czegoś mi brakowało. 
Czekałem, niecierpliwiłem 
się, kiedy do mnie zadzwonią 
ze Szlachetnej i zaproponują 
współpracę.
I zadzwonili.
Tak, w kwietniu czy w maju. 
Doszło do rozmowy. Rekrutowali mnie, wdrożyli 
i zaczynam.
W tym roku miałeś konkurencję. Był inny 
kandydat na lidera rejonu.
Z tego co wiem, to przynajmniej jeszcze jedna 
osoba chciała zostać liderem, ale wybrano 
mnie.
Jak myślisz, dlaczego Ciebie?
Może dlatego, że w tamtym roku spisałem się.
Jakich doświadczeń nabyłeś podczas 
ubiegłorocznej edycji Szlachetnej Paczki?
Przede wszystkim, jak mądrze pomagać. 
Wielokrotnie wcześniej robiłem akcje 
charytatywne, ale były nieco chaotyczne, 
może nie zawsze celowe. Teraz już wie, że nie 
pomógłbym każdemu, bo nie każda rodzina 
właściwie tę pomoc przyjmie. Teraz wdrażam 
zasady, jakich nauczyłem się w Szlachetnej 
Paczce.
Nauczyłeś się ostrożności?
Ostrożności i tego, że nie każdemu pomoc się 
należy. Trzeba się zastanowić, czy ta pomoc coś 
da…czy osoba nie uzależni się od pomocy…czy 
będzie umiała wyjść z tej biedy.
A masz pewność, że ubiegłoroczna pomoc byłą 
trafioną?
Zawsze są jakieś wątpliwości, że coś mogło 
pójść nie tak, jak trzeba. Mam wrażenie, że w 
większości rodzin coś się zmieniło na plus.
Szlachetna Paczka nie ma możliwości 
monitorowania losów rodzin, którym pomaga?
Nie, ale z racji tego, że nasze miasto jest 
małe, powiat też niewielki, wszyscy wiemy o 
sobie dużo i informacja zwrotna siłą rzeczy 
się pojawia. A z niej wiadomo, że wiele rodzin 
poczuło szczęście i pozytywną motywację do 
działania.
Czy wiesz już, jakie błędy popełniłeś jako lider 
w ubiegłorocznej edycji?
Tak. Na pewno za mało czasu poświęciłem na 
integrację zespołu. Dlatego w tym roku skupię 
się bardziej na budowaniu drużyny tak, by 
większość wolontariuszy zarazić projektem i by 
chcieli brać udział w kolejnych edycjach.
Wiem, że jest duży problem z czasem. Ludzie 
uczą się, pracują, na działania dodatkowe 
brakuje chwili, a tu trzeba się oddać projektowi 
w pełni. W ubiegłym roku kilku wolontariuszy 
miało słomiany zapał i on szybko się wypalił. W 

tym roku mam zamiar uniknąć takich sytuacji, 
dlatego chciałbym mieć w drużynie ludzi 
odpowiedzialnych, otwartych i szczerych, takich, 
którzy dają z siebie 100%. 
Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile osób w 
ubiegłorocznej edycji zaangażowałeś do 
Szlachetnej Paczki?
Zaraziłem kilka osób na pewno. Nawet ciebie. 
Jesteś chyba największą ofiarą Szlachetnej 
Paczki J Mam też kilka innych osób z 
wolontariuszy czy darczyńców, które pytają o to, 
kiedy będzie się znowu cos działo.
Chwaliliśmy w Echu Paczkę za to, że znalazła 
ponad 900 darczyńców. Jak teraz chcesz 
osiągnąć ten wynik lub go powiększyć?
Chcemy zainicjować akcję promocyjną. Mamy 
zamiar nagrać filmiki, które upowszechnią ideę 
projektu. Chcemy trafiać do szkół, pokazać, 
że wspólnymi siłami można uszczęśliwić całą 
rodzinę. W biegłym roku jeden z naszych 
wolontariuszy po zakończonej akcji opowiedział 
w szkole, jak wyglądało wręczanie prezentów 
rodzinom. Wszyscy byli pod wrażeniem tej 
opowieści. W ciszy i ze wzruszeniem słuchali 
chłopaka. Dowiedzieli się, jak łatwo jest zmienić 
jakość cudzego życia. 
Obecnie wciąż jesteś na etapie poszukiwania 
wolontariuszy. Ilu już zrekrutowałeś?
Takich, którzy przeszli już rekrutację mam 
dopiero pięcioro. Czekam na koleje zgłoszenia.
Powiedz, biorąc pod wagę ubiegłoroczne 
doświadczenia, czego wolontariusz może się 
spodziewać po włączeniu się do projektu? Na 
co musi być gotowy?
Wolontariat w Szlachetnej Paczce jest 
specyficzny. Można powiedzieć, że to obowiązek 
na pełny etat. To, że pracuje się z darmo, nie 
znaczy, że gorzej czy mniej odpowiedzialnie.
Wolontariuszy czekają trzy miesiące ciężkiej 
pracy: szkolenia, wypełnianie dokumentów, 
wizyty u rodzin, czasem kilkukrotne, pisanie 
historii rodzin. Wolontariusze muszą być 
odporni na stres. Muszą mieć oczy szeroko 
otwarte i potrafić wyłapywać sygnały, które 
pozwolą ocenić zasadność ewentualnej pomocy 
udzielonej rodzinie. Powinni umieć ocenić, 
czy rodzina jest roszczeniowa czy faktycznie 
potrzebuje pomocy, która zmotywuje ją do 
walki z biedą. Nie powinni wyciągać wniosków 
na podstawie powierzchownej obserwacji.

Jeśli ktoś chce włączyć się 
do Szlachetnej Paczki tylko 
dlatego, by mieć fejm albo 
kolejny wpis do CV, to nie 
jest dobry wybór.
A co w zamian taki 
wolontariusz dostanie?
Świadomość, że ma 
wpływ na zmiany, które 
zachodzą w konkretnych 
rodzinach. Jeśli zostanie 
wolontariuszem, to być 
może kolejna rodzina 
zostanie włączona do 
pomocy.
To jest ogromna zmiana.
Poza tym pozna nowych 
ludzi, nabędzie nowych 
umiejętności, między 
innymi interpersonalnych.

Jakich ludzi nie chcesz w 
drużynie?
Tak jak powiedziałem 
– tych ze słomianym 
zapałem, nieszczerych 
i nieumiejących się 
otworzyć.
Wiem, że poszerzył się 
zasięg Twojego działania.
Tak, już nie tylko powiat 
złotoryjski, ale też i 
jaworski. Mimo usilnych 
poszukiwań nie znalazł 

się kandydat na lidera rejonu w Jaworze. 
Dlatego zgodziłem się na koordynowanie prac 
wolontariuszy na tamtym obszarze. Jednak 
drużynę jaworską będą tworzyć wolontariusze 
z tamtego powiatu. Założenie jest takie, żeby 
w przyszłym roku na bazie tej drużyny wyłonić 
lidera.
Powiedz mi jeszcze, jak wyglądała w ubiegłym 
roku kwestia pozyskiwania darczyńców?
Na początku był to duży problem dla mnie. 
Kiedy otworzył się system widziałem, że w 
innych rejonach już są darczyńcy, a u mnie nic. 
Zacząłem się denerwować, martwić…Najpierw 
pojawił się jeden darczyńca i na dodatek nasz 
wolontariusz. Mijały kolejne dni i nic się nie 
działo. A potem nagle lawinowo ruszyła pomoc, 
szczególnie ze strony instytucji, urzędów, od 
znajomych, ze szkół…Na koniec brakło nam już 
rodzin, aby obdzielić je pomocą. A darczyńcy 
nadal się zgłaszali. Nawet z drugiego końca 
świata.
Szukanie darczyńców to również Twoje 
zadanie. Nie miałeś oporów, by prosić o 
pomoc?
Nie, potrafię prosić. Nie mam z tym problemów. 
Przecież nie chcę dla siebie, tylko dla innych.
Zaskoczył Cię ten odzew darczyńców?
Bardzo, szczególnie, kiedy zobaczyłem te 
pięknie zapakowane paczki, które tak szybko 
zapełniały magazyn. Nie wierzyłem, że to 
się dzieje. Inni liderzy mi opowiadali, jak to 
wygląda, ale kiedy zobaczyłam te prezenty 
na własne oczy, oniemiałem. Wrażenie robili 
na mnie darczyńcy, którzy przyjeżdżali z tymi 
pakunkami, robili to naprawdę bezinteresownie.
A prezenty były naprawdę cenne: komputer, 
meble, zmywarki, kuchenki….To było piękne.
Jakie masz oczekiwania wobec tej edycji?
Chcę zbudować drużynę, w której ludzie 
będą gotowi do podejmowania wyzwań, 
przekraczania siebie, żeby to był rejon marzeń 
i wszyscy wolontariusze byli zmotywowani do 
udziału w kolejnym projekcie, kiedy już ten się 
zakończy.

Niech Ci się uda.

z Pawłem Zabłotnym rozmawiała 
Iwona Pawłowska                                                
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K
rólewna Śnieżka, Elza, Spiderman a 
może kolorowy klown? Podczas otwarcia 

Wypożyczalni Strojów każde dziecko mogło stać 
się kim tylko zapragnie. Kolejne przedsięwzięcie 
Eweliny Zabłotnej, pomysłodawczyni 
Fabryki Urodzin cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem. W lokalu przy ulicy Szkolnej 
na moment można było poczuć się jak w 
bajce. Wielka balonowa brama intrygowała 
przechodniów i zachęcała, aby przekroczyć progi 
sali i wspólnie się bawić. Dzieci z zachwytem 
przymierzały stroje ulubionych postaci z 
kreskówek i baśni. Przy kąciku piękności 

malowały twarze, a 
następnie udawały 
się na profesjonalną 
sesję zdjęciową 
przygotowaną 
przez A&B FotoFly. 
Rodzicom także 
udzieliła się bajkowa 
aura- z uśmiechem 
przymierzali peruki, 
kapelusze, okulary, 
po czym razem ze 
swoimi pociechami 
przyglądali się w 
lustrze i pozowali 
do zdjęć. Ponownie 
przekonaliśmy 
się, że dziecięca 

fantazja nie zna granic. 
Mali ciekawscy stali się 
modelami i projektantami 
mody, a ich obecność 
oraz pomysły okazały 
się dla nas, animatorów 
inspiracją do dalszego 
działania.  
      Okoliczność ta zbiegła 
się z jeszcze jednym 
wydarzeniem- Fabryka 
Urodzin obchodziła 

czwarte urodziny. Już cztery lata niesie radość 
poprzez zabawę. Nie zabrakło tortu, życzeń, 
upominków i tańców. 
      Nowe pomieszczenie Fabryki Urodzin będzie 
salą wielofunkcyjną: wypożyczalnia strojów, 
warsztaty tematyczne  dla dzieci i rodziców, 
kreatywne urodziny, zajęcia z arteterapii i języka 
migowego oraz wiele innych atrakcji. Na przekór 
ponurej jesieni zamierzamy zorganizować 
wieczory dla dzieci, w czasie których 
przeniesiemy się na Dziki Zachód, Hawaje, pod 
piracką banderę i podejmiemy się budowy 
rakiety. 
      Wierzymy, że Fabrykę Urodzin tworzą ludzie 
i pasja. Zatem niech niecałe 50 m2 stanie się 
krainą naszej wyobraźni.

Magdalena Rokita

„Zaczarowana szafa 
Fabryki Urodzin”

Z
atwardziali kinomani radzili sobie jak kto 
mógł. Jedni odwiedzali kina legnickie, 

inni bolesławieckie – ostatnimi czasy 
wyróżniające się nowościami, jeszcze inni 
eksploatowali swoje kina domowe. Aż tu 
nagle taka wiadomość: rusza kino cyfrowe - 
złotoryjskie Aurum dogoniło nowoczesność.  
Zaplanowano uroczyste otwarcie, rozesłano 
zaproszenia. Tego nie można było przegapić! 
      Nadeszło popołudnie 18 września 
2015 roku. W holu Złotoryjskiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji na gości czekali: dyrektor 
– Zbigniew Gruszczyński i kierownik kina – 

Urszula Jaworska. Gospodarzom asystowała 
była kierownik – Anna Ardelli. „Na wejściu” 
przybyli „częstowali” się sztabką złota z logo 
kina, która na bogato posłuży jako przycisk 
do papieru. W ten sposób wybrańcy stali 
się udziałowcami bogactw naturalnych 
należących do miasta i być może dlatego 
nie wykazują żadnej ekscytacji jakimiś 
złotymi pociągami ukrytymi w sztolniach, 
czy podziemnych miastach. Dyskretnie, za 
filarem, na gości czekali dwaj sympatyczni 
młodzieńcy z aparatami fotograficznymi, 
którzy w rozświetlonym zakątku zaaranżowali 

Złotoryja bez kompleksów

sesję w stylu starego kina. Wprawdzie tłoku 
nie było, ale osoby z poczuciem humoru 
nie stroniły od melonika, laseczki i wąsów. 
Boże! Co za czasy! Panie fotografowały się z 
wąsami! 
      Kiedy już wszyscy usadowili się wygodnie 
w fotelach dyrektor ZOKiR przywitał starostę  
Ryszarda Raszkiewicza, burmistrza Roberta 
Pawłowskiego z Małżonką, sekretarza UM 
Włodzimierza Bajońskiego z Małżonką 
oraz przedstawicieli instytucji, placówek 
oświatowych i wszystkich, którzy swoją 
obecnością odpowiedzieli na zaproszenie.
Widzowie usłyszeli opowieść o historii kina, 
remontach, ludziach kina i o najnowszej 
modernizacji. A że był to dzień szczególny 
losowano nieodpłatny seans dla jednej ze 
szkół. Sierotka sięgnęła do kapelusza i… jest 
wygrany - szkoła w Zagrodnie. Niestety, z 
braku przedstawiciela fant przychodzi na 
kolejne losowanie. Jeszcze raz ręka  Sierotki-
Uli szuka  i dało się słyszeć zawołanie - Nowy 
Kościół! I tym razem odpowiedziała cisza. 
Ręka wędruje jeszcze raz i jest! Zespół Szkół 
Zawodowych w Złotoryi. Tym razem pani 
wicedyrektor – Małgorzata Stępień przejęła 
nagrodę.
      Zgasły światła. Na ekranie pojawił 
się Charlie Chaplin – wzruszający swoją 
szczerością i naiwnością. „Gorączka złota” 
– to świetnie dobrany film na taką okazję. 
Kiedy poproszono wszystkich do holu, w 
środek utworzonego kręgu wjechał okazały 
tort, udekorowany stosownie do okoliczności. 
Smakował wybornie, ale puszyści wstydzili się 
iść po dokładkę.
      Po takiej dawce słodkiej rozkoszy 
powrócono na fotele, by obejrzeć kolejną 
propozycję filmową zatytułowaną „Cena 
sławy”.                                                                                                      

Danuta Sosa

Fot. Andrzej Cukrowski
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Biegi na 3000 m., czerwiec 1958 r.

Ryszard Chodor,1953 r.

Tyczkarze - Grzegorz Kurkiewicz,Tadeusz 

Kuczyński i Ryszard Chodor na podium

Złotoryjscy sędziowe lekkiej atletyki,ok 1968-69 r.
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O jciec był żołnierzem II Armii WP i przeszedł szlak 
bojowy od Żytomierza do Berlina. Po demobilizacji 

w 1945 r., która zastała go w Krakowie, powrócił do 
Goldbergu (czyli Złotej Góry) wiedząc, że nastąpi 
przesiedlenie Polaków z Kresów na Ziemie Odzyskane. 
Złotoryja podobała mu się, bo małe ładne miasteczko, 
leżące na prawym wysokim brzegu rzeki, przypominało 
mu  nieco rodzinną Kołomyję.
      Ze wschodu wyjechaliśmy w marcu 1946 r. i po 
dwóch tygodniach przyjechaliśmy do Bożej Góry 
(obecnie Wałbrzych). Stąd mama jechała szukać miasta 
Złota Góra, czy Złotoria, po paru dniach przyjechali 
z ojcem i pociągiem towarowym dojechaliśmy do 
Liegnitz - Lignicy. Ojciec załatwił gdzieś traktor z 
przyczepą i tak dojechaliśmy do Złotoryi. Oba mosty, 
kolejowy i drogowy, były zniszczone. Przejeżdżało się 
do autostrady, potem w poprzek jezdni, i wyjeżdżało 
się za mostem. To, co szczególnie utkwiło mi w pamięci, 
to czerwone maki na łące pod Wilczą Górą i wiatrak, 
który widziałem po raz pierwszy w życiu. W mieście 
spotkać można było mieszankę narodowości. Oprócz 
napływającej wciąż ludności polskiej, było jeszcze sporo 
Niemców, Rosjan i Żydów. Z centralnej Polski, głównie 
z Radomia i Warszawy, ściągali szabrownicy. Kiedy się 
wprowadziliśmy, uruchomiłem poniemieckie radio. 
Mój ojciec nie wiedział, do czego to urządzenie służy. 
Zacząłem się nim bawić i w końcu wydobyły się jakieś 
dźwięki, ale początkowo były to wyłącznie rozgłośnie 
nadające w języku niemieckim. Znalazłem tam też 
zdjęcie przedstawiające przedwojenne mieszkanki tego 
domu. Fotografia wzbudzała mój sentyment, bo losy 
tych osób były zbliżone do moich. Ich, podobnie jak 
mnie, wysiedlono z rodzinnych stron. 
      Nie ukrywam, że my przyjechaliśmy z dużej biedy. 
Widok miasteczka oraz kamienicy z szyldem „Sklep 
spożywczo-kolonialny Trafika Zygmunt Chodor” był po 
prostu niewiarygodny. Kamienica, obecnie Rynek 46, 
została ojcu przekazana jako osadnikowi na własność. 

Ojciec był jednym z 
pionierów handlu, jednak 
na handlu się nie znał i 
przegrywał konkurencję 
z ówczesnymi 
potentatami, jak 
spółdzielnie „Kielczanka” 
czy „Warszawianka” 
(prowadził go 
Fiałkowski; obecnie 
Rynek 1). Ostatecznie 
skapitulował w 1948 
roku po nierównej 
walce z gomułkowską 
„Bitwą o handel” i jej 
słynnymi domiarami. 
Podjął wówczas 
pracę na złotoryjskiej 
poczcie, która się 
właśnie organizowała. 
Przeprowadziliśmy się 
na Katowicką 1 (dziś 
Wyszyńskiego). Do 

szkoły zacząłem chodzić 1 września 1946 r. od III klasy, 
bo miałem już skończone 8 lat, a nauczycielka - pani 
Zbroja - stwierdziła, że nie należy mnie posyłać do klasy 
II, ponieważ dobrze czytałem i pisałem po polsku i nie 
widziała potrzeby, abym po raz kolejny się tego uczył. 
Do szkoły przy obecnej ul. Konopnickiej chodziłem rok. 
Czwartą klasę rozpocząłem już w budynku SP 1 przy pl. 
Niepodległości. Kierownikiem szkoły był Tadeusz Musiał. 
Pamiętam wielu nauczycieli. Oprócz wspomnianej 
już pani Zbroi, panią Dydyńską (geografia), panią 
Szczepkowską (historia), pana Stachowiaka (fizyka), 
pana Janusia (matematyka); od 8 klasy matematyki 
uczył mnie pan Rydzik, dzięki czemu do dziś umiem 
trygonometrię. 
      Od dziecka miałem szczególne zamiłowanie do 
sportu. W ogródku naszego domu przy ul. Okrzei 
urządziliśmy sobie z bratem boisko sportowe 
i uprawialiśmy tam amatorsko lekką atletykę. 
Utworzyliśmy Młodzieżowy Klub Sportowy. Były tylko 
dwa takie w Polsce - u nas i w Pile, gdzie mieszkał nasz 
kolega Józef Piechowiak. W księdze rekordów, jaką 
wówczas założyłem, wpisywałem swoje osiągnięcia. 
Na przykład bieg na 1000 metrów - wynik 4 min 7 
sek. Wprawdzie nie miałem najlepszych warunków 
fizycznych, ale dzięki odrobinie sprytu udawało mi 
się konkurować z najlepszymi. Prawdopodobnie do 
dziś aktualny jest mój rekord Polski w skoku wzwyż 
z miejsca. Podczas gdy moi konkurenci odpadali w 
okolicach 1 metra, ja wymyśliłem, żeby zrobić to 
saltem do tyłu, czyli zapoczątkowałem styl „flop”. W 
ten sposób udało mi się pokonać 113 cm. Ale moja 
technika wzbudzała wątpliwości. Napisaliśmy list do 
Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki. Otrzymaliśmy 
odpowiedź - ponieważ nie jest to dyscyplina olimpijska, 
nie mogą uznać rekordu. Jestem spod znaku barana 
i tak łatwo się nie poddaję, dlatego napisałem do 
Zarządu Głównego PZLA - odpisali, że rekord uznają. Tak 
tworzyliśmy początki złotoryjskiego sportu. Pierwszym 
złotoryjskim klubem sportowym był „Kapelusznik”, 
przekształcony potem w „Włókniarza”. Później, gdy 
powstał „Górnik”, usiłowano te kluby połączyć, ale 

nie za bardzo to wychodziło, gdyż 
„Włókniarz” był starym klubem z 
własną świetlicą i gronem wiernych 
kibiców, którzy nie byli chętni 
scaleniu.   W latach 1962–1964 
modne były tzw. „kołchoźniki” - była 
to miejska sieć głośników zakładana 
przez telekomunikację. Ponieważ 
nie było odbiorników radiowych, a 
tym bardziej telewizyjnych, głośniki 
te pełniły rolę lokalnych mediów. 
Działały one na zasadzie radiowęzła. 
Ja wraz z bratem prowadziliśmy w 
nim regionalną kronikę sportową. 
Sam nie wiem, czy lepiej czułem się 
w roli zawodnika, czy animatora. 
W każdym razie, organizowanie 
imprez sportowych przychodziło 
mi łatwo i - jak mówiono - miałem 
do tego dobrą rękę. W latach 
pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych 
ludzie łaknęli kontaktu ze sportem, 

bo po pierwsze, ciężko było o inne rozrywki, a po 
drugie - sport miał jeszcze wówczas swój utracony 
dziś urok szlachetnej rywalizacji. Sport był moim 
naturalnym wyborem życiowym i praca, jaką 
podjąłem w Powiatowym Ośrodku Sportu Turystyki i 
Wypoczynku (POSTiW), była tego najlepszym wyrazem. 
Sam Ośrodek powstał w roku 1965 i początkowo 
mieścił się na poddaszu Powiatowej Rady Narodowej, 
czyli dzisiejszego Urzędu Miasta. Pierwszym jego 
kierownikiem był mój brat, Tadeusz, wspierany przez 
doskonałego przewodniczącego PKKF Adama Kuklę. 
Ośrodek przeniesiono wkrótce do pomieszczeń 
byłego magla hotelowego, na parterze sali sportowej 
domu społecznego i - jak się okazało - przysłużyło się 
to rozwojowi lokalnego sportu. Dzięki tej lokalizacji, w 
pomieszczeniach obok sali sportowej, powstał Klub 
Działacza Sportowego. Przeszkoliliśmy ok. 30 działaczy 
na sędziów sportowych w różnych dyscyplinach, 
szczególnie w lekkiej atletyce i tenisie stołowym. 
Ja zdobyłem kwalifikacje w pięciu dyscyplinach 
sportowych: lekkiej atletyce, piłce siatkowej, tenisie 
stołowym, szachach i w brydżu sportowym.
      Jednak wielu rzeczy nie udałoby się osiągnąć, gdyby 
nie pasja wielu znakomitych działaczy i entuzjastów 
sportu. Za przykład niech posłużą wyniki w piłce 
rowerowej czy skoku o tyczce. Złotoryjska drużyna 
piłki rowerowej, założona przez Jerzego Małka, w 
latach 1961–1964 występowała w I lidze. Tyczka 
z kolei pojawiła się w Złotoryi za sprawą Tadeusza 
Kuczyńskiego (dziś bardziej znanego jako animatora 
tenisa), który - o czym już niewielu pamięta - był 

ZASŁUŻENI DLA SPORTU

SPORTOWE RETROSPEKCJE

- Ryszarda Chodora

28.08.2015 r. znany polski mineralog, 
prof. dr hab. Andrzej Grodzicki, 
poprowadził w ZOKiR wykład pt. 
„Przeszłość i perspektywy złota na 
Dolnym Śląsku”. Organizatorem 
wykładu było Stowarzyszenie Edukacja 
Przedsiębiorczość Innowacje.
29.08.2015 r. nastąpiło długo 
oczekiwane otwarcie Sudeckiej Zagrody 
- centrum edukacji ekologicznej w 
Dobkowie. 
31.08.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji miał miejsce pokaz 
fragmentów filmu „Solidarność, 
Solidarność” połączony z prelekcją 
Romana Gorzkowskiego z okazji 35. 
rocznicy Porozumień Sierpniowych.
01.09.2015 r. 76. rocznica wybuchu II 
wojny światowej. 
01.09.2015 r. początek III edycji 
konkursu grantowego „Eko Odkrywcy” 
na najlepsze projekty badawcze. 
04.09.2015 r. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej zorganizowało 
wernisaż wystawy jednego z najbardziej 
znanych kolekcjonerów kalendarzyków 
listkowych w kraju, Zbigniewa Dudka. 
04.09.2015 r. panie w wieku od 40 do 
75 lat, przed szpitalem mogły bezpłatnie 
przejść badania mammograficzne 
w mammobusie.
05.09.2015 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Złotoryi zorganizowała 
na Rynku w Złotoryi 4. edycję 
ogólnopolskiej akcji Narodowego 
Czytania. 
05.09.2015 r. Dzień Działkowca w 

Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
„Obuwnik”.
06.09.2015 r. dożynki gminno- 
powiatowe w Wojcieszynie. 
08.09.2015 r. odbyło się Spotkanie 
Konsultacyjne – Tworzymy Lokalną 
Strategię Rozwoju dla Partnerstwa 
Kaczawskiego na lata 2016-2023.
09.09.2015 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie 
promujące wydawnictwo TMZZ 
połączone z wernisażem wystawy 
modeli lotniczych.
11-12.09.2015 r. We Wrocławiu odbył 
sie Ogólnopolski Zjazd Regionalistów 
Polskich nad Odrą. Złotoryję 
reprezentowali członkowie TMZZ 
i burmistrz Robert Pawłowski.
14.09.2015 r. Wystartowała XVI edycja 
Turnieju ˝Z Podwórka na Stadion o 
Puchar Tymbarku˝.
17.09.2015 r. w Kościele pw. św. Jadwigi 
w Złotoryi odbyły się obchody Dnia 
Sybiraka i 76. rocznicy  wkroczenia 
wojsk radzieckich do Polski. 
18.09.2015 r. Złotoryjski 
Ośrodek Kultury i Rekreacji 
zorganizował oficjalną inaugurację 
zmodernizowanego kina Aurum.
18-20.09.2015 r. odbyła się 
kolejna  akcja „Sprzątania Świata - 
Polska”. 
19.09.2015 r. złotoryjanie pobiegli po 
raz siedemnasty w Biegu Ulicznym o 
Memoriał Tadeusza Pietroszka.
19.09.2015 r. Polskie Bractwo Kopaczy 
Złota zorganizowało po raz 16. zawody o 
Puchar Sudetów i Nagrodę Namiestnika 
Wielkopolski.
20.09.2015 r. odbyła się msza św. 
w intencji Sybiraków w Kościele pw. św. 
Jadwigi w Złotoryi.

Opracował: Jarosław Jańta
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utalentowanym tyczkarzem. W czasach, gdy mistrz 
polski Andrzej Krzesiński osiągał 3,20 m, Tadeusz skakał 
3,15 m. To właśnie on przywiózł do Złotoryi pierwszą 
- jeszcze bambusową - tyczkę. Na zdjęciu z tamtego 
okresu, pochodzącym z jakichś lokalnych zawodów, na 
najwyższym stopniu podium stoi Kuczyński, ja na trzecim, a 
drugie miejsce zajął Grzegorz Kurkiewicz - późniejszy trener 
kadry polskich tyczkarzy, w tym mistrza olimpijskiego 
Tadeusza Ślusarskiego. 
      Wiele rzeczy w tamtych latach działo się przypadkiem, 
ale ta spontaniczność dawała mnóstwo radości. W 
początkowym okresie mojego kierowania POSTiW 
znalazłem na poddaszu Urzędu Miejskiego poniemiecki 
puchar, wysoki na 80 cm. Ponieważ miał czarny kolor, 
byłem przekonany, że wykonany jest ze zwykłej blachy, 
ale po wypolerowaniu okazało się, że ze srebra. Wpadłem 
na pomysł zorganizowania turnieju tenisa stołowego. 
Na owym pucharze wygrawerowano napis „Przechodni 
Puchar Karkonoszy”. Pomysł chwycił. Przez kolejne pięć 
lat kadra Polski zaraz po mistrzostwach przyjeżdżała do 
Złotoryi, by walczyć o puchar. Dziś trudno w to uwierzyć, 
ale ówcześni mistrzowie Polski grali u nas na co dzień. 
Zdarzyło się nawet, że w turnieju brali udział Jugosłowianie 
- ówcześni mistrzowie świata, czy wicemistrzowie Szwedzi. 
Jeden z turniejów o puchar, na którym gościła jak zwykle 
elita  polskich kadrowiczów, wygrał pochodzący z Lublina 
Andrzej Domicz. Zbiegiem okoliczności w tym dniu w 
Powiatowym Domu Kultury miał odbyć się  koncert 
popularnego piosenkarza, Bohdana Łazuki. Gdy na 
sali zawodów zauważyłem Łazukę, powitałem go jako 
honorowego widza. Po wręczeniu Domiczowi pucharu, 
Łazuka poprosił sędziego, czyli mnie o głos. Kiedy mu go 
udzieliłem, wziął mikrofon i zaczął śpiewać piosenkę „Ja z 
Lublina, Ty z Lublina”. Domicz zaczął mu wtórować, a z nim 
cała sala.
      Historia „dużego” tenisa też zaczęła się niepozornie. 
Przyszedł do mnie Tadeusz Kuczyński i powiedział, że 
zamarzył mu się klub tenisowy. Potrzeby miał niewielkie, 
ot kilka piłek i rakiet. Za pierwszy czek kupił sześć piłek. 
Oczywiście, brak kortów był problemem najistotniejszym. 
Tylko dzięki jego uporowi udało się je wybudować — 
najpierw przy pl. Zacisze, a później przy ul. Konopnickiej, 
oraz wznieść złotoryjski tenis do poziomu I ligi i rywalizacji 
jak równy z równym z najlepszymi polskimi tenisistami.
      Bardzo dużym atutem była sala, znajdująca się w 
centrum miasta. Dziś mamy piękną halę, ale prawdziwego 
sportu w niej jak na lekarstwo. Sala „Społecznika” niestety, 
spłonęła i na długi czas pozbawiało nas to możliwości 
organizowania imprez. A działo się tam wiele, jak chociażby 
boks czy podnoszenie ciężarów. To tam swego czasu 
sprowadziliśmy ring i zorganizowaliśmy walki bokserskie, 
które gromadziły pełną widownię, a wstęp był zawsze 
wolny. Jednak boks to epizod. Nie stać nas było na 
zorganizowanie prawdziwej sekcji. Mimo że działo się to w 
innych czasach, to i tak koszty byłyby nie do udźwignięcia. 
Podnoszenie ciężarów było domeną nieżyjących już 
braci Kwapisów. Starszy z nich - Zygmunt - zetknął się 
gdzieś z tym sportem i zdobył uprawnienia sędziowskie. 
Zorganizowaliśmy najpierw mistrzostwa miasta, potem 
powiatu, a gdy do organizacji włączył się LZS, zawody miały 
rangę regionalnych. Do ciężarów garnęła się młodzież. 
Mieliśmy kilku utalentowanych zawodników, chociażby 
Waldemar Harkawy czy Andrzej Zdaniuk. Trzeba jeszcze 
wspomnieć o silnej sekcji szachowej „Sparta”. Duże 
sukcesy odnosiliśmy też w brydżu sportowym. Ja w parze 
z Józefem Piechowiakiem dotarliśmy do ćwierćfinału 
mistrzostw Polski.
      Ale chyba największą przysługą, jaką sala „Społecznika” 
oddała miastu, było udzielenie schronienia akrobatom. 
Dziś na temat początków złotoryjskiej akrobatyki i jej 
późniejszych sukcesów krąży wiele mitów, a „ojcostwo” 
sukcesów akrobatów przypisuje sobie wiele osób. Moja 
prawda wygląda tak: W Jaworze, przy okazji jakiejś imprezy 
sportowej, spotkałem Piotra Biegaja, który zaciekawił 
mnie swoimi osiągnięciami. Zaproponowałem mu 
przeniesienie się do Złotoryi. Nie wykazał zainteresowania, 
ale polecił mi swojego brata, Zygmunta. Powiedział, że 
po osobistych przejściach szuka on teraz swojego miejsca 
na ziemi. Kiedy Zygmunt Biegaj przyjechał do Złotoryi, 
zaproponowałem mu trzy rzeczy: mieszkanie, „pracę” i 
kierownictwo sekcji. Przystał na te warunki. Ponieważ jego 
żona dostała pracę w przedszkolu w Wilkowie, wygodniej 
było im tam zamieszkać. Zapewniliśmy mu wszystko, 
czego potrzebował. Nieocenione zasługi mieli ówcześni 
dyrektorzy: Bogdan Gruna z ZZO, Stanisław Pieprzyk - 

dyrektor ZG „Lena” i Pan Kramek, który tam pracował. 
To oni stworzyli potęgę tej sekcji. Ja tylko działałem 
według ich wskazówek. Gruna dał mi nici, na „Lenie” 
zbudowano batut. Kiedy spaliła się sala, Zygmunt Biegaj 
dostał ode mnie książeczkę czekową i pojechał w świat, 
by zorientować się, jakiego sprzętu się używa i gdzie go 
można kupić. Podróż zaczął od Sofii, ponieważ wówczas 
był tam najsilniejszy ośrodek akrobatyki. Zygmunt Biegaj 
na zakupy wydał 8 milionów ówczesnych złotych, ale 
dzięki temu pozyskał najlepszy sprzęt, jaki był do zdobycia. 
Najbardziej niedocenionym człowiekiem jest w tej historii 
Włodzimierz Rakoczy, który niejednokrotnie, a zwłaszcza 
w czasie stanu wojennego, pod nieobecność Biegaja, 
na swoich barkach dźwigał ciężar całej sekcji. Warto też 
wiedzieć, że sekcja nie kosztowała miasta ani złotówki, 
ponieważ udało się przypiąć do „Leny”.
      Podobnie jak w przypadku akrobatyki, wiele osób 
przypisuje sobie autorstwo złotoryjskich „płuczek złota”. 
Jednak pierwsze „płuczki” nie były pomysłem nikogo 
z nich. W 1976 r. zorganizował je prezes koła PTTK 
Waldemar Michalski. Impreza odbywała się przez dwa 
lata nad rzeką, nieco poniżej Zakładów Obuwia.
      Koneksje w środowisku kolarskim zdobywałem 
poprzez organizowanie obozów dla klubów. W gronie 
działaczy i pasjonatów wymyśliliśmy imprezę „Szlakiem 
Zamków Piastowskich”, ale po tym, jak informacja 
ukazała się w gazecie, nie bardzo nam się to podobało, 
bo w istocie zamek piastowski jest tylko w Legnicy. Nie 
pamiętam już, kto wpadł na pomysł, żeby zamki zastąpić 
grodami, ale był to strzał w dziesiątkę. Aby wciągnąć w 
organizację Naczelnika Miasta, zorganizowaliśmy jeszcze 
wyścig „O złotą wstęgę Kaczawy” i podzieliliśmy się 
organizacją tych wyścigów pomiędzy Złotoryję i Legnicę. 
Naczelnik też się dołożył i ufundował puchar, w ten 
sposób powstał trzeci wyścig o puchar Naczelnika Złotoryi. 
Dziś wspominam to z nostalgią, bo w tych wyścigach 
brała udział czołówka polskich kolarzy z Szurkowskim 
i Mytnikiem. Wtedy do organizowania takich imprez  
niepotrzebne były duże pieniądze.
      Moim ostatnim sportowym dzieckiem jest sekcja 
łucznicza w Pielgrzymce. O łucznictwie za wiele nie 
wiedziałem, ale mój szwagier skończył dziennikarstwo; 
między innymi specjalizował się w tej dyscyplinie. 
Spytałem go, jaki sprzęt trzeba kupić, aby zawodnicy 
mogli zacząć trenować. W 1974 roku zakupiłem maty, 
tarcze i łuki. Po czasie przeniosłem się do Piast Touristu i 
właściwie o łucznictwie zapomniałem. Jakże miło było po 
jakimś czasie usłyszeć, że łucznicy z Pielgrzymki wywalczyli 
mistrzostwo Polski.
      Być może moja opinia na temat organizacji lokalnego 
sportu zabrzmi subiektywnie, ale uważam, że najlepszym 
okresem złotoryjskiego sportu był czas działalności 
POSTiW. Po reformie administracyjnej w powołanym 
przez Urząd Miejski w Złotoryi OSiR rozpoczął się okres 
zastoju. Odchodząc do pracy w Legnicy, na prośbę 
Naczelnika Miasta, podałem kandydata na kierownika 
OSiR — sprawdzonego, prawdziwego działacza 
sportowego. Niestety, towarzysz sekretarz przywieziony 
z Legnicy nie wyraził zgody. Rozpoczął się okres niszczenia 
dorobku POSTiW-u. Ale tacy ludzie, jak Tadeusz Kuczyński 
z tenisem czy Józef Zatwardnicki ze strzelectwem, byli 
za mocni i nie dali zniszczyć swoich dokonań. Niestety, 
wiele osiągnięć złotoryjskich sportowców może odejść 
w niepamięć, gdyż w niewyjaśnianych okolicznościach 
zaginęła kronika POSTiW. Być może ktoś z czytelników 
pomógłby nam w jej odnalezieniu. 
Ryszard Chodor — ur. 24 marca 1938 w Kołomyi. 
Pracował w POSTiW w latach 1963–1975. Za jego 
kadencji zbudowano tor saneczkowy w Wojcieszowie, 
wybudowano Ośrodek w Rokitkach, Dom Turysty w 
Wojcieszowie, odrestaurowano zamek w Grodźcu. 
Niemal przez cały okres pracy zawodowej związany ze 
złotoryjskim sportem.

Tekst: Andrzej Wojciechowski          
Zdjęcia z domowego archiwum autora

      Nieco zapomniani, aczkolwiek zasługujacy na 
przypomnienie twórcy złotoryjskiego sportu:
Teresa Abrahamowicz, Jadwiga Chodor, Tadeusz Chodor, 
Janusz Jezior, Ludwik Łaciak, Teresa Kanclerz, Wiesław 
Karwaj, Piotr Kiryłow, Michał Kujawiakowski, Zygmunt 
Kwapis, Edward Kwapis Jerzy Małek, Zofia Kuśmierek, 
Jan Prokopowicz, Stefan Sroka, Józef, Piechowiak, Henryk 
Stachowski, Zygmunt Wawrzyńczyk, Jadwiga Zwolik, 
Stanisław Zwolik.



Forsowanie barykady przez wojska 
napoleońskie podczas walk na ulicach miasta  

Fot. Marek Skała

Fot. Michel Langrenez

Po sforsowaniu barykady na polu bitwy można 
było zobaczyć zabitych i rannych pruskich obrońców

W lazarecie na warstwie słomy chirurg 
wojskowy opatrywał rannych obrońców

Fot. Michel Langrenez

Po dwustu dwóch latach 
od pamiętnego dnia 23 

sierpnia do naszego miasta 
znów wkroczyły wojska 
napoleońskie. I tak 
jak wtedy – na ulicach 
rozgorzały walki, odgłosy z 
wystrzałów karabinowych 
niosły się echem po wąskich 
ulicach starówki, a huk armat 
wstrząsał murami domów. 
Tym razem – na szczęście 
– była to tylko inscenizacja 
bitwy o Złotoryję, którą 

przedstawiali rekonstruktorzy 
epoki napoleońskiej.
Obóz wojskowy

Grupy rekonstrukcyjne 
na skwerze przy kościele 
św. Jadwigi rozbiły obóz 
wojskowy. Rozlokowano 
się w namiotach 
stanowiących wierne repliki 
z dziewiętnastego wieku. Przez cały 
czas trwania biwaku historycznego 
uczestnicy chodzili ubrani w mundury, 
a markietanki i dzieci w historyczne 
ubiory z epoki. Wyposażenie obozu 
stanowiły sprzęty wiernie naśladujące 
ich oryginały z XIX wieku. Pod murem 
kościoła malowniczo rozlokowano 
armaty, a ogniska z zawieszonymi nad 
nimi osmolonymi czajnikami i kociołkami 
dopełniały reszty obrazu obozu 
wojskowego. Zdumieni złotoryjanie 
oglądali to niezwykłe widowisko, zadając 
setki pytań, na które rekonstruktorzy 
chętnie odpowiadali.

Organizatorami biwaku 
historycznego było Stowarzyszenie 
Historyczne 3. Pułku Piechoty Legionu 
Irlandzkiego Cudzoziemskiego wraz 
z Urzędem Miejskim w Złotoryi. 
Widowisko było zapowiadane od 
kilku miesięcy i przyciągnęło na Rynek 
tłumy mieszczan. Mogli oni zobaczyć 
na własne oczy rekonstrukcję starć 

regimentów pruskich z francuskimi. 
Walki na ulicach miasta

Inscenizację walk strony konfliktu 
rozpoczęły tuż po wyjściu z obozu. 
Wojska francuskie maszerowały do 
Rynku ulicami Klasztorną i Bohaterów 
Getta Warszawskiego, natomiast wojska 
koalicji rosyjsko-pruskiej dotarły do 
dolnego Rynku przez plac J. Matejki 
i ulicą J. Piłsudskiego. Obie strony 
wysunęły na czoło awangardy, które 
miały za zadanie sprawdzić obecność 
przeciwnika. Awangardy te, trafiając 
na siebie, stoczyły potyczkę, po czym 
wycofały się do swoich dowódców, 
meldując o sytuacji na przedpolu. 

Za pruskimi jegrami i francuskimi 
woltyżerami ustawiła się artyleria. Obie 
strony, zgodnie ze sztuką walki przyjętą 
w XIX wieku, wysunęły na czoło swoje 
działa. Rozpoczął się pojedynek armatni, 
aż domy na starym mieście zatrzęsły się 
posadach. 

Następnie do szturmu przystąpiła 
piechota obu stron. Po odparciu 
pierwszego ataku piechoty francuskiej 
wojska pruskie przystąpiły do budowy 
barykady pod dowództwem majora 
Goltza*, który wydając donośnym 
głosem rozkazy, błyskawicznie 
przemieszczał się po polu bitwy. 

Barykadę zmontowano szybko i 
sprawnie. Ustawili się za nią obrońcy 
miasta, oczekując na szturm. 

Generał Lauriston** – dowódca 
wojsk francuskich – zaatakował kolejny 
raz. Intensywna wymiana ognia z obu 
stron powodowała straty w ludziach. 

Walcząc z bliskiej odległości, żołnierze 
padali pod ostrzałem karabinowym. 

Tuż za wojskiem postępowały 
dzielne markietanki, które w boju 
podawały żołnierzom amunicję, a gdy 
ci zaczęli padać na ziemię od ran, te 

same kobiety nie wahały się wejść 
pod ostrzał karabinowy i wynosiły 
rannych do lazaretu. Sam lazaret – z 
przepisową białą flagą – urządzono 
w bramie wjazdu do Straży Miejskiej. 
Na ziemi ułożono warstwę słomy, 

na której układano rannych, a chirurg 
wojskowy*** opatrywał rany i 
przeprowadzał operacje chirurgiczne. 

Francuzi kilkakrotnie próbowali 
zdobyć barykadę między dolnym i 
górnym Rynkiem. Dopiero za czwartym 
razem, gdy od strony ul. Solnej wojska 

francuskie zagroziły szeregom pruskim, 
major Goltz wydał rozkaz do odwrotu. 
Część żołnierzy pruskich, odcięta 
atakiem od strony Bramy Solnej, musiała 
się przedzierać, walcząc na upadającej 
barykadzie pod naporem piechoty 
francuskiej. Prusacy, ponosząc ciężkie 

straty, uciekli w stronę Dolnej Bramy (pl. 
J. Matejki). Walki dogasały.

Po bitwie żołnierze zwycięskiej 
armii francuskiej rozbiegli się po 
mieście, plądrując je i dobijając się do 
zabarykadowanych drzwi kamienic. 

Dowódcy napoleońscy marszałek 
Macdonald i generał Lauriston 
postanowili wydać Złotoryję na pastwę 
ognia, jednak rajcy miejscy wybłagali, 
aby tego nie robiono. Generał uległ 
prośbom i wziął gród pod opiekę. 
Żołnierzom zabroniono dalszych 
ekscesów, a miasto uniknęło spalenia.

Stało się tak jak to było 202 lata 
temu, czyli po południu 23 sierpnia 1813 
roku.

Gdy opadł kurz bitewny i 
rozwiał się dym wystrzałów, wszyscy 
ranni cudownie ozdrowieli i już 
wkrótce regimenty w szyku mogły 
zaprezentować się publiczności. 
W inscenizacji bitwy o Złotoryję 
udział wzięło ponad piętnaście grup 
rekonstrukcyjnych z Polski, Belgii, Francji, 
Czech i Niemiec. 
Odsłonięcie tablicy edukacyjnej 
– ul. Leszczyńska

W sobotę – przed rekonstrukcją 
bitwy – z obozu przy klasztorze ojców 
franciszkanów wyruszyła kolumna 
wojsk z pocztami sztandarowymi 
i jednym działem w stronę ul. 
Leszczyńskiej. Maszerując wzdłuż 
murów miejskich przy ul. S. Staszica, 
a potem Bolesława  Krzywoustego, 
rekonstruktorzy dotarli do skrzyżowania 
ulic Leszczyńskiej i Bukowej, gdzie 
rosną dwa wiekowe dęby. Między tymi 
drzewami Stowarzyszenie Historyczne 
3. Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego 
Cudzoziemskiego postawiło piątą już 
tablicę edukacyjną, wyznaczającą 
wydarzenia z 23 sierpnia 1813 roku 
podczas bitwy o Złotoryję. W obecności 
władz miasta i mieszkańców pobliskiego 
osiedla Cezary Skała przedstawił krótki 
zarys historyczny walk, które toczyły się 
w tym miejscu.

Następnie żołnierze-rekonstruktorzy 
ustawili się do uroczystego apelu. Oddali 
trzy salwy armatnie i karabinowe, po 
czym przemaszerowali na pobliskie 
pola w stronę Kostrzy, gdzie wysłuchali 
krótkiej prelekcji o sytuacji, jaka się 
wytworzyła po zdobyciu Wilczej Góry 
przez wojska francuskie 202 lata temu. 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej – 
Rynek 

Istotną częścią całego biwaku 
historycznego było uroczyste odsłonięcie 

Szturm na miasto,
czyli rekonstrukcja bitwy o Złotoryję 
z 1813 roku

Dzielne markietanki wynosiły rannych 
z pola bitwy pod ostrzałem karabinowym 

Poczas biwaku rekonstruktorzy 
obowiązkowo noszą ubrania z epoki  

Fot. o. Bogdan Koczor

Fot. Michel Langrenez
pamiątkowej tablicy na 
ścianie budynku, gdzie 
202 lata temu stała 
karczma Pod Pelikanem 
(obecnie Rynek 3-4). 
W tej karczmie został 
założony sztab Armii 
Bobru. To właśnie tu po 
zwycięskiej bitwie i zajęciu 
miasta 24 sierpnia 1813 
marszałek Macdonald 
podpisał rozkaz do 
następnej bitwy, która po 
latach została nazwana 
bitwą nad Kaczawą. 
Ta bitwa, stoczona na 
Płaskowyżu Janowickim, 
przyniosła z kolei klęskę 
wojskom napoleońskim. I 
właśnie na pamiątkę tych 
dwóch wydarzeń –  bitwy 
o Złotoryję z 23 sierpnia 
1813 i bitwy nad Kaczawą 
26 sierpnia 1813 – tablica została 
odsłonięta.

Wtedy, wśród umierających i 
rannych, swoją posługę sprawowali 
ojcowie franciszkanie – kapłani. 
Dzisiaj, po tylu latach jako pierwszy 
franciszkanin-proboszcz, mogę tę tablicę 
ku czci poległych poświęcić. Czynię to z 
wielką radością i przejęciem. 

Niech będzie chwała tym, którzy 
polegli, niech Pan będzie miłosierny dla 
wszystkich, którzy życie oddali w bitwie o 
Złotoryję i w bitwie nad Kaczawą. Niech 
ta tablica, pamiątka tych, którzy mężnie 
walczyli, będzie błogosławiona przez 
Pana Boga – w imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego. Amen – tymi wzruszającymi 
słowami zakończył uroczystość 
franciszkanin ojciec Bogdan Koczor. 
Członkowie 
Stowarzyszenia Historycznego
 3. Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego 
Cudzoziemskiego 

Agnieszka Młyńczak i Cezary Skała

* Postać majora Goltza odtwarzał 
rekonstruktor z Niemiec, Matthias 
Kretzschmar.
** Postać generała Lauristona odtwarzał 
rekonstruktor z Sobótki, Krzysztof Franaszczuk.
*** Postać chirurga wojskowego odtwarzał 
Kazimierz Woźniak.

„Francuskie kule przelatywały 
nad dachem mojego domu, aż do 
wieczora 22 sierpnia 1813 roku....”

Abraham Laengner „Tagebuch” rok 1818.

Rok 1813, sierpień, dzień 22. 
francuski XI Korpus E. J. J. A. 

Macdonalda dociera do Złotoryi. 
W tym samym czasie nasze miasto 
obsadzają Prusacy dowodzeni przez 
majora von Goltz’a, podwładnego gen. 
J.L. von Yorck. Późnym popołudniem 
tego dnia, pod czujnym okiem oficerów 
saperów, mieszkańcy Złotoryi sypią 
szańce, zamykają bramy, w których 
porobiono otwory strzelnicze i 
budują dla obrońców rusztowania 
wzdłuż murów. Masywne domy z 
przedmieść zamieniają na fortece. Górę 
Mikołaja obsadza półtorej kompanii 
z Brandenburskiego Pułku Piechoty 
z czterema rosyjskimi działami, 
które nie zdążyły się wycofać razem 
z gen. hrabią L.A.A. de Langeron 
(dowódcą sprzymierzonego korpusu 
wojsk rosyjskich). O spaniu w bliskiej 
obecności nieprzyjaciela nie ma 
nawet mowy. Zwłaszcza, że XI Korpus 
marszałka Macdonalda, który ze 
swoimi 12 działami zajmuje wzniesienie 
w pobliżu Nowej Wsi Złotoryjskiej, 
zaczyna ostrzał miasta, który trwa do 
godziny 20.

Rok 2015, sierpień, dzień 
21, godzina 19. Na błoniach, w 
międzymurzu przy ul. Krótkiej i 
Staszica, naprzeciw przystanku (auto)
busowego ustawia się bateria sześciu 
dział wojsk francuskich dowodzona 
przez płk. Williama Lawlessa [1]  z 3. 
Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego 
Cudzoziemskiego. To początek 
preludium pierwszej w Złotoryi 
rekonstrukcji wydarzeń sprzed 202 lat. 
Wtedy to miała miejsce, niedoceniana 
wcześniej, bitwa pomiędzy dwoma 
korpusami napoleońskiej Wielkiej Armii 
i częścią Armii Śląska sprzymierzonych 
wojsk rosyjsko – pruskich. 

W inscenizacji ostrzału Złotoryi 
zadbano przede wszystkim o 
bezpieczeństwo jej mieszkańców. 
Pomimo ogrodzeń i asysty policji 
oraz straży miejskiej, płk. Lawless, tuż 

przed otwarciem ognia, musiał wydać 
rozkazy, krnąbrnym mieszczanom, 
opuszczenia terenu zagrożonego (okolice 
przystanku).         

Komenda wydana i zaczyna się 
strzelanie: ogień, huk i przede wszystkim 
okrzyki zachwyconych adrenaliną 
złotoryjan. Nieliczni niezorientowani w 
wydarzeniu mieszkańcy ulicy Klasztornej 
i placu Matejki, zaniepokojeni drżeniem 
szyb, pojawiają się w oknach – ich miny 
bezcenne. 

Działa strzelają wyjątkowo 
równo, jedno zaraz po drugim, co daje 
piorunujący efekt. Salw jest kilka, aż do 
wyczerpania zapasów wyfasowanego na 
odprawie prochu.

Całość nadzorował Jego Cesarska 
Mość Napoleon I Bonaparte, stąd 
obsługa dział była sprawna, szybka 
i nie budziła zastrzeżeń. 

Jak poinformował widzów płk. 
William Lawless, żołnierze obsługi dział 
zwykle mieli do wykonania 24 czynności 
przed każdym strzałem – wojna 
jednak nie jest prosta. Na potrzeby 
naszego widowiska czynności te zostały 
zminimalizowane i ostrzał, podobnie jak przed 
wiekami, zakończył się ok. godziny 20. 

Pan Cezary Skała – „spiritus 
movens” całej trzydniowej złotoryjskiej 
rekonstrukcji, powiedział mi, że w 
2013 roku spotkał się z  Andreasem 
Laengnerem (potomkiem pastora  
Abrahama Laengnera), który 
opowiedział mu o wpisie w „Dzienniku”. 
Sam pastor mieszkał wtedy w majątku 
przy dzisiejszej ul. Piastowej.

Świetną ilustracją opisanych 
tu wydarzeń były ruiny przystanku 
autobusowego na Kopaczu, które 
zastałem, wracając z moich opolskich 
wojaży, w poniedziałek po rekonstrukcji.. 
Czyżby jakaś zabłąkana francuska kula go 
sięgnęła?

Wszystkie opisane tutaj wydarzenia 
miały miejsce naprawdę!

Jarosław Jańta
[1] Postać płk. Williama Lawlessa  
       odtwarzał Cezary Skała.

PODZIĘKOWANIA
Stowarzyszenie Historyczne 3. Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego 

Cudzoziemskiego serdecznie dziękuje: pracownikom Urzędu Miejskiego w 
Złotoryi oraz Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za pracę i zaangażowanie 
w organizację biwaku historycznego, panu Arturowi Kubie – szefowi 
złotoryjskiej drogówki za to, że mogliśmy się bezpiecznie bawić podczas biwaku, 
przewodniczącemu Rady Gminy Złotoryja – panu Janowi Tymczyszynowi za 
podarowanie słomy niezbędnej rekonstruktorom do spania w obozie, dwóm 
panom z Sępowa i Brennika, którzy podarowali drewno na ogrodzenie obozu, 
stolarzowi Zbigniewowi Jurewiczowi za wykonanie tablic informacyjnych, pani 
Wójt Gminy Złotoryja – Marii Leśnej za wypożyczenie namiotu, w którym mogliśmy 
zorganizować Komendę placu w obozie, panu Mirosławowi Kopińskiemu za 
udostępnienie barierek na ogrodzenie pola bitwy, Rejonowemu Przedsiębiorstwu 
Komunalnemu za pomoc w utrzymaniu w czystości miejsca obozu wojskowego, 
Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej za czuwanie nad bezpieczeństwem, 
panu Grzegorzowi Baranowi za pomoc i zaangażowanie podczas montowania i 
odsłaniania tablicy pamiątkowej oraz za sfinansowanie jej wykonania. 

Szczególne podziękowania należą się franciszkanom ze Złotoryi, a zwłaszcza 
ojcu Bogdanowi Koczorowi za zapewnienie miejsca na zaplecze obozu, 
wypożyczenie mebli, udostępnienie wody pitnej dla rekonstruktorów i za 
niezmienną życzliwość dla wszelkich poczynań naszego stowarzyszenia. 

Na koniec chcemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność Burmistrzowi Złotoryi 
panu Robertowi Pawłowskiemu za podjęcie współpracy z nami i za odwagę 
zorganizowania biwaku historycznego w 202. rocznicę bitwy o Złotoryję, który się 

odbył po raz pierwszy w naszym mieście. Wielkie dzięki! 

24 czynności,
czyli ostrzał Złotoryi 

Fot. Andrzej Cukrowski



Krakowska mizeria mojej mamy

Składniki: 4 kg ogórków, 
2 łyżki soli, 1 główka 
czosnku, 0,5 kg 
marchwi, 0,5 kg 
cebuli, 0,5 szklanki 
octu 10%, 0,5 
szklanki oleju, 
0,5 szklanki 
cukru
Przygotowanie: 
Ogórki obieram, 
kroję w plastry i 
zasypuję solą na 
czas pozostałych 
przygotowań. 
Zagotowuję 
ocet, olej i cukier, 
odstawiam do 

wystudzenia. Obraną i 
umytą marchew kroję w 
plastry i lekko obgotowuję, 

      „Aktywni seniorzy-aktywna gmina” 

to nazwa projektu, który od czerwca 
2015r. realizuje Grupa Odnowy Wsi 
Pielgrzymka. Projekt ten jest skierowany 
do mieszkańców całej gminy, głównie 
w wieku 55+. Jego pomysł wyszedł od 

grupy osób, które już dawno nosiły się z 
zamiarem utworzenia gminnego Klubu 
Seniora na wzór świetnie działającego 
złotoryjskiego. Spotykają się oni 
wprawdzie systematycznie na imprezach 
kulturalnych w Centrum Kultury, jednak 

chcieliby zaktywizować do współdziałania 
większą liczbę swoich znajomych i 
sąsiadów. Środki na realizację projektu 
pozyskano w ramach programu „Działaj 
lokalnie”, a wniosek do Stowarzyszenia 
Kaczawskiego  został złożony  za 
pośrednictwem Gminnego Centrum 
Kultury. Koordynatorem projektu jest pani 
Ewelina Niklewicz-Dębicka, a pani Wioleta 
Michalczyk odpowiada za promocję. W 
ramach projektu zaplanowano do grudnia 
2015r.  różnorodne działania aktywizujące: 
wspólny wyjazd, warsztaty florystyczne, 
ogrodnicze, rękodzielnicze, kulinarne i  
spotkanie z dietetykiem. 
    Projekt rozpoczęła 13 czerwca 
wycieczka krajoznawcza, związana 
tematycznie z działaniami projektu. W 

jej programie znalazły się:  Arboretum w 
Wojsławicach - filia Ogrodu Botanicznego 
we Wrocławiu, Opactwo Cystersów w 
Henrykowie i Muzeum Gospodarstwa 
Wiejskiego w Ziębicach. Grupa 55- 
osobowa wróciła z niej ze wspaniałymi 
wrażeniami i chęcią do dalszego działania. 
27 lipca miała okazję uczestniczyć 
w zajęciach florystycznych. Dzięki 
uprzejmości pań: Barbary Zając i Danuty 
Sieprackiej poznaliśmy sposoby układania 
bukietów z żywych kwiatów i stroików 
ze sztucznych. Uczestniczki warsztatów 
dzieliły się także swoim doświadczeniem 
w tej dziedzinie. Powstało mnóstwo 
prawdziwych dzieł sztuki, które 
zaprezentowano 9 sierpnia w trakcie 
Biesiady Zespołów Kresowych. Wtedy też 
można było podziwiać na żywo pracę  przy 
układaniu kompozycji kwiatowych.
   22 sierpnia gościliśmy u siebie panią 
Joannę Lityńską, która zajmuje się 
projektowaniem ogrodów i dała nam wiele 
cennych wskazówek. Obecne na spotkaniu 
panie z pewnością wykorzystają je w 
swoich ogrodach, które już wygrywają 
konkursy na najładniejsze posesje, jak 
choćby ogród pani Wandy Kazek z Czapli, 
który znalazł się w tym roku na pierwszym 
miejscu w gminie i na trzecim w powiecie. 
Mogliśmy go podziwiać osobiście, gdyż 
kolejne spotkanie projektowe odbyło się 
właśnie u niej. Mamy też zaproszenia od 
właścicielek  innych ogrodów.
      Zainspirowani do działania 
postanowiliśmy zagospodarować teren 
przed gościnnym Centrum Kultury, gdzie 
odbywa się większość naszych spotkań. 
Już można podziwiać efekty naszej pracy. 
Na skwerze pojawiły się różnorodne 
rośliny, które upiększą otoczenie tego 
uczęszczanego miejsca. 
      Projekt dla seniorów integruje wielu 
mieszkańców wsi i gminy. Dowodem na 
ich zainteresowanie znalezieniem nowego 
ciekawego sposobu na życie są następne 
zaplanowane spotkania, jak choćby 
wyjazd do „Zaczarowanego Ogrodu” 
państwa Kurełów w Proboszczowie, czy 
do Ogrodu Japońskiego pana Bronisława 
Kozieła w Pielgrzymce. Na tym nie koniec. 
Zadbamy jeszcze o zdrowie po wykładzie 
dietetyka, rozwiniemy swój zmysł 
artystyczny w trakcie przedświątecznych 
warsztatów rękodzielniczych, nauczymy 
się przygotowywać zdrowe sałatki pod 
okiem mistrza kuchni i będziemy się 
wspólnie bawić na Andrzejkach. Ale o tym 
opowiemy czytelnikom już po zakończeniu 
projektu.

Wioleta Michalczyk

Aktywni seniorzy w Pielgrzymce

cebulę obieram i 
również kroję w 

plastry. Czosnek 
obieram i 

zgniatam 
lub bardzo 
drobno 
siekam. 
Wszystkie 
składniki 
dokładnie 
mieszam, 
przekładam 
do słoików i 

pasteryzuję, 
mniejsze (do 

0,5 l) 15, 
większe 20 

minut.

Agata Dudek-Żądłowska
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PROJEKT DLA SENIORÓW

W 
organizację Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2015, dnia 15 

września włączyło się Gminne Centrum 
Kultury w Pielgrzymce.  W samo 
południe  na zaproszenie organizatorów 
spotkali się pierwsi przybysze  
Gminy Pielgrzymka oraz uczniowie 
miejscowego gimnazjum.  Hasłem 
tegorocznych spotkań było „Utracone 
dziedzictwo” , dlatego  pod szyldem: 
tożsamość, tradycje i wartości została 
przygotowana żywa lekcja historii, 
która miała bardzo podniosły charakter.  
Święto rozpoczął Sebastian Dębicki - 
dyrektor GCK, który nawiązał do faktu, 
że to spotkanie  prowadzone w naszej 
gminie po raz drugi  jest wspaniałym 
narzędziem promującym lokalne 
dziedzictwo. 
      Witając gorąco zaproszonych 
gości, wśród których obecni byli: Pani 
Wanda Łyżwa, Pan Zbigniew Junkiewicz, Pani 
Halina Pawlaczyk, Pani Helena Szułkowska, Pani 
Bogusława Suchostawska, Pani  Bronisława 
Kasprzyczak, Pan Jan Kasprzyczak, Pani Danuta 
Chrupajło, Pani Genowefa Niklewicz oraz  Pani 
Krystyna Schostawska, uroczystość poprowadziła 
– Małgorzata Semeniuk
„Kwiaty polskie” były utworem wprowadzającym 

obecnych w atmosferę spotkania. W części 
artystycznej wystąpiła Małgorzata Turczyn, 
uczennica kl. I Gimnazjum Wł. St. Reymonta 
w Pielgrzymce, wykonując patriotyczną 
piosenkę  - „Kocham Cię Polsko”. Prowadząca 
zaprezentowała obecnym fragment utworu M. 
Dąbrowskiej – „Marcin Kozera”.
      Następnie głos oddano bohaterom spotkania, 
którzy podzielili się z młodym pokoleniem swoimi 

wspomnieniami. Wysłuchano 
niezwykłych opowieści 
o czasach wojennych, 
o przymusowym 
opuszczeniu Kresów 
Wschodnich, o podróży w 
nieznane,  o osobistych, 
często bolesnych 
doświadczeniach, o 
utraconych więziach 
i życiu w nowych, 
zupełnie odmiennych 
warunkach. Te 
wzruszające, prawdziwe 
historie opowiedziane 
w bezpośredniej formie 
sprawiły, że wysłuchano 
ich z wielka uwagą i 
zainteresowaniem.  
Uczniowie klas trzecich w 
ciszy i skupieniu słuchali 

historycznych oraz osobistych zwierzeń 
pierwszych osadników naszej małej ojczyzny. 
Wiele miejsca poświecono tożsamości, 
czyli własnym korzeniom. Opowiadano o 
drzewach genealogicznych swoich rodów, 
odszukiwaniu krewnych, wykorzystaniu 
osiągnięć techniki i nawiązywaniu relacji 
z bliskimi nawet po wielu, wielu latach. 
Mieszkanki Nowej Wsi Grodziskiej zaprosiły 
młodzież wraz opiekunami do istniejącej 
Izby Pamięci - skupiającej oprócz osobistych 
dokumentów, szereg unikalnych zabytków.
Uczniowie z wielkim zaciekawieniem 
oglądali przygotowaną wystawę skarbów 
przeszłości. Zaproszeni goście mogli na niej 
eksponować swoje kroniki wsi, albumy z 
rodzinnymi fotografiami,  osobiste pamiątki, 
stare, często ponad wiekowe dokumenty, 
dawne książki, zapiski, listy, a także rzeczy 
codziennego użytku.
      Podsumowaniem tego popołudnia był 
występ Łukasza Dębickiego, wykonującego 
dla naszych gości wzruszającą piosenkę 
„Tylko we Lwowie”. Za udział w tak 
wyjątkowym wydarzeniu osoby zaproszone 

otrzymały okolicznościowe podziękowania. 
Spotkanie przygotowane specjalnie na EDD 
dostarczyło wszystkim wiele pozytywnych 
wzruszeń i emocji. Była to naprawdę 
niezapomniana lekcja żywej historii i powrotu do 
tamtych dni.

Małgorzata Semeniuk

23. odsłona EDD na Dolnym Śląsku
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
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W 
bieżacym roku na rynku wydawniczym 
ukazała się prawie 900-stronnicowa książka 

znanego historyka Jerzego Besali. Ten opasły tom 
nosi tytuł „Alkoholowe dzieje Polski. Czasy Piastów 
i Rzeczpospolitej szlacheckiej” i poświęcony 
jest „śmiesznym i strasznym” zwyczajom picia, 
uzależnieniom i przeróżnym konsekwencjom 
picia alkoholu na dzieje Polski. Wyjaśnia m.in. 
skąd wzieło się powiedzenie „pijany jak Polak”, 
zaznaczając, że było ono wyrazem podziwu a nie 
pogardliwej łaty przyklejanej naszym rodakom. 
Polak pił, a nawet upiłał się, ale - w przeciwieństwie 
do przedstawicieli innych narodów, z którymi 
porównuje nas autor - także „na gazie” potrafiliśmy 
przytomnie działać, a jeśli trzeba było - chwytać za 
broń i podejmować decyzje o losach kraju i narodu 
(podczas gdy inni pozostawali pod stołem).
      Pisząc o alkoholu, w którym „nie tylko śpi słodko 
anioł, ale czeka też na swą chwilę ponury diabeł”, 
Besali posiłkuje się źródłami dokumentalnymi 
(literaturą pamiętnikarską i epistologiczną, 
kronikami, diariuszami i wieloma innymi). Pomogły 
one odpowiedzieć na pytania, kto i co pił, jakie 
ilości, w jakich okolicznościach i gdzie. Dzięki tej 
dociekliwości Złotoryja jako miasto, w którym już 
funcjonował browar, przywoływane jest trzykrotnie. 

W rozdziale „Piwne średniowiecze”, pośród wielu 
innych wątków, znalazł się fragment na temat 
wykorzystywania piwa jako broni militarnej.  
Cytując fragment „Roczników” Jana Długosza autor 
opowiada historię Bolesławca, który w sytuacji 
zagrażenia najazdem husytów wykupił się beczkami 
piwa. „Za to Złotoryja, pomimo znakomitego piwa, 
i Lubin nie zdołały się wybronić okupem. Zostały 
spalone, a duchownych wymordowano”(s. 33).
Ponadto dwukrotnie Zło wymieniana jest w 
„doborowym towarzystwie” śląskich miast 
słynących z warzenia „znakomitych pienistych 
napojów” (podnoszących nastrój biesiadny) - tj. 
Świdnicy, Wrocławia, Legnicy, Opola i Bolesławca.
      Historia Polski opowiedziana przez pryzmat 
kultury picia, zarówno mas, jak i ówczesnych 
koronowanych głów jest doskonałym „czytadłem”, 
choc jednocześnie spełnia wszystkie warunki dzieła 
naukowego. Dużo w niej anegdot, ciekawostek 
historycznych i cytatów. Dla miłośników 
oczarowywania historii i nietypowych spojrzeń 
na nią to prawdziwa gratka, bowiem narrator jest 
prawdziwym gawędziarzem. Gwarantuję – tego nie 
ma w podręcznikach! 

  Joanna Sosa-Misiak

Piastowski instrument polityczny
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Śladami Św. Jadwigi - Trzebnica

Fot. Z. Mirecki
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O
dbył się w dniach 11-13 września 2015 roku 
we Wrocławiu. Do organizacji tego zadania 

przyczynili się: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń 
Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dolnośląskie 
Towarzystwo Regionalne, Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu. 
Zjazd  Honorowym  Patronatem 
objął Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego 
– dr Tadeusz Samborski.                                                                      
Uczestnikami byli liderzy 
towarzystw regionalistycznych 
z terenu kraju i przedstawiciele 
samorządów terytorialnych.
      Pierwszego dnia nastąpiło 
uroczyste otwarcie Zjazdu 
w gmachu Uniwersytetu 

Wrocławskiego w sali Oratorium 
Marianum. Zebrani wysłuchali 
referatów kolejno wygłoszonych 
przez:
-  Anatola Jana Omelaniuka 
„Początki ruchu 
stowarzyszeniowego na Śląsku. 
Powstanie     Towarzystw 
oświatowych, naukowych i 
artystycznych w XIX i XX wieku ”,
- ks. prof. dr. hab. Henryka 
Skorowskiego „Regionalizm 
polski 25 lat po transformacji 
ustrojowej jako źródło odrodzenia 
społeczeństwa i państwa”, 
- prof. dr. hab. Stefana Bednarka „Czym są współczesne 
stowarzyszenia regionalistyczne?”
Komunikat n/t „50 lat działalności Szczecińskiego 
Towarzystwa Kultury” przedstawił prof. dr hab. Bogdan 
Matławski. 

W samo południe regionaliści udali się do Trzebnicy, 
gdzie zwiedzili Bazylikę pw. św. Jadwigi Śląskiej, a 
następnie w Muzeum Regionalnym spotkali się z 

członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej.
      Lubiąż powitał gości obiadem w Karczmie Cysterskiej, 
skąd wzmocnieni wycieczkowicze pospieszyli 
podziwiać obiekt klasztoru pocysterskiego. Respekt dla 
obecnych gospodarzy budzi wykaz prac wykonanych, a 
zabezpieczających budowlę technicznie. Błyskające flesze 
aparatów świadczyły o zachwycie i chęci zatrzymania 

widoków na dłużej. W Sali 
Książęcej odbyło się spotkanie 
problemowe na temat roli 
samorządu terytorialnego w 
organizacji życia społeczności 
lokalnej z udziałem 
przedstawicieli samorządu 
miasta i powiatu Wołów.
      Na program artystyczny 
złożyły się występy: aktorów 
warszawskich Aureli Sobczak i 
Stanisława Górki w dialogach z 
Ziemi Obiecanej, Komediantki 
i Chłopów, amatorskiego 
zespołu folklorystycznego 
Warzęgowianie oraz tercetu z 
Oleśnicy.
      Dzień zakończono elegancko 
podaną smaczną kolacją. 
Regionaliści wymieniali 
doświadczenia, dzielili się 
pomysłami i planowali przyszłe 
działania. 
Nadeszła sobota, a wraz z nią 
kolejny zestaw atrakcji. Już o 

9.30 w Legnickim Polu Bazylikę pw. św. Jadwigi udostępnił 
i objaśnił ikonografię oczekujący nas ks. Stanisław 
Szupieńko,   konserwator zabytków diecezji legnickiej, 
który zaproponował zwiedzenie kościoła ucieczkowego 
w Kościelcu pw. Serca Jezusowego. Wnętrze stylizowane 
na Kościół Pokoju wprawiło nas w zachwyt. Każdy 

poziom empor jest  bogato zdobiony 
malowidłami, z których większość 
zachowała się w doskonałym stanie. 
Ciekawostką są personifikacje cnót i tak 
np. Wierność symbolizowała kobieta 
przypięta łańcuchami do drzewa.  
      Następnie regionaliści udali się do 
Warmątowic Sienkiewiczowskich, 
gdzie wystąpili uczniowie miejscowej 
szkoły z prezentacją zatytułowaną 
”Kobiety Sienkiewicza”. Jeszcze tylko 
rzut oka na pałac i mała kawka, do 
której wybornie smakowały ciasteczka 
z Legnickiego Pola i można było ruszyć 
w drogę. Kolejny etap konferencji 
odbył się w Zamku Piastowskim w 
Legnicy. Zespół Pieśni i Tańca Ziemia 
Legnicka  powitał nas chlebem i solą, 

a potem zatańczył i zaśpiewał.  Zajęliśmy miejsca w sali 
konferencyjnej i z zainteresowaniem wysłuchaliśmy red. 
Piotra Seiferta z lokalnej TV DAMI, który zaprezentował 
temat „Twórczość Henryka Sienkiewicza trwałym 
śladem w świadomości Dolnoślązaków na przykładzie 
Rodziny von Olszewskich w pałacu w Warmątowicach 
Sienkiewiczowskich”. Spotkaniem kierował prof. dr 
hab. Stefan Bednarek, a wystąpienia dotyczyły „Historii 
i dziedzictwa kulturowego w działalności samorządów, 
stowarzyszeń regionalnych, placówek kulturalnych i szkół”. 
O edukacji regionalnej w środowisku etnicznie mieszanym 
ciekawie mówiła dr hab. Izabela Lewandowska z 
Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.
Pojawiły się komunikaty. Głos zabrali: mgr Czesław 
Kowalak „Legniccy regionaliści strażnikami i promotorami 
kresowej tożsamości na Dolnym Śląsku”, dr Andrzej 
Talarczyk omówił wydawnictwa polsko-niemieckie, a 
Olgierd Poniżnik, z  właściwą sobie swadą, omówił „Rolę 
Festiwalu Sami Swoi w Lubomierzu w kształtowaniu 
świadomości regionalnej”. Na zakończenie wywołał 
poruszenie i rozbawienie, rozdając atrapy granatów babci 
Kargulowej.
      Towarzysząca wystawa fotograficzna prezentowała 
Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku.
      Najwytrwalsi pobiegli na zamkową wieżę, a pozostali 
spacerkiem dotarli na obiad.
      O godz. 19.30 witali nas na zamku w Głogowie. Temat: 
Samorządy i stowarzyszenia regionalne sojusznikami w 
rozwoju małych ojczyzn przedstawili: prezydent Głogowa 
– Rafael Rokaszewicz i burmistrz Złotoryi – Robert 
Pawłowski, który skupił się na roli miesięcznika  – Echo 
Złotoryi, wydawanego przez TMZZ.
Witold Podedworny zaprezentował regionalny periodyk 
Sudety.
      Ten intensywny dzień zakończono poczęstunkiem, 
śpiewem, a nawet tańcami w muzycznych rytmach 
zespołu Eugeniusza Opyda.
      W niedzielę wstaliśmy wcześniej, słońce tego dnia 
wstało w wyjątkowym humorze, omiatając nasz świat 
ciepłem i słonecznymi refleksami a to na Odrze, a to na 
murach odnowionych obiektów. W kościele św. Anny 
na Piasku uczestniczyliśmy we mszy św. celebrowanej 
w obrządku łacińskim. Homilię wygłosił kapelan 
regionalistów, ks. Infułat dr hab. Józef Pater.
Wzmocnieni duchowo regionaliści udali się do siedziby 
Wender EDU Business Center na Ostrowie Tumskim, gdzie 
odbyła się część uroczysta, oficjalna.
Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej 
przyznano:  Janinie Stasiak z Legnicy, Kazimierzowi 
Pleśniakowi z Legnicy, PTR z Wrocławia, DTK z Drezdenka, 
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oraz TMZK  z 
Kamieńca Pomorskiego.
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznano Towarzystwu Miłośników Wrocławia, 
Towarzystwu Ziemi Głogowskiej i Towarzystwu Przyjaciół 
Opola. Ponadto ośmiu działaczy udekorowano Krzyżem 
Kresowym.
      Klamrą spinającą  Zjazd było uchwalenie przesłania 
regionalistów polskich.
Po uroczystym obiedzie regionaliści opuścili gościnny 
Wrocław i udali się do swoich siedzib.
      W Ogólnopolskim Zjeździe Regionalistów Polskich 
Nad Odrą uczestniczyły złotoryjskie delegatki: Danuta 
Sosa, Joanna Sosa-Misiak i Barbara Zwierzyńska-Doskocz 
oraz jako gość –burmistrz Złotoryi – Robert Pawłowski z 
małżonką.

Relację sporządziła: Danuta Sosa

Zespół Pieśni i Tańca Legnica 
- w Zamku Piastowskim

Od lewej: prof. dr hab. Stefan Bednarek 
i dr Tadeusz Samborski

Powitanie regionalistów 
chlebem i solą w Legnicy

Fot. Danuta Sosa

Fot. Z. Mirecki

Fot. Z. Mirecki
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OGÓLNOPOLSKI ZJAZD REGIONALISTÓW
W 

słoneczny dzień 29 sierpnia 2015 roku w 
Dobkowie, skromnej ale najpiękniejszej 

Wsi Dolnośląskiej 2011r., z wielką „pompą” 
otworzono Sudecką Zagrodę Edukacyjną – pierwszy 
nowoczesny ośrodek geo-edukacji na Dolnym 
Śląsku.  
      Około godziny 14. wstęgę przecięli: Starosta 
Złotoryjski Ryszard Raszkiewicz, Burmistrz Miasta 
i Gminy Świerzawa Józef Kołcz, Przewodniczący 
Społecznej Rady Naukowej Zagrody prof. Piotr 
Migoń, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jaworze 

Jpwita Martyniak-Lech, Prezes Stowarzyszenia 
Kaczawskiego dr Ewelina Rozpędowska, Poseł na 
Sejm dr Robert Kropiwnicki, Dyrektor Wydziału 
Obszarów Wiejskich UMWD Paweł Czyszczoń. 
W otwarciu wzięli także udział przedstawiciele 
grantodawców, powiatów i gmin partnerskich, 
realizatorów obiektu, Społecznej Rady Naukowej. 
      Sami o sobie mówią: „..nowoczesne, 

interaktywne centrum edukacji geologicznej i 
regionalnej” oraz „Sudecka Zagroda Edukacyjna 

stworzona na bazie starego gospodarstwa, 
to miejsce, w którym wiedza i umiejętności 
przekazywane są w sposób interaktywny, 
dynamiczny, oparty na modelach, wizualizacjach 
cyfrowych i samodzielnie przeprowadzanych 
doświadczeniach. Gdzie indziej (...) dzieci i dorośli 
zobaczą strzelającą w niebo lawę, pojawiające 
się i ustępujące morza i potężne lodowce? 
Dlatego właśnie SZE powstała w Dobkowie. 

Otaczające Dobków wzgórza 
to pozostałości dawnych 
wulkanów i najlepsze miejsce, 
aby dowiedzieć się, w jaki 
sposób siły wnętrza Ziemi 
ukształtowały region Gór 
i Pogórza Kaczawskiego. 
(...) Sudecka Zagroda to 
sale z niepowtarzalnymi 
makietami przedstawiającymi 
m.in. budowę wulkanów, 
miniaturowe rzeki i imitacje 
powodzi czy gejzery, a także 
wiele interaktywnych map i 
gier na ekranach dotykowych 
związanych z geologią i 
architekturą Sudetów, 
ekspozycje minerałów, ekran 
w kształcie kuli i platforma 
imitująca trzęsienie ziemi.” [1]
      Czyż można coś więcej 
dodać? Można! W trakcie 

wizyty widziałem makiety przedstawiające 
przekrój „naszych” wulkanów: Ostrzycy, czy 
Wilkołaka (chociaż jego to akurat nie trzeba, skoro 
można to zobaczyć na żywo). Filmy o powstaniu 
ziemi, ruchu płyt tektonicznych, wybuchach 
wulkanów czy powstaniu Sudetów były w 3D, a za 
wypożyczenie okularów nie trzeba płacić 3 zł extra. 
Na interaktywnej mapie Pogórza Kaczawskiego 

po naciśnięciu jednego z 
kilkudziesięciu przycisków 
z wybraną nazwą z listy, na 
brzegu mapy, podświetla się 
odpowiednie miejsce na samej 
mapie. Na dworze w mini 
płuczkach można samemu 
wypłukać kilka drobinek 
„szlachetnego” metalu. Pod 
mikroskopem widać było 
nogę pająka, a wszystko to 
uruchamia się samemu! 
Ponadto zorganizowano pokaz 
cięcia i szlifowania słynnych 
kaczawskich agatów.
      Otwarciu Sudeckiej 
Zagrody towarzyszyły coroczne 
Warsztaty Artystyczne oraz 
Festiwal Bioróżnorodności. To 

imprezy organizowane przez rzemieślników
 i artystów z Dobkowa i okolic, podczas których 
już po raz 10 mogli znaleźć coś dla siebie dzieci 
i dorośli. Każdy mógł spróbować swych sił w 
lepieniu z gliny, tworzeniu mydła, bibułek, własnej 
bazaltowej mozaiki, czy poznać fach pszczelarza. 
Atrakcji było znacznie więcej. 
      Imprezę odwiedziło ponad 1000 osób z całej 
Polski, którymi zajmowali się pracownicy 
i członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego 
oraz dziewięcioro wolontariuszy. W przygotowaniu 
uroczystości oraz przygotowaniu samego 
obiektu na przyjęcie gości pomagały mieszkanki 
Dobkowa. Za których wsparcie serdecznie dziękują 
organizatorzy. 

      Całość imprezy uświetniona została występami 
muzycznymi m.in. poetyckimi utworami zespołu 
„Bądź Ciszą” z Kotliny Jeleniogórskiej oraz 
tanecznymi pokazami Szkoły Tańca Nowoczesnego 
„Łau” ze Złotoryi
      Sudecka Zagroda Edukacyjna to projekt 
Stowarzyszenia  Kaczawskiego, realizowany 
przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

Jarosław Jańta

[1] www.sudeckazagroda.pl/o-zagrodzie/

OŚRODEK GEO-EDUKACJI W DOBKOWIE
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Ruszyła Sudecka 
Zagroda Edukacyjna
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„Po robocie na dożynkach
Z ładną panną wieniec nieść
Gdy do tańca gra muzyka
Polkę żniwną tańczy wieś”
 

(Fragment „Polki żniwnej” wykonanej na dożynkach 
przez pana Józefa Lachowskiego.)

W 
dawnej Polsce Święto Plonów nazywano 
wieńcowem, od najważniejszego ich 

symbolu – wieńca wyplatanego ze zbóż i 
kwiatów.  Gminno- Powiatowa uroczystość 
dożynkowa została przygotowana   6 września 
2015 r. o godz. 14.00 w kościele pw. Św. 
Szczepana w Wojcieszynie,  uroczystą mszę 
dożynkową odprawił ks. kanonik - Franciszek 
Wróbel.
      Paradny korowód dożynkowy prowadzony 
przez sołtys Wojcieszyna –Małgorzatę 
Gruszczyńską, starostów i grupy wieńcowe 
przemaszerował na plac główny, gdzie pod 
strojnie udekorowaną sceną złożone zostały 
przepięknie wyplecione wieńce.  Słomiane 
dzieła sztuki zaprezentowały sołectwa z Gminy 
Pielgrzymka, Gmina Zagrodno i Gmina Złotoryja. 
Jak co roku skupiły one wielu oglądających, 
którzy podziwiali je za oryginalność, 
pomysłowość i kunszt wykonania. W tym roku  w 
ekspozycji dożynkowych wieńców  debiutowało 
sołectwo Jastrzębnik, a Nowa Wieś Grodziska 
przygotowała dwa wieńce - w tym jeden 
miniaturowy, niesiony przez dzieci.
      Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. : 
Robert Kropiwnicki, Jadwiga Szeląg, Małgorzata 
Sekuła-Szmajdzińska, Ryszard Zbrzyzny, Ryszard 
Raszkiewicz, Wanda Grabos, Tomasz Sybis, 
Sebastian Dębicki i Zenon Bernacki. Towarzyszyli 
nam również przedstawiciele instytucji 
rządowych i samorządowych oraz reprezentanci 
władz Powiatu Złotoryjskiego i Gminy 
Pielgrzymka. Jedną z licznych grup odbiorców 
spotkania byli rolnicy, do których adresowane 
było to święto oraz grupy wieńcowe i zespoły 
folklorystyczne.
      Gospodarzy obchodów dożynkowych 
reprezentowali: Wójt Gminy Pielgrzymka – 
Tomasz Sybis i Starosta Złotoryjski – Ryszard 
Raszkiewicz. Włodarze, wypuszczając z 
klatki  białe gołębie, dokonali uroczystego 
otwarcia dożynek. Zaszczytu pełnienia funkcji 
starostów dożynkowych dostąpili Małgorzata 
Sojka i Wawrzyn Paluch, którzy,  przekazując 
bochny chleba upieczone z tegorocznej mąki 
gospodarzom Święta Plonów,  zaprosili obecnych 
na Misterium Chleba. Zapach świeżego 
pieczywa roznosił się podczas tego niezwykłego 

ceremoniału. Prowadząca uroczystość – 
Małgorzata Semeniuk opowiadała zebranym o 
tradycjach tego zwyczaju, jak również przytaczała 
przypowieści i przysłowia związane z tym darem. 
      Kolejnym punktem programu było ośpiewanie 
wieńców. Wiele przyśpiewek do lubianych 
melodii ułożono specjalnie na tę okoliczność. 
Na scenie zaprezentowały się kolejne zespoły: 
Sami Swoi z Wojcieszyna, Macierzanki z 
Twardocic, Polanki z Nowej Wsi Grodziskiej 
z grupą dzieci,  Fudżijamki z Proboszczowa,  
solista Pielgrzymianek – Pan Józef Lachowski, 
który wykonał dla wszystkich „Polkę żniwną” 
, Czaplanki z Czapli oraz Wilanowianki z 
Sędzimirowa. Niezwykłe śpiewy skupiły wielu 
zainteresowanych słuchaczy. Mimo deszczowej 
pogody w części artystycznej zaprezentowały 
się dzieci i młodzież z terenu gminy. Wystąpili: 
Anna Gębala, Małgorzata Turczyn, Łukasz 
Dębicki, Marcelina Matuszak i Anna Chrabąszcz. 
Najmłodsi  rozweselili publiczność i wywołali 
burzę oklasków.
      Rozstrzygnięto i podsumowano 
przeprowadzone wcześniej konkursy 
w gminie i powiecie. Oto wyniki:

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAGRODĘ 
W GMINIE PIELGRZYMKA W 2015 R.

I miejsce – Wanda Kazek, Czaple 54,
II miejsce – Mariola Didek, Wojcieszyn 42,
III miejsce – Zofia i Zbigniew Dertkowscy, 
Jastrzebnik 25,
III miejsce – Marika Danielczuk, Czaple 32,
Wyróżnieni:
1. Stanisław Sucharek, Pielgrzymka 22,
2. Urszula i Marek Gola, Nowa Wieś Grodziska 49,
3. Andrzej Poznar, Nowa Wieś Grodziska 35 A,
4. Wiesław Połubiński, Czaple 43, 
5. Joanna Rutkowska, Wojcieszyn 51.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAGRODĘ 
W POWIECIE ZŁOTORYJSKIM W 2015 R.

I miejsce: Zagroda Państwa Renaty i Rajmunda 
Ćwiok z Łukaszowa,
II miejsce: Zagroda Pani Wandy Kazek z Czapli,
III miejsce: Zagroda Państwa Wioletty i Adama 
Paluszek z Uniejowic.
Wyróżnieni:
- zagroda Państwa Zofii i Zbigniewa Dertkowskich 
z Jastrzębnika,
- zagroda Pani Marioli Didek z Wojcieszyna.

      KONKURS NA „WZOROWĄ PASIEKĘ” 
POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO

I miejsce (175 pkt) - pasieka Pana Zbigniewa Piszczka
II miejsce (165 pkt) - pasieka Pana Krzysztofa Skupienia
      LOTY GOŁĘBI POCZTOWYCH: BOXTEL I O 
PUCHAR PANA WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA
I miejsce: Dariusz Pitera
I miejsce: Czesław Lachiewicz
II miejsce: Bogdan Baron
III miejsce: Waldemar Urban 

BOXTEL II  O PUCHAR PANA 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

I miejsce: Dariusz Pitera
I miejsce: Czesław Lachiewicz
II miejsce: Bogdan Baran
III miejsce: Józef Zawiślak
      Ze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji  przybył zespół dziecięcy Ars Saltandi. 
Niezwykły taniec w dawnym stylu był pięknym 
widowiskiem pochmurnego popołudnia. Była 
to jedna z atrakcji, która sprawiła widzom 
wiele przyjemności.  Akustykiem uroczystości 
był Pan Grzegorz Garliński, któremu należą się 
podziękowania. Uwieńczeniem uroczystości 
była wspólna zabawa dożynkowa z zespołem 
„Boston”. 
      Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
dołożyli starań i przyczynili się, aby to jednoczące 
cały powiat Święto Rolników,  miało tak 
wspaniały charakter. 

Małgorzata Semeniuk

ŚWIĘTO PLONÓW

Dożynki w Wojcieszynie

Próżno szukać w internetowych 
wyszukiwarkach informacji o dziejach tzw. 

kalendarzy listkowych. Popularnie zresztą 
określane są zdrobniale jako „kalendarzyki”, co 
może sugerować ich niewielkie znaczenie. Z taką 
opinią nie zgodziłaby się całkiem spora liczba 
kolekcjonerów, poświęcająca się ich zbieraniu. 
Mają rację – ich hobby nie może lekceważyć ani 
archiwista, ani historyk.
      Na ogół orientujemy się, że kolekcjonowanie 
znaczków pocztowych sięga wieku XIX, gdy 
ukazał się pierwszy egzemplarz, wydany w 
Anglii. Świetnie wiemy, jaka rolę spełniały i 
spełniają znaczki pocztowe i jakie wartość mają 
dla filatelistów. Rozumiemy zbieraczy starych 
widokówek czy przedmiotów związanych choćby 
z przemysłem piwowarskim. Znamy zapewne 
kolekcjonerów kart telefonicznych, wcześniej 
być może gromadziliśmy np. etykiety zapałczane 
(filumenistyka). Z języka greckiego philein to 

„lubić”, „być do czegoś skłonnym”, -fil(o) w 

złożeniach oznacza osobę miłującą, lubiącą 
kogoś lub coś, wykazującą zamiłowanie lub 
pasję. Filateliści kochają więc znaczki, birofiliści 
przedmioty dotyczące piwa, filokartyści stare 
karty pocztowe (przy okazji nie zapominajmy, że 

D
yrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Złotoryi serdecznie zaprasza 
wszystkich emerytowanych i 
czynnych pracowników szkoły, 
absolwentów, gości, rodziców, 
uczniów oraz przyjaciół złotoryjskiej 
Jedynki do udziału w jubileuszowych  
uroczystościach. 
      Program uroczystości: 
Piątek, 20 listopada 2015 r.
9.00 - Msza święta w kościele św. 
Jadwigi w Złotoryi
10.00 - Przemarsz do szkoły
10. 30 – 15. 00  Zwiedzanie szkoły - 
wielkie święto wspomnień 

       Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w niezwykłym święcie wspomnień.
Zostaną  zatrzymane wskazówki zegara na 
parę godzin, a nawet – cofnięte  o kilka, 
kilkanaście czy kilkadziesiąt lat! 
W zakamarkach każdej duszy obudzą się 

obrazy z przeszłości. Pojawi się fartuch z 
tarczą na rękawie i dreszcz emocji przed 
trudną klasówką… Natomiast dotknięcie 
poręczy schodów, spojrzenie przez szkolne 

okno spowoduje przyspieszone bicie serca.  
Spotkanie w złotoryjskiej Jedynce stanie  
świętem wspomnień - przywoływania w 
pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, 
ale także świętem wzruszeń. Powrót do 

szkoły to bowiem powrót do tego, co w 
pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych 
lat życia.
16.00 – Uroczystość jubileuszowa w 
Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji
      W akademii uczestniczą emerytowani 
i czynni pracownicy szkoły, absolwenci, 
zaproszeni goście, rodzice, przyjaciele 
złotoryjskiej „Jedynki” oraz delegacje uczniów
      Oby ten Jubileusz 70-lecia istnienia 
szkoły stał się okazją do przeżycia wielu 
radosnych chwil, wspomnień, miłej podróży 
w przeszłość…

„Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia.
Kierują ona nasz wzrok w stronę przebytej drogi…”

Christian Schultz

Budynek Szkoły Ewangelickiej, fot. z 1936 r.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1, fot. z 2015 r.

filozofowie kochają mądrość). Dzięki 
prof. Janowi Miodkowi wiemy, jak 
określać miłośników kalendarzy (nie 
tylko listkowych) – to filokalendyści. 
      Mijają dni, mijają lata…, takie 
motto towarzyszy wystawie 
kalendarzy listkowych ze zbiorów 
Zbigniewa Dudka z Legnicy, otwartej 
4 września w siedzibie TMZZ. Dzięki 
kolekcjonerowi dowiedzieliśmy się, 
że prawdziwymi rarytasami są dla 
filokalendystów najstarsze kalendarze 
listkowe, pochodzące z XIX w. Już 
wówczas zrozumiano, jaką rolę może 
spełniać podręczny kalendarzyk, który 
pozwalał przypomnieć sobie ważne 
daty i terminy. Szybko rosła liczba 
wydawców kalendarzyków i dzisiaj 
są one przede wszystkim elementem 

reklamy i marketingu. To zarazem 
świetne historyczne źródła, utrwalające 
wydarzenia, instytucje, firmy czy 
narodowe tradycje. Zbigniew Dudek, w 
przesłaniu do zwiedzających wystawę, 
wskazuje na jeszcze jeden walor: „Jak w 

każdym przypadku zbierania „mało poważnych” 
dla otoczenia rzeczy, najcenniejsze są zawsze 
relacje, jakie  przy tej okazji zawiązują się między 
ludźmi, połączonymi wspólną kolekcjonerska 
pasją”. Sympatyczna, pełna życzliwości atmosfera 
panująca na spotkaniach kolekcjonerów jest 
bezcenna. Podobnie jak możliwość znalezienia 
cennego egzemplarza, uzupełnienie serii czy 
też podarowania znajomemu 
kalendarzyka, którego od dawna 
szukał.” Filokalendyści często 
wydają swoje kalendarzyki – 
osobne miejsce na wystawie 
zajmują kalendarzyki listkowe z 
postacią dudka, co pozytywnie 
świadczy o dystansie zbieracza do 
swojej osoby. Najchętniej zresztą 
nie podkreślałby, że jego zbiór, 
składający się z blisko 157 tysięcy 
kalendarzyków ze 159 państw 
świata, to z pewnością największa 
kolekcja w Polsce. Na wystawie 
można zobaczyć „zaledwie” około 
ośmiuset egzemplarzy.
      Mało kto pamięta, że 

pierwsza wystawa kalendarzy listkowych ze 
zbiorów Zbigniewa Dudka miała miejsce w 
Złotoryi w 1988 r., z okazji obchodów 777-lecia 
nadania praw miejskich, które połączono z 
Dniami Złotoryi. Głównym organizatorem 
jubileuszu był Sławian Trocki, wystawa 
czynna była w Muzeum Społecznym Ziemi 
Złotoryjskiej (czyli w dzisiejszym Muzeum Złota). 
Chociaż Zbigniew Dudek rozpoczął zbieranie 
kalendarzyków już w 1973 r., to jego ówczesna 
kolekcja liczyła dopiero kilka tysięcy okazów.
      Jak już bywa w zwyczaju TMZZ, przy 
okazji różnych przedsięwzięć, rodzą się nowe 
pomysły. Podczas wernisażu zauważyliśmy, 
że nasze władze  jeszcze nigdy nie pomyślały 
o kalendarzykach listkowych promujących 
np. zabytki oraz inne walory miasta (na 
wystawie można znaleźć ciekawe przykłady z 
innych miast). Na otwarciu wystawy w TMZZ 
obecni byli złotoryjanie, którzy kolekcjonują 
kalendarzyki wydawane przez różne instytucje, 
organizacje czy przedsiębiorstwa naszego 
miasta. Niewykluczone, że w niedalekiej 
przyszłości pokusimy się o osobną ekspozycję 
tylko takich walorów, których wciąż przybywa 
w naszych zbiorach. Zrodziła się też propozycja 
zorganizowania w LO im. Jana Pawła II wystawy 
kalendarzyków z postacią Patrona. Z taką 
właśnie kolekcją, pochodzącą z wielu państw 
świata, mógłby  po raz trzeci przybyć do Złotoryi 
Zbigniew Dudek. 

Roman Gorzkowski

Kalendarzyki 
małe i bardzo bliskie
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Johann Coler (repr.: Kalendarz 
gospodarczy, 1627 r.)

(repr.: Księgi gospodarskie, 1593 r.)

Promocji książki towarzy-
szyła wystawka osiągnięć 
złotoryjskiej modelarni

18

J
ohann Coler 
(1556-1639) 

- kolejny zapomniany gigant rodem 
ze Złotoryi. Trudno znaleźć o jego 
życiu wiarygodne, niewykluczające się 
informacje. Mamy choćby problem 
z ustaleniem, gdzie tak naprawdę się 

W 
przeciwieństwie do wielu 
wcześniejszych tomów Biblioteczki 

Miłośników Ziemi Złotoryjskiej (wydawanej 
przez TMZZ od 1996 r.), tematyka ostatniego 
nie dotyczy wyłącznie spraw z zamierzchłej 
przeszłości. „W modelarskiej miniaturze” to z 
jednej strony dzieje modelarstwa lotniczego 
od czasów przedwojennych do 
2014 r., ale również jak najbardziej 
współczesna opowieść o działalności 
modelarni przy Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji. Autorzy (Anna Chrzanowska-
Wiewiórska, Waldemar Dmitrowski, Roman 
Gorzkowski, Agnieszka Młyńczak i Stanisław 
Zawadzki, wszyscy z Klubu Kolekcjonera przy 
TMZZ) natrafili na początki takiej aktywności 

urodził. Biografowie 
podają na zmianę 
albo Zagrodno, albo 
Złotoryję. Gdyby 
nie to, że sam się 
przyznawał do 
swojego pochodzenia, 
to nie można byłoby 
go nawet nazwać 
złotoryjaninem. 
Najwyższy czas 
wydobyć z ukrycia 
imię i dzieło Johanna 
Colera.
      Johann Coler 
urodził się 19 września 
1556 r. w Zagrodnie 
koło Złotoryi lub też 
w samej Złotoryi. 
Dzieciństwo spędził 
na Śląsku - mieszkał 
w Zagrodnie (1556), 
Wołowie (1567-
1572) i w Nowym 
Kościele (1573-1575). 
Jego ojciec, Jakub 
Coler, był w tych 
miejscowościach 
pastorem. Johann 
w wieku dziewięciu 
lat przeniósł się 
wraz z rodziną do 
Frankfurtu nad 

Odrą (1575-1577), a potem 
zamieszkał w Berlinie (1577-1588). 

Studiował filozofię na uniwersytecie 
we Frankfurcie nad Odrą (1588), 
teologię na uniwersytecie w Jenie 
(1595) oraz prawo we Wrocławiu. Po 

studiach objął stanowisko pastora w 
Doberan (1601) oraz w Parchim w 
Meklemburgii (1602), gdzie zmarł 23 
października 1639 r.
       Nasz złotoryjanin zdobył wielką 
sławę jako pisarz rolniczy, założyciel 
gatunku zwanego Hausväterliteratur 

- literatura dla gospodarza domu. 
Opracowując swoje encyklopedie 
rolnicze, opierał się na starożytnych 
autorach, przejętych po ojcu 
Jakubie notatkach O rolnictwie (De 
re rustica), własnym doświadczeniu 
rolniczym oraz na umiejętnościach 
podpatrzonych u dobrze 
gospodarujących chłopów z okolic 
Złotoryi (Nowy Kościół i Zagrodno) 
oraz Brandenburgii i Meklemburgii. 
Dlatego też prace Johanna Colera 
możemy śmiało potraktować jako 
źródło do dziejów społeczno - 

gospodarczych oraz obyczajowości 
i umysłowości panującej w XVI-XVII w. 
m.in. na ziemi złotoryjskiej.
      Swoją działalność wydawniczą 
rozpoczął w 1591 r. od publikowania 
Kalendarza gospodarczego 
(Calendarium Oeconomicum), czyli 
informatora z radami na każdy 
miesiąc, koniecznymi do wykonania 
pracami i różnymi wykazami świąt, 
jarmarków, cen produktów rolnych 
oraz godzinami wschodów i zachodów 
słońca. W latach 1593-1601 wypuścił 
monumentalną XVI - tomową Księgę 
gospodarską (Oeconomia oder 
Haussbuch), którą można uznać za 
nieco uzupełnioną kompilację jego 
wcześniejszych prac. W 1616 r. ukazała 
się Gospodarka kościelna (Oeconomia 
ecclesiastica) i już po śmierci Colera w 
latach 1645-1656 Gospodarka wiejska 
i domowa (Oeconomia ruralis et 

w latach 30. ubiegłego wieku, przytaczając 
np. wspomnienia kursantów znanej szkoły 
szybowcowej na Wilczej Górze, którzy 
wcześniej kleili modele latających maszyn. 
Śledzimy okoliczności powstania modelarni 
w 1954 r. przy Lidze Przyjaciół Żołnierza, 
działającej w różnych miejscach, ale głównie 
w dzisiejszym Domu Nauczyciela przy ul. 
Szkolnej (wówczas ul. Ciemnej). Aktywne były 
dwa nurty modelarstwa: sekcja modelarska 
przy Domu Kultury oraz przy Harcerskim 
Kole Lotniczym „Trawers”. Dzięki kronikom, 
pieczołowicie prowadzonym przez Stanisława 
Zawadzkiego, można było najszczegółowiej 
odtworzyć dzieje sekcji od 1984 r., a zwłaszcza 
jej sukcesy do 2014 r. Wszystkie postacie 
wymienione w tekście znalazły miejsce w 
indeksie, ważniejsze wydarzenia zawiera 
obszerne kalendarium. Do książki dołączona 
została płyta z tekstem oraz ilustracjami.
      Przez modelarskie sekcje przewinęło się 
po wojnie kilkuset młodych ludzi, przeważnie 
najpierw uczniów szkół podstawowych. 
Dostępne źródła nie pozwoliły autorom na 
sporządzenie kompletnego wykazu, ale i 
tak można być dumnym z ich osiągnięć. Z 
pewnością nawet niedługi modelarski staż 
pozostawił ślady na dalszym ich życiu. Żmudne 
odtwarzanie modeli uczyło cierpliwości, 
dokładności, szlachetnej rywalizacji, rozwijało 
wiedzę, a niekiedy wpływało na dalszy wybór 
szkoły i zawodu.
      W dniu 9 września  w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej (skąd blisko do siedziby modelarni) 
spotkało się grono złotoryjan, wśród których 
byli autorzy publikacji, kilku dawnych oraz 
dzisiejszych członków sekcji modelarskiej, 
przedstawiciele władz miejskich oraz 
sponsorów. Słowa podziękowań padły przede 
wszystkim pod adresem Burmistrza Miasta 
Złotoryja Roberta Pawłowskiego, Jana Kuska, 
Piotra Masojcia, Zbigniewa Gruszczyńskiego 
oraz Andrzeja Wojciechowskiego. Za 
różnorodną pomoc egzemplarze publikacji 
otrzymali również Tadeusz Gliński i Konstanty 

Prace na październik - zbieranie winogron, produkcja wina, zbiory jabłek 

Skucha, pionierzy powojennego modelarstwa 
(tuż przed spotkaniem zmarł Kazimierz 
Skucha) oraz Marek Sosnowski i Krzysztof 
Koszałkowski, których wspomnienia można 
znaleźć w książce. Spotkaniu promującemu 
wydawnictwo towarzyszyła wystawa 
archiwalnych kronik, czasopism (np. 
fragmentów „Życia Złotoryi”, które w latach 50. 
XX w. informowało o działalności modelarni), 
fotografii oraz modelarskich trofeów. Można 
było podziwiać  modele samolotów, latawiec 
„Mały Fiat” oraz dioramy i zminiaturyzowane 

postaci żołnierzy. Niezaprzeczalnym 
bohaterem spotkania był Stanisław 
Zawadzki, kierujący modelarską sekcją od 
1979 r. Przypomniano również fragment 
audycji telewizyjnej z udziału złotoryjskich 
modelarzy w programie „Mam talent”. 
Swoimi wspomnieniami podzielił się Henryk 
Pawłowski i już wiadomo, że będzie można 
uzupełnić dzieje modelarstwa lotniczego o 
nowe szczegóły. Część zebranych skorzystała z 
zaproszenia i na koniec zwiedziła modelarnię.
      Mamy nadzieję, że zajęcia sekcji 
modelarskiej będą cieszyły się nadal 
popularnością wśród młodych złotoryjan, 
że nie zabraknie sukcesów, a w przyszłości, 
być może, kolejnego wydania książki, 
poszerzonego o następne lata. Wszystkich 
dawnych oraz współczesnych miłośników 
modelarstwa lotniczego zapraszamy do 
przekazywania autorom swoich wspomnień, 
udostępniania pamiątek oraz o uwagi 
związane z publikacją. 

Roman Gorzkowski

Trzy pokolenia modelarzy złotoryjskiej modelarni. Najstarszy: Piotr Masojć, obecnie prowadzi własną 
firmę – 5. Drugie pokolenie: Marcin Thiel, obecnie student – 1. Pokolenie najmłodsze, obecnie 
uczestnicy zajęć: Mariusz Okoń – 2, Piotr Golik – 3, Jakub Hami – 4. Instruktor Stanisław Zawadzki – 6

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Warto przeczytać
Podniebni modelarze

Johann Coler ze Złotoryi

Prace gospodarskie (repr.: Księgi gospodarskie, 1593 r.)
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domestica), to jest bardzo użyteczna 
domowa księga i krótkie opisanie 
prowadzenia domu [...]. 
      Johann Coler w swoich traktatach, 
liczących nawet po 1500 stron, 
ukazywał funkcjonowanie całego 
szeroko pojętego gospodarstwa 
rolnego. Przedstawiał tam praktyczne 
działania na roli oraz wewnątrz 
domu. Zamieszczał wskazówki do 
siewu, uprawy i zbiorów, nawożenia, 
ogrodnictwa, pozyskiwania drewna, 
pielęgnowania koni, hodowli bydła, 
pasterstwa owiec, tuczenia świń, 
tresowania psów i kotów, rozmnażania 
drobiu, warzenia piwa, destylowania 
alkoholu, robienia octu, uprawy 
winorośli, produkcji wina, pszczelarstwa 
oraz łowienia ryb, łapania ptaków i 
polowania na zwierzęta. Podał też 
182 przepisy kulinarne, dziesiątki 
recept na przygotowywanie ziół, 
leków i kosmetyków oraz instrukcje, 
jak pielęgnować chorych ludzi i chore 
zwierzęta. Nie zabrakło nawet porad z 
zakresu higieny i kosmetyki, np. mamy 
instrukcje, jak pozbyć się pcheł czy 
ufarbować włosy. Znajdziemy także 
zalecenia do zarządzania finansami 
gospodarstwa, prowadzenia rodziny, 
wychowywania dzieci oraz właściwego 
postępowania z pracownikami i służbą.

      Oprócz praktycznej naukowej 
wiedzy, książki Colera są też pełne 
zabobonów, astrologii i ludowego 
bajania. Ówcześni czytelnicy byli 
takimi opisami zachwyceni. 
W Gospodarce wiejskiej i domowej 
udzielił następujących wskazówek 
na listopad: W tym miesiącu 
spod znaku Strzelca dobrze jest 
zawierać małżeństwa, kupować i 
sprzedawać, dokonywać wszelkich 
robót, wymagających pomocy 
ognia, wdziewać nowe ubrania. 
Dzieci, zrodzone pod tym znakiem, są 
przebiegłe, mądre, łagodne, zgodne, 
wszystko robią właściwie, aczkolwiek nie 
bez pewnej chytrości, są z nich doskonali 
dręczyciele, skromnie jedzą i żyją, 
wychodzą z żonami przykładnie, tylko 
dzieci nie słuchają ich zawsze, narażeni 
są też na liczne choroby, zwłaszcza w 
karku, nogach i głowie. Trzeba brać się 
do mielenia mąki na zapasy zimowe. 
Zaopatrywać się w opał. Unikać kąpieli 
parowej, miłostek, ale miód dobrze 
robi. W wieczór św. Andrzeja zbadasz, 
czy rok przyszły będzie mokry, czy też 
suchy. Nalej wody do szklanki, pełno, 
zgarnij, postaw na stole, do którego nikt 
nie podchodzi. Jeżeli samo się przeleje, 
będzie rok mokry, jeżeli się nie przeleje, 
będzie suchy. 

W 1966 r. ukazała się widokówka 
pokazująca panoramę miasta z 

wysokości ul. Leszczyńskiej. Fotografię 
wykonał J. Siudecki. Do 1945 r. uliczka 
nosiła nazwę Flensberg, a całe wzniesie-
nie (tam, gdzie dzisiaj znajdują się m.in. 
ulice Dębowa, Bukowa i Modrzewiowa) 
zwane było najpierw Vikariengrund a po 
1945 r. Gorzeniem. Niektórzy złotoryjanie 
pamiętają jeszcze nazwę nieoficjalną – 
Wikarówka (nawiązywała do przedwo-

Kilkadziesiąt lat temu wokół św. Mikołaja (w którego 
wcielił się zapewne jeden z kolegów) zebrała się grupa 

złotoryjskich rzemieślników. Jak widać, mikołajkowa 
tradycja cieszyła niegdyś również dorosłych. Autorzy tej 
rubryki rozpoznali tylko jednego z mężczyzn, obecnie 
najstarszego mieszkańca naszego miasta. Prosimy o pomoc 
w identyfikacji wszystkich postaci, by zachować pamięć 
o zasłużonych złotoryjanach i wzbogacić miejskie kroniki.

                                 Roman Gorzkowski

Dziękujemy Czytelnikom!
Wiemy coraz więcej o 
archiwalnych zdjęciach, 
zamieszczanych w rubryce 
„Historia jednej fotografii”. 
Dzięki pani Marii Parkasiewicz 
wyjaśniło się, że księdza 
Onufrego Stankiewicza żegna 
Piotr Budnik, długoletni 
kościelny przy parafii św. 
Jadwigi (patrz Echo VII-VIII 
2015). Redakcja uhonorowała 
naszą Czytelniczkę najnowszą 
publikacją TMZZ „W 
modelarskiej miniaturze”.

      Prace Colera stały się prawdziwymi 
bestsellerami. Napisane obrazowym i 
prostym językiem - zdołały przeniknąć 
do szerokich mas. Zaliczamy je do 
najpoczytniejszych książek początków 
ery nowożytnej i pierwszych 
masowych książek wydawanych 
w Niemczech. Przez ponad 100 
lat uchodziły też za najważniejsze 
podręczniki nowoczesnej wiedzy 
rolniczej. W latach 1591-1692 
doczekały się w sumie 70 wydań. O ich 
wartości najlepiej świadczy ponowne 
wydanie Kalendarza gospodarczego z 
1591 r. jeszcze w 1988 r. Żaden autor 
wywodzący się ze Złotoryi nie osiągnął 
takiego sukcesu wydawniczego. Pod 
tym względem z Johannem Colerem 
może się równać chyba jedynie 
Mariusz Szczygieł. 
      Życie i dokonania Johanna 
Colera zasługują na przypomnienie. 
Jesteśmy w Złotoryi szczególnie mu 
to winni. Gdy osiągnął sukces i stał się 
znanym w całej Europie autorem, to 
z dumą przyznawał się do swojego 
pochodzenia - rozsławiając imię 
Złotoryi i Śląska. Niczym Erazm z 
Rotterdamu, podpisywał się na kartach 
tytułowych swoich książek: Johannis 
Coleris Aureomontani Silesii (Johann Coler 
ze Złotoryi na Śląsku). Warto dopisać go do 
grona zasłużonych złotoryjan.
      Wszystkie dzieła J. Colera (70 publikacji), 
zostały zdigitalizowane i są dostępne na: 
www.enzyklothek.de.
      Wybrana literatura (układ chronologiczny):
W. Löbe, Coler Johann, [w:] ADB, Bd. 4 (1876), 
s. 402–403; A. Niemojewski, Wskazówki 
na listopad,[w:] Myśl Niepodległa, nr 360 
(1916), s. 688-689; J. Bergerówna, Z dziejów 
książki gospodarczej w Polsce w XVI w., 
Lwów 1933, s. 50-58; H. Haushofer, Coler 
Johann, [w:] NDB, Bd. 3 (1957), s. 319; S. Inglot, 
Śląska literatura rolnicza i czasopisma..., [w:] 
Lud, 46 (1960), s. 137-139; W. Ochmański, 
Wiedza rolnicza w Polsce od XVI do poł. XVIII 
wieku, Wrocław-Kraków 1965; K. Linder, Das 
Hausbuch der Johann Coler. Druckgeschichte 
und Bibliographie, [w:] Festschrift für Claus 

jennej; rzeczywiście cały ten obszar wraz 
z folwarkami należał od średniowiecza 
do parafii przy kościele Mariackim). 
Widokówka, którą zamieszczamy, powin-

na skłonić do porównań, jak zmieniła się 
np. zabudowa przy ul. M. Konopnic-
kiej i Staromiejskiej. Ten zachowany 
egzemplarz wysłał we wrześniu 
1970 r. do Pyskowic bliżej nam nie-
znany Rajmund, przebywający tutaj 
na delegacji. Co ważniejsze – chwalił 
bardzo ładną pogodę i okolice oraz 
czyste powietrze.

Roman Gorzkowski

Nissen: zum 70. Geburtstag, Wiesbaden 1973, 
s. 503-565; J. Grünewald, Dr. Jacob Coler, der 
gelehrte Pfarrer von Neukirch, [w:] Goldberg-
Haynauer Heimatnachrichten, 27 (1976), nr 
3, s. 29-30; G. Schröder-Lembke, Die Genesis 
des Colerschen Hausbuches, [w:] Studien zur 
Agrargeschichte, Stuttgart-New York 1978, s. 
93-102; A. Podraza, Środkowoeuropejski typ 
literatury agronomicznej (XVI-XVIII w.), [w:] 
Europa. Galicja. Regiony..., Kraków 2006, 
s. 321-350; M. Syniawa, Biograficzny słownik 
przyrodników śląskich, t. 1, Katowice 2006; 
P. Hahn, Das Haus im Buch. Konzeption, 
Publikationsgeschichte und Leserschaft der 
′′Oeconomia′′ Johann Colers, Epfendorf 2013.
     Źródła ilustracji: portret Colera, repr.: 
Calendarium oeconomici..., Wittemberg 
1627, s. 12; prace na październik, repr.: J. Coler, 
Oeconomia oder Haußbuch, Wittemberg 
1593, s. 225; prace gospodarskie, repr.: J. Coler, 
Oeconomia oder Haußbuch, Wittemberg 
1593, s. 500; karta tytułowa książki, repr.: 
Calendarium oeconomici..., Wittemberg 1627.

Damian Komada

Karta tytułowa Kalendarza gospodarczego 

- podpisana Johann Coler ze Złotoryi na Śląsku

U boku św. Mikołaja
Historia jednej fotografii

Widok z Gorzenia

Kącik starej widokówki
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