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Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:

Stowarzyszenie TMZZ:

B
uszując w Internecie po Górach Kaczawskich, co 
chwilę napotykam Kamila Strusia. Na jego blogu 

można  znaleźć wszystko: spotkania ze skrzydlatymi, 
nieznane a warte odwiedzenia miejsca, zachwycającą 
florę czy wywołujące największe tęsknoty dalekosiężne 
pejzaże. Kamil  Struś – obserwator, bardzo sprawny 
komentator przyrodniczego kalejdoskopu, wspaniały 
przewodnik i fotograf otaczającej nas rzeczywistości, którą 
widzi -  niby tak samo jak przeciętny śmiertelnik, a jednak 
inaczej. Wieść gminna niesie, że wędrówki ze Strusiem to 
niecodzienna przygoda. Spróbujmy dociec, co sprawia, 
że Góry Kaczawskie i Kamil Struś nie mogą się bez siebie 
obejść.
Danuta Sosa: Czy Góry Kaczawskie są Pana rodzinną 
ziemią?
Kamil Struś: Tak, moją już tak, chociaż podmuchy 
historii mojej rodziny miały raczej kierunek wschodni, to 
podobnie jak dziesiątki innych ludzi, w 1945 r. dziadkowie 
osiedlili się tutaj. W tym roku mija równe 70 lat od tej 
chwili.
A ściślej, gdzie?
Zaraz po przyjeździe z Białokrynicy (dawne woj. 
tarnopolskie) dziadkowie zamieszkali w Grudnie koło 
Bolkowa, dziadek wybrał małą chatkę na końcu wsi, bo 
chciał, żeby było tak jak tam, na Podolu. Później moja 
rodzina mieszkała w Lipie, w Mysłowie, a ja od urodzenia 
mieszkam w Wojcieszowie. 
Zatem jest Pan stąd. Czy w latach dziecięcych ktoś Pana 
nauczył widzieć i słyszeć przyrodę w szczególny sposób?
Nie, ale jak każde dziecko miałem naturalną chęć 
poznawania, z tą różnicą, że bardziej niż samochody czy 
piłka interesował mnie las. 
Czy posiada Pan kierunkowe wykształcenie, czy  
poznawanie gór jest owocem pozazawodowej pasji?
Góry zacząłem poznawać dużo wcześniej niż uzyskałem 
wykształcenie, w zarodku oczywiście było to wynikiem 
pasji i na szczęście pasją pozostało. Wybór kierunku 
studiów był konsekwencją zainteresowań, ukończyłem 

biologię na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizując 
się w ornitologii. Dzisiaj wykonuję różnorodne 
ekspertyzy przyrodnicze, więc pasja stała się pracą i 
odwrotnie.
Włączył się Pan w aktywną działalność i projekty 
realizowane przez Stowarzyszenie Kaczawskie. 
Proszę opowiedzieć czytelnikom o tych projektach.
Stowarzyszenie Kaczawskie to według mnie 
błogosławieństwo dla naszego regionu. Ciężka 
praca, jaką wykonują ludzie w nim zrzeszeni, jest 
nieocenionym wkładem w promocję i rozwój Gór 
i Pogórza Kaczawskiego. Z ich inicjatywy powstaje 
nowa infrastruktura turystyczna, wydawane są 
publikacje i organizowane imprezy. W Dobkowie 
otwarta została właśnie Sudecka Zagroda Edukacyjna, 
miejsce wyjątkowe w skali województwa. Ja mam 
przyjemność współpracować ze Stowarzyszeniem 
Kaczawskim na kilku płaszczyznach, tj. edukacja dzieci 
i młodzieży, prowadzenie wycieczek, merytoryczne 
wsparcie działań krajoznawczych i przyrodniczych, ale 
także wolontariat.
Kto może zostać wolontariuszem? Czy są to stałe 
osoby, czy nabór prowadzony jest z akcji na akcję?
Wolontariat jest dla każdego, bez względu na wiek 
i płeć, liczą się chęci. Z tego, co wiem w akcjach 
Stowarzyszenia często biorą udział te same osoby, 
co dobrze świadczy o atmosferze panującej podczas 
pracy, jednak cały czas pojawiają się także nowe 
twarze. 
Na you tube widziałam film z młodzieżą, biorącą 
udział w wycince drzew? Co to za teren, dlaczego 
tam młode samosiejki są niemile widziane?
Góry Kaczawskie są bardzo cenne pod wieloma 
względami, ale zróżnicowana przyroda stanowi 
chyba ich największe dobro. Paradoksalnie częściowo 
związana jest ona z nieczynnymi kamieniołomami 
wapienia, gdzie występują bardzo rzadkie rośliny 
i owady. Przykładowo motyl powszelatek sertor 

Patriotyzmu 
trzeba się uczyć!
Przed nami listopad. Czas pluchy i towarzyskiej 

posuchy. Bo deszcz to często główny 
sprawca pozostawania w domu. Dla miłośników 
książek i robótek ręcznych – z pewnością czas 
niezmarnowany. 
      Listopad to także miesiąc „patriotyczny” - 
wypełniony świętami i rocznicami, które przyciągają 
ludzi, doceniających życie we wspólnocie, traktujący 
wspólnotę jako „twór”, któremu coś trzeba 
ofiarować, żeby móc z niego czerpać. Stąd wyjścia na 
cmentarze, pod pomniki, udział w  uroczystościach 
kościelnych, akademiach i przemarszach. Dla jednych 
czas patetycznych spotkań, celebrowania w zadumie, 
dla innych – w sportowym stroju i towarzyskim 
zrywie, ale w hołdzie poległym, radosnej atmosferze 
odzyskania niepodległości. 
      Uczestnictwo w listopadowych świętach nie ma 
charakteru przymusu, ale wszyscy powinniśmy mieć 
świadomość, że letniość w uczuciach do wspólnoty 
narodowej jest często konsekwencją słabego 
zakorzenienia i felernej socjalizacji – a to z kolei 
skutek letniości w relacjach rodzinnych. W ostatnich 
latach rodziny polskie przestały funkcjonować 
w wielopokoleniowym organizmie, rodziny 
uległy rozdzieleniu z powodów ekonomicznych, 
dzieci dorastające w rodzinach patchworkowych 
podlegają coraz to nowym preferencjom w wyborze 
autorytetów moralnych i politycznych. A patrioci 
potrzebują kolejnych obrońców polskości. 
Kolejnym pokoleniom coraz trudniej zapuścić 
korzenie, gdy najbliżsi członkowie rodziny przestają 
pełnić rolę autorytetów i i życiowych przewodników. 
Skromny kapitał socjokulturowy przekłada się na 
niski poziom kompetencji symbolicznych, co z kolei 
stanowi podstawową przeszkodę w funkcjonowaniu 
w niemal wszystkich obszarach życia społecznego: 
edukacyjnym, ideologicznym, organizacyjnym, 
finansowym, geograficznym.
      Niektórym wydaje się, że uwolnienie się od tych 
wszystkich „więzów ograniczających indywidualizm”, 
otwiera im dostęp do wszystkich „rozkoszy” 
świata i kształtuje cechy, które składają się na 
(źle) pojmowaną zaradność życiową (cwaniactwo, 
obojętność na krytykę, akceptacja kłamstwa i 
pozorowania pracy). A tak naprawdę na świat 
zamyka, bo ogranicza go do czubka własnego nosa. 
      Krzewienie patriotyzmu w sercach 
kolejnych pokoleń, w obliczu panoszących 
się antypatriotycznych ideologii, staje się nie 
lada wyzwaniem – wymagającym pomysłu, 
zaangażowania, poczucia odpowiedzialności. Życzę 
powodzenia wszystkim, którzy zaangażowali się 
dzisiaj w projekt „Jak być patriotą” realizowany 
przez Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości  a 
współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, Fundację BZWBK oraz Burmistrza 
Złotoryi – Roberta Pawłowskiego. Mam nadzieję, 
że efekty tej pracy będziemy mogli zaprezentować 
Państwu na łamach naszego miesięcznika już 
wkrótce. 
                                                    Joanna Sosa-Misiak 

Kaczawskie według Strusia

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ
przetrwał już tylko w dwóch miejscach w Polsce, a 
jednym z nich jest właśnie kamieniołom na górze 
Miłek, gdzie kręcony był film. Z biegiem lat nieczynne 
kamieniołomy zarastają w wyniku naturalnej sukcesji, 
dlatego dla zachowania tych przyrodniczych rzadkości 
należy podjąć działania ochronne. W 2013 roku 
wspólnie z Sudeckim Towarzystwem Przyrodniczym 
zorganizowałem taką właśnie akcję. Uczestniczyli w niej 
mieszkańcy Wojcieszowa i okolicznych miejscowości. 
Łącznie dla ochrony przyrody swój czas poświęciło 
ponad 70 osób.
Jak powstają Pana filmy i zdjęcia? Czy ma Pan 
aparat zawsze przy sobie?
Jak jestem w terenie to tak, ponieważ nigdy nie 
wiem, co spotkam i jak długo to spotkanie będzie 
trwało. Często muszę reagować bardzo szybko. 
Widzący mnie jeleń czy jastrząb z pewnością nie 
będzie długo pozował do zdjęcia, a następną okazję 
mogę mieć przecież dopiero za kila tygodni. Jednak 
nie wszystkie gatunki zmuszają nas do ustawiania 
pokręteł naszych zmysłów na maksymalne 
wartości. Przykładowo fotografowanie motyli 
czy roślin należy do dosyć łatwych, trzeba tylko 
znać odpowiednie miejsce i wybrać dobrą porę. 
Kręcenie filmów jest zdecydowanie trudniejsze, 
ponieważ nie zależy nam już tylko na jednym 
dobrym zdjęciu, a na ich kilkuminutowej sekwencji. 
Oczywiście musimy pamiętać, że cały czas mówimy 
o poziomie amatorskim, jaki wykonuję. Wszystko 
staje się kilkakrotnie trudniejsze, kiedy chcemy wskoczyć 
na wyższy poziom zabawy z fotografią czy filmem. 
„Grudniowy srokosz”, „Czarny bocian” - dlaczego one? 
Tak jak powiedziałem, zwykle nie wybieram wcześniej 
obiektu filmowania czy fotografii. Dokumentuję to, co 
uda mi się spotkać. Raz będzie to ptak, innym razem 
motyl lub storczyk. O ciekawe obserwacje w Górach 
Kaczawskich nie jest trudno, tylko trzeba potrafić patrzeć. 
Przydaje się również znajomość terenu, wiedza o tym, 
gdzie występują poszczególne siedliska. Fauna lasu 
bukowego zdecydowanie różni się od fauny górskiej 
świerczyny, a na podmokłej łące spotkamy całkiem inne 
motyle niż na suchej murawie. Kiedy to wiemy, nasze 
obserwacje są bardziej efektywne, spotykamy to, o czym 
inni nawet nie słyszeli.
Spodobał mi się pomysł na owadzi hotel. Jakoś nie 
myślałam o tym, by im pomagać. Sądziłam, że świetnie 
sobie radzą same. 
Takie skrzynki lęgowe buduje się głównie dla błonkówek, 
czyli bardzo ogólnie mówiąc dla dzikich gatunków 
pszczół, takich jak murarki czy porobnice. Gatunki te 
często występują w obrębie starej zabudowy wiejskiej, 
szczególnie o konstrukcji szachulcowej. W miękkich 
ścianach tych budynków mogą zakładać swoje 
gniazda. Problem w tym, że powoli takie budynki 
znikają z naszego krajobrazu i wraz z nimi dzikie 
pszczoły. Żeby zmienić ten negatywny trend, 
można budować takie właśnie budki. Przydadzą 
się one szczególnie w naszych ogrodach, bo jak 
wszyscy wiedzą, błonkówki to bardzo ważne owady 
zapylające.
Od czasu do czasu nasze strychy i poddasza 
zajmują osy lub szerszenie. Budzą lęk. Czy 
zakładanie dla nich budek w ogrodzie jest 
bezpieczne?
Te budki nie nadają się dla os i szerszeni, więc 
nie ma zagrożenia, że ściągniemy na siebie w 
ten sposób problemy. Wiele innych gatunków, 
tj. murarki wiosenne, nie są dla nas natomiast w 
żaden sposób niebezpieczne. Posiadają co prawda 
żądła, jednak ich usposobienie jest bardzo pokojowe 
i praktycznie ich nie używają. Wiele gatunków 
błonkówek nie dałoby nawet rady przebić naszej 
skóry. Pszczoły miodne i dobrze nam znane osy są 
dosyć duże, natomiast większość dzikich gatunków 
osiąga zdecydowanie mniejsze rozmiary. Osoby 
zainteresowane mogą przyjechać do Sudeckiej 
Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, gdzie prowadzę 
warsztaty na ten temat.
Skąd się wzięło sprzątanie cmentarza rodzinnego 
Bergmanów? Tu już widziałabym historyków.
Była to inicjatywa Stowarzyszenia Nasz Wojcieszów, 

w której wziąłem udział, a przy okazji nakręciłem 
krótki film. Ta spontaniczna akcja pokazuje, jak bardzo 
zmieniła się nasza mentalność. Dziedzictwo kulturowe, 
do którego zaliczają się stare, niemieckie cmentarze 
czy grobowce traktujemy już jako część również naszej 
tożsamości, którą trzeba szanować. Tak się złożyło, 

że jakiś czas po akcji sprzątania tego cmentarzyka 
spotkałem potomków osób tam pochowanych. Fajnie 
było w ich oczach zobaczyć radość i wdzięczność za to, 
co zrobili mieszkańcy Wojcieszowa, a nie zawód 
i smutek.
Ruch regionalistyczny w Polsce wyedukował już 
wielu obrońców i konserwatorów dorobku byłych 
mieszkańców ziemi, na której mieszkamy. Dziedzictwo 
stało się dobrem wspólnym. To daje nadzieję na 
kulturowy rozwój.
A czym się Pan aktualnie zajmuje?

W głównej mierze pracą zawodową. Okres od kwietnia 
do sierpnia to najbardziej intensywny czas badawczy 
w trakcie roku, natomiast jesień i zima to zwykle praca 
przy komputerze. Wykonuję oceny oddziaływania 
na środowisko i ekspertyzy, co wiąże się z bardzo 
częstymi wyjazdami w teren. Poza tym zajmuję się 
edukacją i prowadzeniem wycieczek na terenie 
Gór i Pogórza Kaczawskiego. Wolne chwile również 
spędzam w górach i w zasadzie robię to samo, co w 
pracy, czyli obserwuję przyrodę. Prowadzę też bloga 
pt. „Kaczawskie według Strusia”, na którego wszystkich 
zapraszam.
Wielu czytelników Echa Złotoryi nie posługuje się 
komputerem, zatem zawartość blogów, facebooka 
itd. jest dla nich niedostępna. Proszę  opowiedzieć o 
swoich planach związanych z Górami Kaczawskimi.
Przede wszystkim planuję zachęcać ludzi do ich 
poznawania. Mój blog śledzi sporo ludzi spoza regionu, 
tak więc treści, jakie tworzę, docierają w różne części 
Polski i za granicę. Mam nadzieję, że przyczynię się w 
ten sposób do promocji tego terenu. W planach mam 
też napisanie książki poświęconej Górom Kaczawskim. 

Nie będzie to jednak z pewnością typowy przewodnik, 
chodzi mi po głowie raczej zbiór esejów lub opowiadań 
osadzonych w naszych realiach i opisujących 
prawdziwe miejsca, historię i przyrodę.
Gdzie się Pana szuka, ażeby zamówić spotkania/
wyprawy?
Najlepiej przez Internet. Po zapoznaniu się z moim 
blogiem „Kaczawskie wg Strusia” każdy będzie mógł 
sam ocenić czy to, co robię i proponuję, jest dla niego 
atrakcyjne. Jeżeli tak, to wystarczy wysłać do mnie 
wiadomość przez facebooka lub na maila strulsav@
vp.pl.
Wodniakom życzy się stopy wody pod kilem, a Panu 
czego życzyć?
Dobrej pogody, wolnego czasu i ciekawych obserwacji.
Niech się stanie. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia 
i spotkania na szlaku.
                                                                                                

Danuta Sosa

Fot. Anna Struś
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25.09.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbyła się Inauguracja VI Roku 
Akademickiego Złotoryjskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
25.09.2015 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury i 
Rekreacji zorganizował nad Zalewem Święto 
Pieczonego Ziemniaka.
26.09.2015 r. w Złotoryi odbyły się „Senioralia”, 
w ramach których zorganizowano m.in. „Dzień 
z Nordic Walking”. 
26.09.2015 r. w Hali Sportowej „Tęcza” odbył 
się IV Halowy Turniej Piłki Nożnej.
29.09.2015 r. w Zagrodnie odbył się XIV 
Powiatowy Dzień Regionalisty. 
30.09.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Złotoryi miał miejsce wernisaż wystawy 
malarstwa Lidii Malickiej-Gabinet. 
03.10.2015 r. zawitał do Złotoryi pociąg 
osobowy „Skarb” z turystami z Wrocławia, 
ciągnięty przez zabytkowy parowóz. 
07.10.2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna w 
Złotoryi zorganizowała cykliczne spotkania 
literacko-plastyczne dla najmłodszych 
i rodziców „Popołudnia z baśnią”. 
07.10.2015 r. w ZOKiR odbyło się 
spotkanie złotoryjskich Kresowian z panem 
Tadeuszem Samborskim, Członkiem Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego. 
08.10.2015 r. funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Złotoryi zorganizowali 
kolejną edycję znanej w całym kraju akcji 
„Jabłko czy Cytryna”.
08.10.2015 r. Szkolne Koło Przedsiębiorczości 
w Gimnazjum w Świerzawie  zostało laureatem 
I miejsca w ogólnopolskim rankingu Klubu 
Nauczycieli Przedsiębiorczych IMPULS. 
10.10.2015 r. odbył się IV Kaczawski Rajd 
„OKOLE” Lubiechowa 2015.
10.10.2015 r. odbył się XVIII Rajd Jadwiżański. 
10.10.2015 r. w Czaplach – Wiosce Piasku i 
Kamienia, zwycięzcy konkursu Piękna Wieś 
Dolnośląska 2015, odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. 
10-11.10.2015 r. na zamku Grodziec 
zorganizowano IX Agroturystyczne Święto 
Wina i Miodu Pitnego.
13.10.2015 r. Urząd Miejski w Złotoryi 
rozstrzygnął konkurs na najładniejsze ogródki 
przydomowe i balkony w mieście. 
15.10.2015 r. z okazji obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej, burmistrz Złotoryi 
przyznał nagrody nauczycielom miejskich 
szkół i przedszkoli, za szczególne osiągnięcia w 
ostatnim roku.
16.10.2015 r. w kościele św. Jadwigi w 
Złotoryi miała miejsce promocja kolejnego 
wydawnictwa TMZZ książki pt.: „Franciszkanie 
w Złotoryi”. 
16.10.2015 r. Zespół Szkół Zawodowych 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi 
obchodził jubileusz 45 – lecia swego istnienia.
17.10.2015 r. w siedzibie Starostwa 
Złotoryjskiego odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego w 
sprawie obwodnicy w Złotoryi. 
18.10.2015 r. w kościele NNMP w Złotoryi 
miał miejsce koncert „W hołdzie żołnierzom 
niezłomnym”.
18.10.2015 r. Z okazji 37. rocznicy wyboru 
ks. Karola Wojtyły na Papieża w kościele 
NNMP w Złotoryi została otwarta wystawa 
korespondencji Papieża ze Starostwem 
Złotoryjskim. 
22.10.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbył się Konkurs na najciekawsze 
i najbardziej oryginalne wykonanie pieśni 
patriotycznej.
23.10.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji w ramach Dnia Seniora miały miejsce 
prezentacje artystyczne i zabawa taneczna.
24.10.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbył się XXI Festiwal Piosenki 
Dziecięcej. 

Opracował: Jarosław Jańta



K iedy odwołano stan wojenny w 1983 r.
Polacy nie przestali sobie pomagać. 

Pomagano rodzinom, które straciły kogoś 
bliskiego, tym, co stracili pracę i nie mieli 
środków do życia. W Złotoryi zaczęliśmy 
zauważać wielodzietne rodziny. Chcieliśmy 
na Boże Narodzenie zrobić choć kilka-
-kilkanaście paczek, by na święta dzieci i 
rodzice nie byli biedni i smutni. Gdy potem 
zlikwidowano Państwowe Gospodarstwa 
Rolne, liczba biednych i bezrobotnych jesz-
cze wzrosła.
     I tak się zaczęło. Bodajże od 1984 r. do 
dzisiaj przygotowujemy paczki żywnościo-
we na Boże Narodzenie i Wielkanoc potrze-
bującym. Pamiętamy, jak państwo Lucyna i 
Kazimierz Nalepkowie ofiarowywali wędli-
ny, a poproszona przez nas Straż Miejska 
swoim samochodem rozwoziła paczki na 
ul. Łąkową. Musieliśmy się spieszyć - przy 
parafii św. Jadwigi nie mieliśmy lodówek, a 
żywność mogłaby się zepsuć.
      Niebawem zaczęliśmy pomagać w 
organizacji koloni dla dzieci, zwłaszcza po 
powodzi w 1997 r. Organizowała je Caritas 
Diecezji Legnickiej, a my szukaliśmy uczest-
ników, wychowawców oraz sponsorów. Od 
kilku lat pomaga nam Urząd Miejski. Sto-
warzyszeń i grup, które organizują wypo-
czynek dzieci jest bardzo dużo, lecz zawsze 
otrzymujemy chociaż część kwoty. Wiele 
dzieci nie widziałoby morza, gdyby nie ta 
pomoc. Były w Łebie, Łukęcinie, Ustce, 

Łazach, Mielnie i w Ustroniu. Jeździły też 
nad jeziora, były w Lutolu Mokrym, Nowym 
Dworku, Lubiatowie, kilka razy w Zagórzu 
Śląskim i Krościenku.
      Od wejścia Polski do Unii Europej-
skiej, w ramach Europejskiego Programu 
Rozdawania Żywności Najuboższym PEAD 
na lata 2007-2013, rozdawaliśmy żywność. 
W pierwszej kolejności jesteśmy wdzięczni 
dyrektorom, którzy wypożyczali nam auto z 
kierowcą, które jechało do Legnicy po żyw-
ność. Sami przerzucaliśmy tony żywności 
z auta przez okno (by było bliżej) do salki 
na plebanii, potem „tylko” pozostawało 
rozdawanie żywności, dokumentacja i spra-
wozdania. Nikt nie liczył godzin spędzonych 
podczas pracy charytatywnej.
      Biuletyny legnickiej Caritas wyszczególnia-
ją, ile żywności wydali wolontariusze przy 
złotoryjskich parafiach:

      

Wspieramy żywnością (a nie pieniędzmi), by 
rodzicom nie dawać środków np. na alkohol. 
Wielkie wyrazy podziękowania należą się 
pracownicom Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, które np. wystawiły ostatnio 
bardzo dużo zaświadczeń o zarobkach.
      W 1984 r. w parafii św. Jadwigi powstało 
koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, któ-
re stworzyli ludzie dobrego serca. Wymień-
my choć niektórych sponsorów: państwo 
Aleksandra i Tadeusz Paliszkiewiczowie, 
p. Gabriel Tokarz, p. Helena Szczepaniuk 
(księgowa), p. Janusz Prus, p. Antoni Cham-
ski, p. Henryk Kostyk, p. Dariusz Dobosz, p. 
Kazimierz Zwierzyński, p. Halina i Mirosław 
Zwierzyńscy, ks. prałat Marian Sobczyk, 
p. Edward Kopczak, burmistrzowie Ireneusz 
Żurawski i Robert Pawłowski, p. Zbigniew 
Skowron, p. Danuta i Waldemar Chmie-
lowscy, p. Gabriela, Zygmunt i Waldemar 
Wręczyccy, p. Harald Bujara, p. Mieczysława 
Błażejowska, p. Anna i Bogusław Radzcy, 
p. Wanda i Marek Pasternakowie, p. Graży-
na i Marek Cwojdzińscy, p. Włodzimierz Ko-

walczyk. Bardzo nas wspierali już nieżyjący: 
Franciszek Tarnowski, Maria Juzak, Maria 
Zgółka, Maria Budynkiewicz, Czesława 
Smoszna, Janina Bierwieńska. Księgowość 
prowadziła społecznie p. Stanisława Ślęzak.
      To tylko parę słów o tak niewielkiej 
Złotoryi. A ile dobra czynią ludzie szczerego 
serca w całej Polsce? To napawa optymi-
zmem i nadzieją. Czesław Niemen śpiewał: 
„…ludzi dobrej woli jest więcej i bardzo wie-
rzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki 
nim…”. Przecież właśnie o to modli się także 
dla nas i za nas św. Jan Paweł II.

Halina Gajek
Parafialny Zespół Caritas 

przy parafii św. Jadwigi w Złotoryi
Fot. Halina Gajek
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Kolonie w Nowym Dworku

Rozdawanie żywności z UE Beata Chodacz i Kazimierz Zwierzyński rozwożą paczki

4

Solidarność i nadzieja

2011

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJCARITAS POMAGA

Od roku na facebooku funkcjonuje funpage Złotoryja 
112. Strona informuje na bieżąco o zdarzeniach, w 

których uczestniczą jednostki ratownicze naszego powiatu. 
Prowadzą ją Przemysław „Komuna” Markiewicz  i Michał 
„Trevor” Kowalski.  Jako amatorzy – fotoreporterzy, kiedy 
im tylko czas pozwoli, są na 
miejscu zdarzeń, dokumentując 
akcje straży lub policji.
Iwona Pawłowska: Od kiedy 
marzyłeś, by zostać strażakiem?
Przemysław Markiewicz: Od 
zawsze. Chyba każdy chłopak 
miał w swoim życiu takie plany. 
Mnie zawsze podobały się służby 
mundurowe, szczególnie ich 
wozy bojowe. Miałem też w 
rodzinie wujka strażaka, więc te 
opowieści o straży przewijały się 
tu i ówdzie. 
No popatrz, jak trafiłam. A 
zastanawiałam się, czy jesteś 
niedoszłym policjantem czy 
strażakiem? J
Nigdy nie próbowałem dostać 
się ani tu, ani tam. Los rzucił mnie 
gdzie indziej.
Ale sentyment został. To dlatego 
powstała strona 112?
Chyba tak. Znam wielu strażaków i 
policjantów, dlatego łatwo mi było nawiązać 
z nimi współpracę. Ale też jako pracownik 
RPK miałem możliwość uczestniczenia 
w wielu akcjach, w wielu interwencjach. 
Miałem też staż w zarządzaniu kryzysowym 
w starostwie.
To dlatego częściej widać was obok straży 
pożarnej niż policji czy pogotowia?
Po prostu straż pożarna ma więcej wezwań. 
Jej działania są dość spektakularne. To nie 
znaczy, że policja ma mniej pracy, ale przecież 
nie będziemy jechać za patrolem, kiedy jest 
zgłoszenie kradzieży w Biedronce. I co, damy 
zdjęcie sklepu i kogoś z batonikiem w ręku?
Z interwencji pogotowia też trudno zrobić 
materiał. Przecież nie pokażemy zdjęcia 
masażu serca czy podłączania kroplówki. 
Poza tym trzeba też zachować tu pewną intymność. Jeśli 
chodzi o działalność służb medycznych, podajemy raczej 
informacje prewencyjne, na przykład instrukcje pierwszej 
pomocy.
Czyli macie ambicje nie tylko reporterskie, ale również 
dydaktyczne.
Tak, tu często wymieniamy się z innymi portalami takimi 
akcjami plakatowymi, prewencyjnymi, jak na przykład 
ostatnio publikowaliśmy 
ostrzeżenia o zatruciu 
tlenkiem węgla. Świetnie 
nam się pod tym względem 
układa współpraca z 
portalem Jelenia Góra 998.
Kojarzeni jesteście z 
facebookiem, ale wiem, 
że robicie też stronę 
internetową.
Tak, mamy swoją stronę. 
Wykupiliśmy domenę www.
zlotoryja112.pl. Mamy 
nawet swoje logo, które 
wykonał Tomek Gilowski. 
Jednak szybciej przekaz 
dociera przez facebook. To 
nie znaczy, że do facebooka się ograniczymy.
Ludzi bardzo interesuje to, co robicie na swoim 
funpage’u. 
Tak. To widać po liczbie odwiedzin strony. Mamy około 
dwóch tysięcy wejść na każdą z informacji. A rekordy 
popularności bił filmik prewencyjny o utonięciach. Tu 
liczyliśmy w milionach.
Jak myślisz, z czego wynika taka popularność portalu?
Myślę, że wypełniamy jakąś niszę. Nie było w sumie 
strony, która informowałaby o takich sprawach.  Ludzie 
chcą wiedzieć, dlaczego straż czy policja jedzie na sygnale 

i dokąd? Lokalna gazeta pisze o tym raz w tygodniu i 
ilustruje jednym zdjęciem. My jesteśmy szybsi i dzięki 
facebookowi mamy możliwość umieszczania większej 
ilości materiału. Ludzie lubią oglądać zdjęcia. Sama wiesz.
Nie masz obawy, że wychodzicie naprzeciw takiej 
niezdrowej fascynacji ludzkim dramatem?
Na pewno część osób tak do tego podchodzi. Mam 
obiekcje, kiedy widzę lajki pod newsem o jakimś pożarze. 
Jak można polubić czyjeś nieszczęście? Ale kiedyś ktoś 

mi wyjaśnił, że lajkuje sam fakt 
informowania, a nie to, że komuś 
spalił się dom.
 Myślę, że takie informacje mają też 
znaczenie prewencyjne. Sam wiem, 
jak zareagowałem, gdy zobaczyłem 
pożar budynku mieszkalnego 
na Podmiejskiej. Widziałem, jak 
szybko płomienie ogarniają dom, 
a jednocześnie byłem świadom, 
kto tam mieszka i jak długo ta 
dziewczyna remontowała swoje 
mieszkanie. To działa na wyobraźnię. 
Są takie sytuacje, kiedy wiesz, że nie 
powinieneś robić zdjęcia?
Nie wypada fotografować rannych. 
Zwykle czekamy, jak odjedzie 
karetka. Nie zrobiłbym zdjęcia 
śmiertelnym ofiarom. Chociaż z 

drugiej strony wiem, 
że widok czarnego 
worka może działać 
prewencyjnie. Jednak 
miałbym wątpliwości, czy 
to publikować. Na szczęście 
nie musiałem dokonywać 
takiego wyboru. Nie 
uczestniczyłem w tak 
dramatycznych akcjach.
Co jest ważniejsze, 
informacja czy zdjęcie?
I jedno i drugie. Dla Michała 
na pewno zdjęcie J. 
Czasem tłumaczę mu, 
żeby dał sobie spokój 
z dbałością o technikę. 
Wiem, że jest w 

Złotoryjskim Klubie 
Fotograficznym i dla 
niego jakość zdjęcia 
jest ważna, ale nie 
można czekać, 
aż dopieścimy 
fotkę, kiedy trzeba 
dać news na 

stronę. Ja jestem 
gotów robić fotki 
komórką. Przecież 
to nie konkurs, tylko 
reporterka.
Kiedy jesteś na 
miejscu zdarzenia, 
nie masz czasami 
takiego odruchu, by 
rzucić aparat i biec 
pomagać?
Zwykle ratownicy 
świetnie sobie radzą 

podczas akcji i nasza pomoc nie jest potrzebna. Jednak 
myślę, że gdyby była taka konieczność, nie wahałbym się. 
Nawet myślimy poważnie z Michałem, by zrobić KPP, czyli 
taki profesjonalny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 
jaki mają ratownicy. Trochę to kosztuje, ale szukamy 
sponsorów J.
Pytam o to, bo interesuje mnie, jak reagujesz, będąc tak 
blisko dramatu? 
Stoimy z boku, starając się nie przeszkadzać. Pamiętamy, 
że to dla kogoś tragedia. Kiedyś w podzłotoryjskiej wsi 
zostaliśmy zrugani przez właścicielkę palącego się domu, 

że filmujemy jej nieszczęście. Potem jednak nas przeprosiła 
i co więcej – prosiła o zdjęcia do dokumentacji.
Nie zawsze jesteśmy blisko dramatów, czasem akcje straży 
to ściąganie kota z drzewa. Bywa, że to komicznie wygląda, 
kiedy strażak wchodzi po drabinie uwolnić kota z opresji, a 
ten ucieka na kolejne drzewo. Ale tak też wygląda praca w 
tym zawodzie.
Skąd wiecie, że dzieje się coś wartego uwagi?
Bardzo często ludzie do nas dzwonią, wiedząc, że 

zajmujemy się 
reporterką. Bywa, 
że jesteśmy na 
miejscu zdarzenia 
zaraz po pierwszych 
jednostkach . 
Oczywiście wtedy, 
gdy nie jesteśmy w 
pracy i kiedy mamy do 
dyspozycji samochód. 
Jesteśmy też czujni, 
gdy słyszymy wycie 
syren. Mamy też 
pomocników w 
terenie. Damian Zajdel 
to taki nasz informator i 
pomocnik w jednym J. 
Wynika z tego, 
że jesteście już 
rozpoznawalni.
Trochę tak. Niektórzy 
biorą nas za strażaków, 

inni za policjantów, jeszcze inni za TV J.
To znaczy, że współpraca ze strażą i policją zapowiada się 
na dłużej?
Tak. Chociaż wiadomo, że nie możemy być dyspozycyjni 
i mobilni zawsze, bo i ja i Michał pracujemy, z dostępem 
do auta jest też różnie. Mimo to w przyszłości planujemy 
okleić auto, stosować kamizelki odblaskowe, takie jak mają 
służby ratunkowe. Tak zresztą doradzono nam, abyśmy 
mogli wejść dalej niż dotychczas i żeby być bardziej 
widocznym dla nich.
Ta współpraca jest korzystna dla obu stron. Służby 
powinny również dokumentować swoje akcje. Czasem 
dowódca dzwoni do nas, czy damy im nasze zdjęcia, bo 
potrzebują do raportu.
Ostatnio na stronie wojewódzkiej straży pojawiły się 

nasze zdjęcia z akcji gaszenia 
kamienicy w Świerzawie.
Doceniają was?
Myślę, że tak. Nawet teraz, 
kiedy pod koniec października 
ma być organizowana w 
mieście duża konferencja: 
Zgłoś ryzyko, komendant 
straży pożarnej zaproponował 
nam partnerstwo medialne. 
Nasze logo pojawiło się na 
plakacie obok ZOKiRu czy 
Gazety Złotoryjskiej, z którą 
zresztą ściśle współpracujemy, 
wymieniając się informacjami.
Powiedz mi szczerze, czy 

kiedy jesteś w centrum wydarzeń i widzisz, jak działają 
strażacy, żałujesz, że nie jesteś jednym z nich?
Nie, to były dziecięce marzenia. Przecież każdy chłopiec 
chciał być strażakiem .

Z Przemysławem „Komuną” Markiewiczem rozmawiała 
Iwona Pawłowska

      Autorzy portalu Złotoryja 112 apelują do 
czytelników Echa, by informowali ich o zdarzeniach 
wartych dokumentowania, pisząc na adres mailowy: 
zlotoryja112@gmail.com lub dzwoniąc pod numer: 883 
998 112  ewentualnie korzystając z facebooka: www.
facebook.com/zlotoryja112

112 w akcji

Logo autorstwa Tomasza Gilowskiego

Fot. Złotoryja 112

Fot. Złotoryja 112

Fot. Złotoryja 112

Fot. Złotoryja 112

Fot. Złotoryja 112
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To słowa organizatora Mariusza Woty, 
zamykające wydarzenie, na którym 19. września 

po raz kolejny aktywni miłośnicy zwierząt, ze 
swoimi psimi przyjaciółmi, odkrywali nieznane 
ścieżki. Tym razem padło na okolice przepięknego 
zamku Czocha, znanego z wielu realizacji filmowych 
[Die Insel (1934), Gdzie jest generał? (1963), Dolina 
Szczęścia (1983),  Legend (2005), Plecak pełen 
przygód (1993), Wiedźmin (2002), czy Tajemnica 
Twierdzy Szyfrów (2007)], ciekawej historii oraz 
wielu tajemnic. 

W teren wyszło 54 czworonogów i 57 
opiekunów, co dało 44 zespoły.
      Jak widać GDT wypuszcza się ze swoim 
pomysłem w coraz dalej położone od Złotoryi 
tereny, a impreza zyskuje coraz większy rozgłos. 
Dla zawodników przygotowano dwie trasy - 13 i 
26 km. Oba dystanse były o podobnym stopniu 
trudności. Ja wraz z Juną wybrałam się na krótszą 
trasę i bardzo dobrze, gdyż w przeciwnym razie 
mogłabym nie dojść do mety przed zachodem 

słońca. Nie ze względu 
na katorżniczą drogę, 
bo taka nie była, ale 
na wspaniałe miejsca, 
przez które prowadziła. 
Pomimo iż okolice 
Jeziora Leśniańskiego 
i Złotnickiego są mi 
znajome, trudno 
jednak było tu i ówdzie 
nie przystanąć i nie 
delektować się pięknymi 
widokami, czystym 
powietrzem i pogodą, 
która wyjątkowo 
dopisała. Psiaki cieszyły 
się za każdym razem, 
kiedy można było zejść 
do jeziora i skorzystać z 
kąpieli. 
      Organizator 
zaplanował start i metę 
w zamkowej fosie, przez 

co nie obyło się bez zainteresowania sporej 
ilości turystów zwiedzających zamek, którzy z 
ciekawością obserwowali w dole rozszczekane 
towarzystwo.

      Trasa bardzo była ciekawa, 
trafiłam w wiele miejsc dotychczas 
przeze mnie nieschodzonych, 
a także odkryłam ciekawe 
połączenia „niesamochodowe”, 
które wykorzystam przy najbliższej 
wycieczce rowerowej. Było też 
nieco kręcenia się w kółko, ale był to 
wynik słabego oznakowania szlaków 
turystycznych, ale za to punkty 
kontrolne umieszczone zostały w 
całkiem widocznych miejscach.  
      Na mecie tradycyjnie czekał 
posiłek regeneracyjny, wydawany 
w zamkowej stołówce. Uczestników 
obdarowano nagrodami i 
dyplomami. Zostały rozlosowane 
nagrody pocieszenia oraz bony 
zakupowe „Hifiki”. Następna edycja 
GDT planowana jest na wiosnę 

2016 r., ale, ale: Być może uda się spełnić sugestie 
zawodników odnośnie zimowej wersji zawodów. 
Możliwe też, że w 2016 uruchomimy kategorię dla 
biegaczy. Wtedy maszerujący i biegacze nie będą 
patrzeć na siebie „wilkiem” - zapowiada Mariusz.
Zwycięzcy: 
Trasa 26 km – kobiety
1. Joanna Drymel+Piotr Drymel 3:37:54
2. Zofia Kowalczewska 4:12:32
3. Magdalena Łazarska 5:38:40
Trasa 26km – mężczyźni 
1. Sebastian Smoleń 2:54:49
2. Łukasz Staszczak 2:54:50
3. Tomasz Trusewicz 3:37:52
Trasa 13 km
1. Łukasz Łojek 1:50:10
2. Marta Kalecińska 1:50:12
3. Piotr Markiewicz 1:50:14
      Ponieważ taka forma spędzania czasu bardzo 
mnie wciągnęła, dziękuję przede wszystkim 
organizatorowi imprezy Mariuszowi Wocie oraz 
sponsorom (tradycyjnie TAURON), bez których nie 
odbyłaby się VI edycja GDT. Dziękuję też bardzo 
uczestnikom, za stworzenie wspaniałej atmosfery, 
zresztą jak zawsze, i mnóstwo pozytywnych emocji. 
Na koniec dziękuję serdecznie dwóm drużynom, 
które zaszczyciły mnie towarzystwem przez całą 
drogę – Karola z Figą i Keną oraz Krzysiu z Zulą. No, 
teraz poczułam się jak na wręczaniu Oskarów :-

Edyta Urbańska

„IV edycja Gold-Dog Trekking 

W kuchni jestem typem eksperymentatora. 
Przepisy książkowe często stanowią 

jedynie punkt wyjścia dla własnej twórczości. 
Sztuka kombinowania w gotowaniu i 
pieczeniu sprawia więcej frajdy niż trzymanie 
się jednej wersji przepisu. Podczas takiej 
kuchennej zabawy powstała jesienna 
„wiewiórka”. Polecam do porannej 
kawy!

   Składniki: 5 jajek, 1 
szklanka cukru, ¾ szklanki 
oleju, 1 opakowanie 
cukru waniliowego, 
2 szklanki mąki, 1,5 
łyżeczki cynamonu, 1 
łyżeczka sody, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia, 4 
duże twarde jabłka, 15 
dag orzechów, smażona 
lub kandyzowana skórka 
pomarańczowa, tłuszcz i 
bułka tarta do posmarowania 
formy.
   Całe jaka ubijamy mikserem 
z cukrem, cukrem waniliowym i 
olejem. Dodać mąkę z proszkiem , sodą i 
cynamonem – wymieszać. Następnie dodać 

orzechy, rodzynki i pokrojone w dużą kostkę 
jabłka. Masę wyłożyć do posmarowanej 
tłuszczem i bułką formy i piec około 40 min. w 
temperaturze 180 st. C.

                         
Iwona Pisarska

                                                                                                    

przeszła do historii”

„Wiewiórka”

MIŁOŚNICY ZWIERZĄT
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W lipcu 2014 r. franciszkanie powrócili 
do Złotoryi, w październiku ubiegłego 
roku odbyło się  w kościele św. Jadwigi 
popularno-naukowe sympozjum o 
dziejach złotoryjskich braci mniejszych. 
W następnym roku po tych wydarzeniach, 
w XI tomie Biblioteczki Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej wydawanej przez TMZZ, 

ukazała się publikacja pod tytułem 
„Franciszkanie w Złotoryi”. Jej promocja 
odbyła się 16 października 2015 r. 
      We wstępie czytamy m.in.: „Złotoryjski 
klasztor pretenduje do najstarszej siedziby 
franciszkańskiej na Dolnym Śląsku, a 
zarazem w Polsce, rywalizując jedynie 
z Wrocławiem. Jeśli autorzy niniejszej 
publikacji dają pierwsze miejsce właśnie 
Złotoryi, to czynią to po analizie przekazów 
historycznych, a nie tylko z pobudek 
lokalnopatriotycznych. Ciekawe i bardzo 

ważne dla miasta 
są nie tylko dzieje 
pierwszego okresu, 
czyli czasów od 
XIII do XVI wieku. 
Intrygujące są 
okoliczności ich 
odejścia w czasach 

reformacji oraz 
powrotu i posługi 
w duchu reformy 
potrydenckiej 
na przełomie 
XVII i XVIII w., 
zakończonej 
realizacją dekretu 
z 1810 r., wskutek 
którego konwent 
złotoryjski 

przestał istnieć. Mimo tej zmiennej 
obecności franciszkanów, warto 
zauważyć, że ich obiekty nigdy nie 
stały puste: przez ćwierć wieku 
rozwijało  tutaj swoją działalność 
renesansowe gimnazjum  słynnego 
rektora Valentina Trozendorfa, 
potem miejska, a na koniec tylko 
katolicka szkoła, wprowadzały 
się szpitale, miały swoją siedzibę 
siostry elżbietanki oraz siostry 
służebniczki. Nawet jednak 
wówczas franciszkanie co jakiś czas 
przypominali o swych związkach 
ze Złotoryją. Od lat 20. XX w.  
przybywali z posługą misyjną oraz 
rekolekcyjną, zaś zaraz po ostatniej 
wojnie powstał trzeci zakon św. 
Franciszka. Duch Biedaczyny z 
Asyżu z bliska i daleka bez przerwy 
otaczał swoją siedzibę, ale również 
jej otoczenie. Prosimy uwierzyć 
złotoryjanom, że jest to zakątek 
miasta o szczególnej atmosferze. 
Od kilkunastu lat dwie z sąsiednich 
uliczek noszą nazwy Franciszkańska 
i św. Jadwigi”.
      Redaktorami książki są o. Antoni 

Kazimierz Dudek OFM oraz 
Roman Gorzkowski. Składa 
się z dziewięciu rozdziałów: 
Franciszkanie. Duchowość i 
działalność (o. dr Dominik Banaś 
OFM), Dzieje złotoryjskich 
franciszkanów od XIII do 
XVI wieku (R. Gorzkowski), 
Franciszkanie w Złotoryi w 
latach 1704-1810 (Marcin 

Musiał), Klasztor 
franciszkański 
siedzibą gimnazjum 
Valentina 
Trozendorfa w XVI 
w. (Alfred Michler), 
Lazaret 1813 i 
jego znaczenie w 
dziejach klasztoru 
i miasta (Cezary 
Skała), Zarys 
dziejów klasztoru i 
kościoła św. Jadwigi 
W latach 1810-2014. 
Franciszkańska 
obecność 
(R. Gorzkowski), 
Architektura i 
symbolika kościoła 

św. Jadwigi i klasztoru franciszkańskiego 
(o. A. Dudek), Otoczenie kościoła św. 
Jadwigi i klasztoru (Anna Chrzanowska-
Wiewiórska), Powrót franciszkanów do 
Złotoryi w 2014 r. Rok pierwszy (o. Bogdan 
Koczor OFM). Zawiera wiele nieznanych do 
tej pory faktów oraz ilustracji, kalendarium 
a także indeks osób. Skład książki wykonało 
Franciszkańskie Wydawnictwo św. 
Antoniego we Wrocławiu. 
      Wydawca oraz autorzy serdecznie 
dziękują za pomoc prof. Stanisławowi 
Wilczyńskiemu, ojcu Honoratowi 
Suchodolskiemu, ojcu Ireneuszowi 
Krzysztofowi Bednarzowi, ojcu Zdzisławowi 
Gogoli, ks. Robertowi Rynkiewiczowi, 
Agacie Gradzińskiej, Beacie Jańcie, Jolancie 
Podoleckiej, Małgorzacie Leśniewskiej, 
Józefowi Banaszkowi, Janowi Borawskiemu, 
Damianowi Komadzie, Kajetanowi Kukli, 
Krzysztofowi Koszałkowskiemu, Andrzejowi 
Piekutowi, Cyprianowi Posadowskiemu oraz 
Markowi Terembule, którzy w taki czy inny 
sposób pomogli w powstaniu tej publikacji. 
Wszyscy, również autorzy rozdziałów, 
wykonali swą pracę społecznie.

Roman Gorzkowski

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Jolanta Podolecka

Fot. Jolanta Podolecka
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Ponad 150 osób w różnym 
wieku: od maluchów do 

seniorów wybrało się w sobotę 
10 października 2015 na trasę 
XVIII Rajdu Jadwiżańskiego, 
organizowanego przez TMZZ  pod 
patronatem pani Wójt Marii Leśnej  i we 
współpracy z Gminą Złotoryja. Ta cykliczna 
impreza, jest przeznaczona wprawdzie 
głównie dla uczniów okolicznych 
szkół, jednak co roku zwiększa się 
liczba osób dorosłych chętnych 
do przejścia trasy ze Złotoryi do 
Rokitnicy.
   O godzinie 9.00 wszyscy zebrali 
się w kościele Św. Jadwigi, 
gdzie przywitała ich  pięknym 
śpiewem Schola pod kierunkiem 
pana Marka Terembuły. Ojciec 
Bogdan Koczor omówił  obraz na 
ołtarzu z postacią św. Jadwigi. 
Udzielił również kilka ważnych 
duchowych wskazówek na trasę 
tej krótkiej pielgrzymki i udzielił 
błogosławieństwa. Zebranych 
przywitał następnie 
prezes TMZZ Aleksander 
Pecyna, a pani 
Małgorzata Szcześniak  
przypomniała 
zasady bezpiecznego 
poruszania się.  
Wyruszono w drogę. 
Rajd prowadził Ścieżką 
św. Jadwigi wzdłuż 7 
kamieni, na których 
umieszczono w trzech 
językach, jakimi  
posługiwała się jej 
patronka: polskim, 

niemieckim i łacińskim hasła, cnoty 
teologiczne, którym hołdowała. Przystanek 
przy każdym z nich był okazją do poznania 
wybranych epizodów z jej życia oraz 
dokonań na rzecz fundacji wielu kościołów 

na Śląsku, opieki nad 
chorymi (założyła 
kilka szpitali, m. in. 
dla trędowatych 
kobiet) i ubogimi. życia 
(zainteresowani mogą 
o tym przeczytać na 
stronie Gmina wczoraj i 
dziś - Szlaki turystyczne). 
Jak corocznie, 
zatrzymano się na 
dłużej przy kamieniu 6 
-»Roztropność» 

(przy polnej drodze z Kopacza do 
Rokitnicy), przy którym znajduje się drzewo 
poświęcone Janowi Pawłowi II. W miejscu 
tym po raz kolejny wspólnie zaśpiewano 
Jego najbardziej ulubioną 

pieśń - «Barkę». 
    Rajdowiczów mile 
zaskoczył fakt  nowej 
drogi asfaltowej między 
Kopaczem a Rokitnicą 
oraz chodnika w 
Rokitnicy. Podniosło 
to wyraźnie komfort 
wędrówki oraz jej 
bezpieczeństwo.  W tym 
roku zostały również 
odnowione  dwie 
tablice informacyjne, 
odświeżone 
napisy na 
kamieniach 
z imionami i 
posadzono 6 

nowych  drzewek 
w  miejsce 
zniszczonych, 
bądź uschniętych. 
Na  Wzgórzu 
Zamkowym 
czekało  na 
przybywających 
rozpalone ognisko 
oraz poczęstunek, 
którego 

RAJD JADWIŻAŃSKI

XVIII Rajd Jadwiżański za nami

W listopadowym nastroju

      „Jak być patriotą” to projekt realizowany 
przez Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości, 
współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, Fundację BZWBK i  Burmistrza 
Miasta Złotoryja.
      W projekcie uczestniczą uczniowie Gimna-
zjum miejskiego w Złotoryi oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3.
      19 października 2015 r. w ramach projek-
tu przeprowadzono grę miejską: Czy znacie 
złotoryjskie pomniki? Uczestnicy projektu 
zanim zajęli się poznawaniem lokalnych miejsc 

pamięci spotkali się z Burmistrzem Miasta 
Złotoryja - Robertem Pawłowskim. Młodzi ludzie 
mieli możliwość porozmawiania, mogli podzielić 
się swoimi przemyśleniami na temat patrioty-
zmu oraz wysłuchać, co o patriotyzmie ma do 
powiedzenia pan burmistrz. Na koniec spotkania 
szkoły otrzymały mapy, globusy i gry edukacyjne 
wydane przez IPN.
      Po spotkaniu odbyła się właściwa gra - zwie-
dzanie pomników. Gimnazjaliści przygotowali dla 
swoich młodszych kolegów z podstawówek pre-

zentacje o wybranych pomnikach 
złotoryjskich, a następnie odbył się 
quiz wiedzy. Na zwycięskie grupy 
zawsze czekały pyszne nagrody.
      Maluchy z drugiej klasy odpo-
wiadały m.in. na pytania:
- z jakich materiałów jest zbudo-
wany pomnik ?
- kogo przedstawia pomnik?
- jak należy się ubrać podczas uro-
czystości składania kwiatów pod 
pomnikiem?
      Szóstoklasiści musieli się wyka-
zać wiedzą bardziej szczegółową. 
Odpowiadali na pytania: 
- Kiedy powstał pomnik?

- Do jakiego wydarzenia nawiązuje?
- Jakie uroczystości odbywają się 
pod pomnikiem?

      Od dawna wiadomo, że uczymy się 
szybciej poprzez atrakcyjną zabawę z nutką 
rywalizacji. Niecodzienne rozgrywki miejskie 
znakomicie wpisały się w tą powszechnie 
znaną zasadę. Gra i zdobyte podczas niej 
umiejetności oraz postawy z pewnością 
pozostaną na długo w pamięci uczestników 
projektu.

Damian Komada

Jak być patriotą?

Fot. Damian Komada

Fot. Damian Komada

Fot. Iwona Pierzchała

Fot. Damian Komada
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fundatorem była Gmina Złotoryja. 
Wędrowcy odebrali dyplomy za 
udział (dla szkół) i podziękowania 
(dla opiekunów i organizatorów). 
   Słowa podziękowania należą 

się  wszystkim uczestnikom, zarówno 
dorosłym, jak i dzieciom, młodzieży oraz 
ich opiekunom, a także  wolontariuszom 

pomagającym 
przed i 
w trakcie 
imprezy: tym  
dostarczającym 
na wzgórze 
kiełbaski oraz 
tym, którzy 
przygotowali 
ognisko.  
Muzykom i 
śpiewakom, 
którzy wraz z 
Proboszczem 
witali 
uczestników 

i tym, którzy dotrwali do 
końca i potem zaprowadzili na 
wzgórzu porządek. Autorka 
niniejszego tekstu odpowiadała 
za to, aby wszystko zagrało i 
zebrała w całość refleksje na 
temat przebiegu tej wędrówki, 
która stała się naszą lokalną 
tradycją, przyciągającą, 
mimo nie zawsze sprzyjającej 
pogody, miłośników aktywnego 
sposobu spędzania wolnego 
czasu.
Tekst i zdjęcia: Wioleta Michalczyk

Jesienna zaduma krąży po złotoryjskich 
zaułkach i otula pejzaż mglistym chłodem 

poranka. Podmuch wiatru strąca z drzew 
ostatnie liście, które jeszcze niedawno 
szeleściły pod stopami. Do okien puka 
listopadowa szaruga. 
Z nostalgią patrzę na herbaciane róże w 
ogrodzie - strażniczki babiego lata. Już za 
chwilę ich delikatne płatki zważy pierwszy 
przymrozek.
      Ten listopadowy krajobraz buduje we 
mnie różne nastroje. Widzę w nim ludzi 
śpieszących w stronę cmentarzy. Niosą w 
zziębniętych dłoniach złote chryzantemy 
i ognik światła, który ma ogrzać duszę 
zmarłych. Otuleni w ciepłe szale na krótką 
chwilę zatrzymują się, by wspominać... I 
choć w naturze człowieka jest ciągła gonitwa 
za tym, co wciąż nieuchwycone, to dobrze 
jest wtulić się w ten dany i zadany nam czas 
zadumy.

     W kolorycie listopadowego pejzażu 
widzę jeszcze dwie barwy - biel i czerwień. 
One nastrajają mnie radośnie, choć kojarzą 
mi się ze śmiercią  Polaków, którzy przed 
laty walczyli o odzyskanie niepodległości. 
Gdy brzmi trąbka wzywająca do apelu 
za poległych, to myślę z nadzieją, że ich 
ofiara nie poszła na marne. Bo przecież są 
ludzie, którzy wciąż pamiętają i w kolejnych 
sztafetach pokoleń przychodzą na mogiły 
z drewnianym krzyżem, który stoi cichy i 
pokorny wśród dumnych marmurowych 
pomników współczesnych cmentarzy. 
      Może nie warto prześcigać się w zakupie 
cmentarnych ,,akcesoriów”, bo na pewno nie 
doda nam to splendoru, a jedynie wzbogaci 
kieszeń sezonowych handlowców. Może 
lepiej zadumać się w ten nostalgiczny czas i 
wspominać tych, którzy odeszli, bo narody 
tracąc pamięć, tracą życie.

Markosia 

XVIII Rajd Jadwiżański za nami
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Złotoryjscy strażacy podczas uzupełniania wody

Postój w Złotoryi

Fot. Iwona Pawłowska

Fot. Jan Borawski

Fot. www.facebook.com/TurKol.TurystykaKolejowa

T
urystyka Kolejowa TurKol.pl 
zaprasza na wyprawę na pokładzie 

sentymentalnego pociągu SKARB. 
Pociąg będzie zestawiony z parowozu i 
wagonów przedziałowych. Trasa przejazdu 
to zdecydowane kontrasty - wyjazd z 
pięknego, zabytkowego dworca głównego 
we Wrocławiu i przejazd magistralą do 
Legnicy, a także dalszy przejazd lokalną linią 
kolejową do Złotoryi.  
Niezapomniane widoki sudeckich szczytów, 
stukot kół i dźwięki pracującego parowozu 
- cóż więcej potrzeba w piękny, jesienny 
weekend...? W Złotoryi zaplanowano 
uzupełnienie wody w parowozie, krótkie 
zwiedzanie miasta i czas wolny. Zapraszamy 
na wyprawę pociągiem z parowozem po 
SKARB!
      Tak na forum miłośników kolei 
organizator przejazdu Patryk Skopiec, 
członek zarządu Instytutu Rozwoju 
i Promocji Kolei, informował o, 
zaplanowanej przez TurKol.pl w ramach 
Markowego Produktu Turystycznego, 
podróży po stalowym szlaku na trasie 
Wrocław-Złotoryja-Wrocław. Pociąg 
turystyczny o niewielkim składzie, liczącym 
5 wagonów przedziałowych, zapełniło 300 
turystów, jednocześnie miłośników kolei. 
Ze względu na długość trasy zrezygnowano 

z wagonów retro, zastępując je wagonami 
nieco wygodniejszymi, ale także już 
zabytkowymi, stosowanymi w ostatnich 
kilku dziesięcioleciach. Dodatkowo, 

ze względu na konieczność dogrzania 
wagonów, a także wspomagania przy 
podjazdach, do składu dołączono 
lokomotywę elektryczną EU07169, tzw. 
„czekoladę”. 
Zabytkowa „oelka”    
Pociąg przybył do nas 3 października br., a 
jego największym znakiem szczególnym 
był stary zabytkowy parowóz typu Ol 
49, potocznie zwany „oelką”. Typ ten 
skonstruowany został jako odpowiednik 
wysłużonych przedwojennych parowozów 
osobowych serii Ok1 i Ol12. 115 takich 
egzemplarzy, w latach 1949-1954, 
wyprodukował chorzowski Fablok, przy 
czym 4 eksportowano do Koreańskiej 
Republiki Ludowej. Wyposażone 
w duży zapas wody (25 tys. litrów) i 
węgla (12 ton), rozwijające prędkość 
do 100 km/h,  przeznaczone były do 
prowadzenia lekkiego i średniego ciężaru 
pociągów pasażerskich na liniach o słabej 
nawierzchni. Bywało, że ich miesięczny 
obieg dochodził do 9000 km w miesiącu. 
Ostatnie tego typu maszyny wycofano z 
eksploatacji na pocz. lat 90., kilka ocalałych 
egzemplarzy trafiło do skansenów, m.in. w 

Chabówce i Wolsztynie jako zabytki techniki 
(tzw. zimne eksponaty). Do dzisiejszych 
czasów przetrwało 38, powoli przechodzą 
gruntowną restaurację i powracają na tory 

jako atrakcja turystyczna. Nad promocją 
i ochroną taboru kolejowego czuwa 
powołana przez PKP CARGO S.A. fundacja 
Era Parowozów.
Pociąg z „oelką” wyjechał z Poznania do 
Wrocławia pod nazwą KRASNAL, zabierając 
turystów przybyłych z różnych stron Polski, 
po przerwie wyruszył czynną na co dzień 
linią w kierunku Legnicy i „wskoczył” 
na wyłączoną z ruchu pasażerskiego 
linię do Złotoryi jako SKARB. Z powodu 
zdemontowanej w Złotoryi mijanki, musiał 
odbyć dodatkową podróż do Jerzmanic 
Zdroju już jako SKARB MINI i stamtąd, 
po zmianie kierunku jazdy, powrócił do 
Złotoryi, bowiem to tutaj zaplanowano 90 
minutowy postój. 
„Skarbkowi” podróżni 
Wśród licznej grupy pasażerów większość 
stanowili – mimo zróżnicowanego 
wieku - miłośnicy polskich kolei. Z tym 
że warto zaznaczyć, że owa miłość do 
kolei przybiera różną postać i natężenie, 
co odzwierciedla ich wewnętrzna 
typologia. W parowozie rozgościli się 
anglojęzyczni amatorzy techniki parowej, w 
wagonach zasiedli przy otwartych oknach 

fanatycy fotografowania infrastruktury 
kolejowej, romantycy tworzący wiersze 
o kolei i społecznicy – niepogodzeni z 
okrajaniem ruchu pasażerskiego. Jeden 
z przedziałów zajmowali członkowie 
nieformalnej grupy PKP-Jazda, a wśród 
nich Łukasz - zaliczak, focista i maszynista, 
Artur - zaliczak i kolekcjoner rozkładów 
jazdy, Łukasz, Wawrzyniec i Grzegorz – 
zaliczaki i znawcy. Przybyli z Poznania, 
Ostrowca Świętokrzyskiego, Kielc i 
Krakowa. Wszyscy akcentują fakt zaliczenia 
trasy, ale także radość z uczestnictwa w 
imprezie towarzyskiej, jaką jest podróż 
z „pozytywnie zakręconymi”. Wszyscy 
chętnie opowiadają o swojej pasji, która 
zrodziła się we wczesnym dzieciństwie 
i której poświęcają niemal każda wolną 
chwilę – podróżując, tworząc swoje 
prywatne archiwa i aktywnie udzielając 
się na forach. Każdy z nich imponuje 
nieprzeciętną wiedzą, sięgającą początków 
kolei, technicznych przełomów, a nawet 
różnic w siatce połączeń, wyglądu i stanu 
technicznego infrastruktury kolejowej, 
którą charakteryzują pod względem 
przynależności do zaborów carskiego, 
austriackiego, czy terenów poniemieckich. 
Choć chwalą rozwój kolei w czasach 
PRL-u, nie lubią ówczesnej nomenklatury, 
traktującej pasażerów jako „masę 
przewozową”. Na jednym wydechu 
wypowiadają złożone nazwy wszystkich 
aktualnych prywatnych przewoźników 
i wiedzą, jakie komplikacje wynikają z 
prywatyzacji kolei – likwidacja połączeń 
pasażerskich, likwidacja kas biletowych 
na większości małych stacji, częste zmiany 
rozkładów jazdy. Dla nich podróż SKARBEM 
jest jedną z wielu, jakie odbywają 20 do 
30 razy w roku, ale przyciągnęła tak wielu 
chętnych, bo od lat był to pusty punkt na 
ich podróżnej mapie, na której zaznaczają 
wszystkie przejechane odcinki. Do tego 
dochodzą liczne przejazdy w ramach 
„Szlajanek po Polsce”, akcji „M(iłośnicy) 
K(olei) Opłatek”, „Powitanie wiosny”, 
„Zmiana rozkładu jazdy”, czy akcji „Znicz” 
ku pamięci kolegi, który stracił życie pod 
kołami pociągu. 
Członkami grupy PKP-Jazda są także osoby 
niedowidzące, którym wada wzroku 
odbiera szansę na zawodowe związanie 
się z koleją, ale która nie przeszkadza 
rozkoszować się jazdą w towarzystwie 
innych pasjonatów kolei.
Pasażerem SKARBA był także nasz 
redakcyjny kolega Roman Gorzkowski, 
który na przejażdżkę zabytkowym taborem 
zaprosił rodzinę.

   Kolej na Dolnym Śląsku rozwijała się w połowie lat 40. XIX w. 
Początkowo linie służyły głównie do transportu węgla kamiennego ze 
śląskich kopalń w głąb Niemiec. Z czasem połączeń było coraz więcej i 
szczególnego znaczenia nabrały podczas obu wojen, bowiem właśnie koleją 
przerzucano duże ilości żołnierzy na front. Wraz z Ziemiami Zachodnimi 
Polacy przejęli gęstą sieć połączeń kolejowych, niestety wiele z nich 
zostało rozebranych przez odziały Armii Czerwonej i jako trofiejne dobra 
wywiezione w głąb ZSRR. Zniszczone mosty i tory kolejowe uniemożliwiły 
sprawny napływ pierwszym osadnikom, których samochodami ciężarowymi 
przerzucano z Chojnowa lub Legnicy. Dorobek życia wielu osadników, 
pieczołowicie wieziony setki kilometrów, zostawał na stacjach w obu tych 
miastach, stając się łupem szabrowników. Jeszcze w późniejszych latach 
Goldbergerów wysiedlano, podwożąc wozami do najbliższych czynnych 
stacji kolejowych.
      Potem przez długie lata złotoryjanie chętniej korzystali z kolei 
niż przepełnionych autobusów PKS i MPK. Po upadku komunizmu i 
uruchomieniu prywatnego transportu złotoryjska kolej przegrała walkę 
o klienta. Odległość stacji od centrum miasta i coraz większe cięcia w 
rozkładzie jazdy doprowadziły do wyłączenia linii z ruchu pasażerskiego. 
Przywrócono go na jeden rok w 2008 r., jednak uboga oferta rozkładowa 
oraz czas podróży zniechęcały podróżnych. 
      Obecnie trakcja elektryczna istniej tylko nad jednym torem, który 

prowadzi do większej bocznicy w Jerzmanicach Zdroju. 

SKARB MINI w Jerzmanicach

Fot. www.facebook.com/TurKol.TurystykaKolejowa

Fot. www.facebook.com/TurKol.TurystykaKolejowa

Fot. Anna Gorzkowska

Wyjazd z Wrocławia

Ze smutnego dworca do pięknego 
centrum
SKARB przyjechał lekko przed czasem, 
ale na peronie już czekali spragnieni tej 
„wizyty” mieszkańcy Złotoryi. W krótkim 
czasie zebrał się całkiem spory tłum, który 
dookoła obchodził lokomotywę, zaglądał 
do wnętrza parowozu. Dzieci były wyraźnie 
zdumione i poruszone 130-tonowym 
żelaznym smokiem, ale i one odważnie 

zaglądały do dziupli palacza. Niektórzy 
chwycili okazję w lot i odbyli podróż do 
jerzmanickiej mijanki i z powrotem. 
Przybysze natomiast spodziewali się 
urodziwej poniemieckiej stacyjki, z żalem 
jednak odnotowali, że stan złotoryjskiej 
infrastruktury jest „tragiczny”. Dostrzegli 

resztki po rozebranym pierwszym torze, 
wszechobecną rdzę, ekspansję zieleni 
oraz zły stan urządzeń i całej architektury 
dworcowej.  Niegdysiejszą  malowniczość 
dworca przesłoniła dewastacja wnętrza 
holu recepcyjnego. Dawna, dość ważna 
dla regionu i mieszkańców, stacja węzłowa, 
a także ważny element złotoryjskiego 
pejzażu - dogorywa. Romantyczna 
sceneria ruiny przyciąga już tylko od czasu 

do czasu członków Złotoryjskiego Klubu 
Fotograficznego oraz smakoszy taniego 
wina i trunków wysokoprocentowych. Tych 
ostatnich „zachwyca” na dłużej. 
Pierwsze złe wrażenie trzeba było jednak 
odłożyć „na bok”, bo przy parowozie już 
uwijali się złotoryjscy strażacy ściągnięci 
do pomocy do uzupełnienia wody w 
parowozie. Pojeniu smoka  przyglądali się 
pasażerowie pociągu i zebrani mieszkańcy, 
jedni fotografując utrwalali postój 
minuta po minucie, inni ustawiali się tak, 
by nietypowego „gościa” uchwycić w 
niebanalnym kadrze.
Turyści, którzy po raz pierwszy odwiedzili 
nasze miasto grupami udali się za 
przewodnikami - Sylwią Dudek-Kokot i 
Małgorzatą Szcześniak, na zwiedzanie 
starówki. Niechcący na baszcie zamknięty 
został jeden z pasażerów pociągu. Historia 
skończyła się szczęśliwie, ale za jakiś czas  
trafić może do legend miejskich. 
Inni poszukiwali ciekawych restauracji lub 
na własną rękę zwiedzali okolice dworca. By 
kolejowi miłośnicy nie gubili się więcej i nie 
wyjechali z pustymi rękoma, pracownica 
naszego magistratu – pani Anna Ardelli, 
zaopatrzyła ich w miniprzewodniki po 
Złotoryi.
Z każdym dniem w internecie przybywa 
zdjęć i krótkich relacji filmowych zarówno 
pasażerów SKARBA, jak i miejscowych 
obserwatorów. Obok nich pojawiają się 
opisy trasy, pochwały dla organizatora za 
niepowtarzalną atmosferę, podziękowania 

za sympatyczne towarzystwo. Jest i 
o pogodzie, bo ta była niewątpliwie 
drugoplanową bohaterką dnia - umilała 
zwiedzanie miasta i tworzyła idealną 
złoto-jesienną scenerię dla fotografów. 
Zachwytom nie ma końca - organizator nie 
ma wyjścia, jak tylko pomyśleć o „powtórce 
z rozrywki”. Zadowolonych będzie wielu...

Joanna Sosa-Misiak

Refleksje Anny i Aleksandry 
Gorzkowskiej oraz Michała 
Szafrańskiego i Dariusza Kobosa 
(wszyscy od l. 26-32), którzy przejechali 
całą trasę w obie strony:
Niesamowite wrażenie 
wywarła na nas podróż 
składem prowadzonym 
przez lokomotywę parową. 
Naszemu pokoleniu nie dane 
było zetknąć się z tego rodzaju 
maszynami, znaliśmy je tylko 
i wyłącznie z wiersza Juliana 
Tuwima „Lokomotywa”. 
Oglądając wnętrze parowozu 
słowa: „Stoi i sapie, dyszy i 
dmucha, Żar z rozgrzanego 
jej brzucha bucha: Uch - jak gorąco! 
Puff - jak gorąco!”, nabrały dla nas 
realnego wymiaru. Poza atrakcją jaką 
była lokomotywa, mogliśmy również 
pokonać trasę Wrocław-Jerzmanice 
Zdrój nieuczęszczaną obecnie, 
malowniczo położoną linią kolejową. Z 
niecierpliwością oczekujemy podobnych 
inicjatyw.  Fajne stare bilety i mili 
prawdziwi konduktorzy. Szkoda, że nie 
było starych wagonów, ale za to były 
z lat 80. z I klasą!!!! Zdecydowanie za 
krótki postój w Złotoryi. Jak na pierwszy 
raz super. Przydałaby się historia o 
pociągach lub stacjach, liniach łączących 
Breslau/Wrocław i Goldberg/Złotoryję. 
Np. kto znany jeździł tą trasą ? 

Refleksje Romana Gorzkowskiego (l. 62), 
pamiętającego regularne kursowanie 
pociągów na tej trasie oraz próby 
wznowienia połączeń:

Nie spodziewałem się takiej 
popularności pociągu „Skarb”. Warto 
było w sobotę rano najpierw pojechać 
do Wrocławia, by zaraz potem wracać 
do Złotoryi. Przyznam się, że nigdy 
wcześniej nie jechałem wagonami, 
które na półkach na bagaże miały 
zamontowane małe lampki – wszystkie 
były sprawne! Mile zaskoczyła prędkość 
pociągu – od Wrocławia do Legnicy 
pędził prawie tak jak współczesne 
składy, prędkość pomiędzy Legnicą  a 
Złotoryją była, jak się wydawało, większa 
niż podczas ostatniej wznowienia 
połączenia. Po wielu latach mogłem 

znów oglądać z okien pociągu widoki 
Legnicy, okolice huty miedzi czy 
stacje kolejowe. Tyle lat i tyle razy 
podróżowałem 
tędy w XX wieku! 
Ewentualne 
wznowienie 
połączeń musiałoby 
skutkować 
usunięciem stert 
śmieci wzdłuż 
torów, zwłaszcza 
niedaleko Legnicy. 
Chyba cała podróż 
przeleciała zbyt 
szybko – przecież 
pociąg wyjechał z 
Wrocławia o 10.49, 
w Legnicy był 
już ok. 12.20 a w 
Złotoryi przed godziną 13-tą!!!

Kolej na Dolnym Śląsku rozwijała się w połowie lat 40. XIX w. 
Początkowo linie służyły głównie do transportu węgla kamiennego ze 
śląskich kopalń w głąb Niemiec. Z czasem połączeń było coraz więcej i 
szczególnego znaczenia nabrały podczas obu wojen, bowiem właśnie koleją 
przerzucano duże ilości żołnierzy na front. Wraz z Ziemiami Zachodnimi 
Polacy przejęli gęstą sieć połączeń kolejowych, niestety wiele z nich 
zostało rozebranych przez odziały Armii Czerwonej i jako trofiejne dobra 
wywiezione w głąb ZSRR. Zniszczone mosty i tory kolejowe uniemożliwiły 
sprawny napływ pierwszym osadnikom, których samochodami ciężarowymi 
przerzucano z Chojnowa lub Legnicy. Dorobek życia wielu osadników, 
pieczołowicie wieziony setki kilometrów, zostawał na stacjach w obu tych 
miastach, stając się łupem szabrowników. Jeszcze w późniejszych latach 
Goldbergerów wysiedlano, podwożąc wozami do najbliższych czynnych 
stacji kolejowych.
      Potem przez długie lata złotoryjanie chętniej korzystali z kolei 
niż przepełnionych autobusów PKS i MPK. Po upadku komunizmu i 
uruchomieniu prywatnego transportu złotoryjska kolej przegrała walkę 
o klienta. Odległość stacji od centrum miasta i coraz większe cięcia w 
rozkładzie jazdy doprowadziły do wyłączenia linii z ruchu pasażerskiego. 
Przywrócono go na jeden rok w 2008 r., jednak uboga oferta rozkładowa 
oraz czas podróży zniechęcały podróżnych. 
      Obecnie trakcja elektryczna istniej tylko nad jednym torem, który 

prowadzi do większej bocznicy w Jerzmanicach Zdroju.    

Fot. Joanna Sosa - Misiak

Zaliczaki z PKP - Jazda - Łukasz, Łukasz, Grzegorz, Artur (Wawrzyniec - nieobecny)

Postój w Złotoryi



Publiczna Szkoła Powszechna im. Marii 
Konopnickiej w Złotoryi, ul. Skarbowa 26 

(obecnie M. Konopnickiej 13), założycielem w 1945r. 
i kierownikiem był Tadeusz Musiał. Uczyli w niej 
m.in. Kamila Zbroja, Stanisława Dydyńska, pani 
Nowakowska, katecheta ks. Dunas i jeden/dwóch 
nauczycieli, których nazwisk nie pamiętam.
Mieściła się w niepozornym budynku po dawnej, 
poniemieckiej szkole muzycznej. Miała mało 
pomieszczeń, bez sali gimnastycznej i rekreacyjnej na 
szkolne przerwy. W dodatku zimnej z powodu braku 
opału.
      Nauka w niej zaczęła się w drugiej połowie 
września 1945 r. z garstką uczniów. Wszyscy uczyli się 
w klasach łączonych, a klasy siódmej w ogóle nie było. 
Ja zapisałam się gdzieś w październiku po miesiącu 
jej funkcjonowania, przyjęto mnie do V klasy. Było 
nas kilkoro i uczyliśmy się z klasą VI, równie nieliczną. 
Oto większość z tych, którzy byli pierwszymi polskimi 
uczniami klasy: IV, V i VI złotoryjskiej szkoły: Danuta 
i Zbigniew Puka, Alicja Bielska, Edward Sosnowski, 
Bolesław Siemiński, Janina i Bolesław Baumgertner, 
Chudzik (?), Zdzisława Kot, Franciszek Grzeszczuk, 
Janina i Lidia Zajfert. Prawie każdego dnia zapisywano 
nowych uczniów, którzy przychodzili do szkoły, 
bo osiedlały się w Złotoryi ich rodziny. Już w roku 
szkolnym 1946/47 klasę VII ukończyło na pewno 

ponad 30 osób. Z niektórymi nowymi uczniami 
zaprzyjaźniłam się i pomimo upływu lat, w większości 
pamiętam ich do dzisiaj to: Regina Kaźmierczak, 
Halina Mirek, Irena Jermołajew, Sylwia (Lila) 
Dydyńska (córka nauczycielki 
z naszej szkoły), Joanna Frank 
(której ojciec był więźniem 
obozu koncentracyjnego, 
wkrótce zmarł i pochowany 
jest na złotoryjskim cmentarzu 
w grobowcu z obozową literą 
„P”). Innych pamiętam mniej, 
np. Zbyszka Ćmikiewicza, Jurka 
Jaszczę, Michalskiego, Wilhelma 
Dąbrowskiego, Dybowicza 
(którego ojciec pracował 
w szpitalu). Było naturalnie 
uczniów więcej, ale już dzisiaj nie 
pomnę nazwisk, choć ich twarze 
migają mi przed oczyma.
Ledwo mieściliśmy się w 
swoim budynku, ale już w 
perspektywie od września 
1947 r. mieliśmy się przenieść 
do nowej szkoły zajmowanej 
dotychczas przez Milicję Obywatelską przy pl. 
Zwycięzców 7. Pamiętam, że tytułem próby, nasza 
najstarsza klasa, która pomagała przy wysprzątaniu 
dla nas pomieszczenia, miała w nagrodę - chyba w 

czerwcu, a może już w maju - parę lekcji w swojej 
przyszłej klasie w nowej szkole, chociaż przenosiny 
były zaplanowane dopiero na sierpień. Zakończyła 
się historia „starej” szkoły, ale zanim to nastąpiło, to 
jeszcze odegrała wielką rolę w moim życiu, dlatego 
wspominam ją z wielką 
atencją, uznaniem i 
szacunkiem. Była otwarta 
na potrzeby i sprawy 
uczniów, wyczulona na 
ich trudny często los. 
Starała się w tym ciężkim 
powojennym okresie 
dbać o nas, rozwijać 
nasze zainteresowania, 
wyrównywać braki wiedzy 
i umiejętności, kierować 
naszym rozwojem i uczyć 
patriotyzmu. 
W pierwsze wakacje 
w lipcu 1946r. kiedy 
było jeszcze biednie, 
kierownik Tadeusz Musiał 
zorganizował przy szkole 
półkolonię.
Uczestniczyło w niej - jak 
widać na zdjęciach - chyba 
około 50 uczniów, głównie 
z klas młodszych, wśród nich Witek Stułko. Kilka 
starszych uczennic z naszą klasową prymuską, 
Danusią Puką, pomagałyśmy opiekować się 
„maluchami”. Gry i zabawy na powietrzu i smaczny 
posiłek wszystkim dzieciom dobrze służył.
      Ileż się działo w tej naszej skromnej szkole! Był 
samorząd szkolny i samorządy klasowe, naszą 

„szefową” była prymuska w nauce, Danusia Puka. 
Braliśmy udział - z różnych okazji - w akademiach 
szklonych, pięknie przygotowanych z deklamacjami 
i chórem. Mieliśmy różne szkolne uroczystości, 
np. „bale” karnawałowe i występy z różnych 
okazji. Pamiętam akademię zorganizowaną przez 
Szkolne Koło PCK, pod opieką nauczycielki fizyki 
p. Nowakowską, na zakończenie ulicznej zbiórki 
pieniędzy dla potrzebujących i chorych dzieci. Byłam 
jedyna, której do puszki wrzucono papierowy 
pieniądz o największym nominale. Nie pamiętam, 
jakiej były wartości.
      Przez te dwa lata, kiedy uczęszczałam do szkoły, 
było kilka przedstawień nie tylko dla rodziców, ale i 
dla mieszkańców Złotoryi. Wszystkie odbywały się 
w dużej, przestronnej sali w Rynku i wydaje mi się, że 
cieszyły się powodzeniem, a nawet uznaniem. Jedno 
z nich pt. „Cztery pory roku” szczególnie zrobiło 
wrażenie, kiedy Janka Zajfertówna jako lato wyszła na 
scenę w białej, długiej sukni (upiętej z prześcieradła) 
na ramionach zdrapowanej dwoma dużymi 
czerwonymi makami z kłosami pszenicy - oczywiście 
z papieru. Piękna była! Postawna i dorodna jak 
prawdziwe lato!
A jakże! Mieliśmy dwie drużyny harcerskie: 
chłopców i dziewcząt. Zorganizowali i prowadzili 
je według tradycji skautowskich, Kowalczykowie - 
młode małżeństwo zapaleńców. Drużyna „męska” 

BYŁA TAKA SZKOŁA...

Alicja Bielska, Edward Sosnowski, Janina Zajferd

1946r. - Złotoryja, półkolonia w plenerze

1946r. - budynek szkoły, półkolonia z kierownikiem i wychowawczynią

Pamiątkowa fotografia harcerek 
po występie tańca marynarskiego
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zorganizowała się już w 1946 r., a „żeńska” działała 
jakoś na początku samozwańczo i dopiero formalnie 
ukształtowała się wiosną 1947 r. Należeliśmy do 
Związku Harcerstwa Polskiego i my, harcerki, od 
razu zaangażowałyśmy się w pracę na rzecz swojego 

zastępu (mój był zastęp 
„mew”) i drużyny, 
którą prowadziła z 
wielką umiejętnością 
drużynowa Danuta 
Kowalczyk, mając 
do pomocy Danutę 
Pukę, jako swoją 
przyboczną. Uczyłyśmy 
się samodzielności i 
odpowiedzialności.
Zdobywałyśmy 
różne sprawności 
harcerskie. Były apele, 
zbiórki, ogniska, 
śpiewy i występy 
na różnych - przede 
wszystkim - szkolnych 
uroczystościach. 
Byłyśmy bardzo 

ze sobą wszystkie związane i zaprzyjaźnione. 
Bardzo przeżyłyśmy w 1947 r. śmierć naszej 
piętnastoletniej koleżanki - harcerki Romy 

Chruślickiej. Harcerze z naszej szkolnej drużyny 
zorganizowali pogrzeb, wszyscy uczestniczyli 
w mundurkach, a później na jej grobie sami 
wybudowaliśmy pomnik ozdobiony harcerską lilijką, 
który stoi do dzisiaj.
Chyba najmilej z pobytu w Złotoryi wspominam czasy 
harcerskie i pierwszy obóz w życiu w lipcu 1947 r. 

we wsi Potoczek. Oprócz mnie z naszej klasy były: 
Danusia Puka, Renia Kaźmierczak, Zajfertówna i Lila 
Dydyńska, może i inne, ale raczej były to harcerki 
z hufca legnickiego. Zachowałam na pamiątkę z 
trudem zdobyte zimowe zdjęcie Potoczka, ale widać 
miejsce, gdzie były rozlokowane nasze namioty i 
maszt z chorągwią.
      Jak mądrym i dalekowzrocznym posunięciem 
szkoły była decyzja o przesunięciu kilkoro z nas z 
klasy V o klasę wyżej od półrocza 1945 r., kiedy 
się okazało, że rokujemy nadzieję na dalszą - 
bez większych problemów - naukę w klasie VI, 
do której „wiekowo” powinniśmy uczęszczać. 
Wyrównywaliśmy braki szkolne z czasów wojny. 
Miało to dla mnie kolosalne znaczenie w przyszłości. 
Nie zostawiono nas bez możliwości uzupełniania 
wiedzy, gdyż nasza polonistka, pani Kamila Zbroja, 
zorganizowała zupełnie bezpłatnie tzw. douczanie 
z języka polskiego we własnym domu. Mieszkała w 
innej części miasta. Szło się aż do baszty i skręcało się 
na prawo (nie pomnę ulicy) do domków willowych i 
w jednym z nich mieszkała nasza nauczycielka, może 
inne również. Niedaleko obok był dom inspektora 
szkolnego, pana Stępnia. Dobrze go znaliśmy, bo 
często odwiedzał naszą klasę. Ileż się działo w tej 
naszej pierwszej powojennej szkole, a wszystko 
służyło temu, abyśmy się integrowali, rozwijali, w 
poczuciu stabilności i tradycji. 

Nie obyło się bez incydentów. W naszej szkole 
mieliśmy chór, który uświetniał wszystkie 
akademie „ku czci”, które odbywały się w dużej 
sali - auli w Rynku. Na występ z okazji - chyba 3 
Maja - zostali zaproszeni wysocy przedstawiciele 
wojsk radzieckich, przybyli w mundurach z licznymi 
orderami. Pan kierownik Tadeusz Musiał wprowadził 
ich z honorami, a myśmy deklamowali wiersze 
i śpiewali okolicznościowe pieśni patriotyczne, 

głównie z czasów powstania 
kościuszkowskiego i związane 
z konstytucją trzeciomajową. 
Wszystko się udało, tylko 
kierownik miał ogromną 
awanturę, nieprzyjemności 
i tłumaczenia za użycie w 
tekstach i pieśniach słów 
„nieprawomyślnych”, np. „bij 
Moskala”. Jeszcze wówczas 
na początku nie został 
aresztowany, ani wyrzucony 
z pracy, chociaż na pewno 
jakieś konsekwencje były, 
o których ja nie wiem. 
Naraziliśmy się „władzom” 
kilka razy, o ile pamiętam, 
bez negatywnych następstw. 
Któregoś dnia, nauczyciele 

nam dyskretnie podpowiedzieli, że nasz katecheta 
został zatrzymany przez UB, który mieścił się w 
dużym budynku przy końcu ulicy Solnej i myśmy go 
podglądali w oknie od strony ogrodów. Wierzyliśmy, 
że dodajemy mu otuchy. 
      Troskliwość i odpowiedzialność szkoły za 

swoich podopiecznych czuliśmy wszyscy, a ja w 
szczególności. Byliśmy dziećmi często z niepełnych 
rodzin, z różnych stron i środowisk. Byli w mojej 
klasie uczniowie: z kresów, z Niemiec, „Sybiraczki” 
i z centralnej Polski - tych najmniej. Jak pisałam, 
przyjechałam do Złotoryi tylko z Mamą, bo rodzice 
byli od wielu lat w separacji, nie mieszkali razem. 
Ojciec jeszcze przez prawie rok czekał na repatriację 
z Wilna. Od czasu naszego wyjazdu nie miałam z nim 
żadnego kontaktu, nawet listowego. Ponieważ szalały 
w Wilnie „wywózki” na wschód, nie wiedziałam, czy 
w ogóle żyje. Kiedy moja Mama zmarła, sądzę, że tak 
osieroconych, pozbawionych wszelkiej rodziny jak 
ja, więcej uczniów w szkole nie było. Otaczano mnie 
opieką i życzliwością. Czułam to. 
      Nikt inny, tylko szkoła wówczas sobie znanymi 
drogami, całkowicie bez niczyjej inspiracji i wiedzy, 
nawet mojej, zaczęła poszukiwać mego ojca. 
Zgłoszenie dotarło aż do Czerwonego Krzyża w 
Genewie, później niewiadomymi drogami do Polski. 
Umieszczono moje dane na jakiś listach czy spisach 
poszukujących rodzin. Trwało to przeszło rok i 
pewnego dnia w czerwcu 1947 r. ojciec otrzymał 
depeszę z PCK, że córka żyje i mieszka w Złotoryi 
itd. Zachowałam tę depeszę na pamiątkę. Jest dziś 
niezwykłym dowodem na to, jak wielka była ta 
mała moja szkoła w Złotoryi! Trudno dziś wyobrazić 
sobie, ale była taka szkoła... Tym trudniej mnie, 
że sama jestem pedagogiem i wiele lat uczyłam 
w różnych typach szkół i na tzw. prowincji, ale też 
w dużym ośrodku, jakim jest Kraków. Wprawdzie 
to były zupełnie inne czasy, ale każde mają 
niezwykłe problemy. Czy umiałam im sprostać jak 
ta moja złotoryjska szkoła ze szczupłym gronem 
nauczycielskim?  

Alicja J. Łubkowska
Zdjęcia z archiwum domowego autorki

Przedstawienie szkolne

Szkolne Koło PCK (1946-47) 
z nauczycielką fizyki - Nowakowską

1946r. - Złotoryja na półkolonii

Pamiątkowa fotografia harcerek 
po występie tańca marynarskiego
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Rok pierwszy
      W trakcie pisania ktoś zadał mi pytanie: „To już 70 
lat?” Tak – niestety lub na szczęście. Każdy oceni to 
inaczej, każdy ma przecież „swoją” historię i prawdę. 
Skoro sięgamy pamięcią wstecz, to cofnijmy się jeszcze 
o krok.
      Według danych z roku 1938, w granicach 
przedwojennej Rzeczypospolitej żyło ok. 36 mln 
obywateli, z których 7 mln (19,3%) było analfabetami. 
Zakładano wówczas, iż ten stan rzeczy uda się 
zlikwidować dopiero w latach 1980 – 2004, czyli za 
2 – 3 przyszłe pokolenia. W międzyczasie niemiecki 
faszyzm rozpętał II wojnę światową – tego zamierzenia 
oraz wielu innych nie udało się zrealizować. Cały kraj 
leżał w rzeczywistych  – a nie wirtualnych  – zgliszczach. 
W nowych granicach przeżyło jedynie 23,9 mln z 
18% analfabetów. Taki był bilans otwarcia (modne 
teraz pojęcie). „Cały naród odbudowywał swoją 
stolicę”, zbierano na Fundusz Odbudowy Stolicy, 
elementy zrujnowanego także Wrocławia wieziono do 
Warszawy. Ale dzisiejsza „warszawka” nie wie lub nie 
chce o tym pamiętać, i jak  może wymiguje się od tzw. 
Janosikowego.
      Zdewastowane państwo polskie z wyniszczoną 
świadomymi akcjami okupanta inteligencją dokonało 
w tym okresie ogromnego wysiłku we wszystkich 
dziedzinach i zakresach. Dotyczy to także Ziem 
Zachodnich i być może głównie oświaty na tym 
terenie: powołano w rządzie ministerstwo Ziem 
Odzyskanych, a przy ministerstwie oświaty Biuro Ziem 
Odzyskanych, utworzono kuratoria oraz inspektoraty. 
Na Opolszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku, Pomorzu 
Zachodnim, na Warmii i Mazurach nie możemy mówić 
o kontynuacji działań (jak np. na Mazowszu); tu musimy 
mówić o budowaniu zrębów i fundamentów polskiej 
oświaty na tych ziemiach, o ich repolonizacji, ponieważ 
tu nie został (bo go nie było) żaden polski nauczyciel lub 
ksiądz. Powyższe przedstawiam metodą „łopatologii 
stosowanej”, gdyż łatwo przechodzimy nieraz do 
uproszczonych porównań typu: ,,A Wielkopolska też 
przecież była pod zaborem pruskim – nie tylko Śląsk”. 
Na ogół tylko taką wiedzę wynosimy ze szkolnej 
edukacji, co i tak nie jest jeszcze przygnębiające. Prawie 
zupełnie umyka nam już taki „detal”, że Wielkopolanie 
ponad 100 lat byli pod zaborem pruskim, ale Śląsk 
odpadł od Polski już w roku 1335, a więc ponad 6 
wieków = ponad 20 pokoleń Ślązaków nie miało 
żadnego związku – lub bardzo luźny – z Polską, a 
mimo to gwara śląska przez tyle wieków w mowie i 
modlitwie przetrwała. To prawdziwy fenomen, który 
owocuje dzisiaj m.in. tym, iż zalicza się tych ludzi do tych 
„nieprawdziwych” obywateli, którzy pasują do opcji 
niepolskiej.
Pierwszy inspektor - Jan Stępień
      Formalnie pierwsze Kuratorium Okręgu Szkolnego 
powołano z dniem 1 IX 1945 r. we Wrocławiu – 
kurator Jan Dębski. Kuratoriom podporządkowane 
były inspektoraty o zasięgu powiatowym . Złota Góra 
została siedzibą powiatu, a pierwszym inspektorem- Jan 
Stępień – także z  dn. 1 IX 1945. 
Pierwszy inspektor pochodził ze Starachowic. Stamtąd 

do Legnicy różnymi środkami lokomocji jechał 2 dni. A z 
Legnicy do Złotej Góry wybrał się na piechotę, ponieważ 
kolei jeszcze nie uruchomiono. Mógł liczyć na przypadek 
i takowy się zdarzył – zatrzymał się samochód 
wojskowy:
- Nu, wy czewo?
Chciał  do Złotej Góry.
- Wodka u was jest?
Nie miał.
- Ujeżdżaj! (to do kierowcy)
Ale miał papierosy.
- Charaszo, dawaj.
O roli alkoholu inspektor J. Stępień wspomina 
także w innych okolicznościach. Przyplątał mu się 
rozstrój żołądka i po poradę udał się do felczera, a 
był nim autochton Flaczek, który postawił diagnozę i 
zaordynował sposób leczenia:
- Mocie zatruciy, trza se lyczyć – sznaps bydzie dobry.
Zdziwienie inspektora okrasił sentencją: Sznaps gubi 
narody, ale jednymu czowiekowi nie wadzi.
      Ze wspomnień inspektora:
„Inspektorat Szkolny w Złotej Górze rozpoczął 

działalność 1 IX 1945 r. Pierwszy okres był szczególnie 
trudny. Największy kłopot wynikał z braku ludzi, którzy 
mogliby podjąć pracę organizacyjną i administracyjną. 
Na siedzibę przydzielono jednopiętrowy dom przy ul. 
Sienkiewicza 6.” (dziś nr 3-AM)/…/ Nikt oświacie nie 
pomagał, każdy miał przecież swój kłopot na głowie. 
Maszynę do pisania inspektor pożyczył od milicji. I 
dalej: „Jedni kierownicy i nauczyciele organizowali 
szkoły lepiej, inni gorzej, ale niemal o wszystkich można 
powiedzieć, że ich postawę cechowało poczucie 
obywatelskiego obowiązku; spełniali swoje zadania ze 
zrozumieniem roli szkoły …”.
      Aleksander Głogocki, organizator szkoły w Starym 
Łomie tak to ujął: „Tam  szkoła jest bardzo potrzebna, 
dzieci mówią różnymi językami z wyjątkiem polskiego. 

Trzeba tam włożyć dużo pracy, aby szkołę uruchomić. Ja 
jestem samotny, znam się na stolarce, wymogi osobiste 
mam małe, poradzę sobie”.
Trochę o języku
      Kresowianin Henryk Hanebach przybył na Ziemie 
Odzyskane z Kazachstanu, dokąd wywiedziono jego 
rodzinę w lutym 1940. Tam rozpoczął edukację w szkole 
rosyjskiej (a w jakiej mógł?!) i kiedy już w Dobkowie, 
nauczycielka nie zaznajomiwszy się uprzednio z 
edukacją Henryka „kazała mu napisać na tablicy 
swoje nazwisko, Henryk napisał, ale po rusku”. Klasa 
się ubawiła, a chłopak – rozpłakał (dziś ma już 84 lata i 
jest emerytowanym nauczycielem). Gdyby podobny 
przypadek wydarzył się w moim rodzinnym Brożcu na 
Opolszczyźnie, dokąd przybyli nauczyciele z Kresów, 
to równolatek Henryka, a mój sąsiad (ja byłem za 
młody) napisałby tak: Joseph Wiltschek (Józef Wilczek). 
Napisałby po niemiecku, bo tam od zarania innej 
szkoły nie było. Na szczęście pionierzy oświaty „ na 
Zachodzie” byli mądrymi i dobrymi ludźmi, wiedzieli na 
jakie miejsce na ziemi los ich rzucił i nie szukali komuś 
„dziadków z Wehrmachtu” lub ruskiego pochodzenia. 
Tacy byli moi pierwsi nauczyciele.
Pierwsze szkoły – Sokołowiec był pierwszy
      „O zorganizowaniu szkoły decydowały różne 
okoliczności : ilość dzieci, warunki lokalowe, mieszkania 
dla nauczycieli, znalezienie osoby chętnej do pracy w 
danej miejscowości. Często nauczyciele podejmowali 
się organizowania szkoły z własnej inicjatywy i 
dopiero później zgłaszali się o zalegalizowanie szkoły 
i o zatrudnienie ich. Niekiedy znów po otrzymaniu 
skierowania nie podejmowali pracy. /…/ Było też 
odwrotnie – szkoła istniała, a nie była objęta ewidencją”. 
– to także J. Stępień. 
      Organizacja szkół praktycznie trwała przez cały rok 
szkolny 1945/46, który w różnych miejscowościach 
inaugurowany był w różnym czasie. Według 
zachowanych źródeł w zbiorach specjalnych Biblioteki 
Pedagogicznej (czy coś podobnego powstało w 
Złotoryi po r. 1990?) w tym pierwszym roku szkolnym 
zorganizowano w całym powiecie złotoryjskim 
22 szkoły podstawowe, których wykaz podajemy 
w następującym układzie: miejscowość, data 
uruchomienia, pierwszy kierownik. 
      Prawie wszyscy pierwsi kierownicy ukończyli przed 
wojną Seminarium Nauczycielskie.
Źródło: Władysław Piórkowski 

      Nie brak w społeczeństwie i w środowisku 
oświatowym słusznych, w XXI w., utyskiwań, na 
warunki pracy. Nasi pionierzy podejmowali pracę 
w nieporównywalnie trudniejszych warunkach, 
niejednokrotnie wręcz tragicznych. O pobory nikt 
nie pytał. Nie brak też w Polsce (także w Złotoryi) 
osób, którym łatwo przychodzi powiedzieć, iż rządy 
nazistów oznaczały graniczący niemal z cudem rozwój 
gospodarczy. Niech więc ci apologeci przyjmą do 
wiadomości, że w tym okresie (1933 – 39) w powiecie 
złotoryjskim nie powstała ani jedna nowa szkoła. 
Wszystkie polskie szkoły rozpoczęły w roku 1945 
działalność w starych obiektach, niejednokrotnie 
archaicznych, np. w Świerzawie (1653), Osetnicy 
(1777), Twardocicach (1790). Nowe szkoły oraz sale 

Złotoryja – budynek szkoły matki 
złotoryjskich szkół, obecnej SP – 1 

JUBILEUSZ SP 1

Z historii złotoryjskiej oświaty po II wojnie

Z prawdziwym żalem, bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o Twoim odejściu. Przegrałaś z nieuleczalną 
chorobą. Kochana Czesiu, pamięć jest największą miłością. Będziemy pamiętać o wszystkim, co na łączyło.
      Pani Czesława zawód nauczyciela wybrała z potrzeby serca. Ukończyła Państwowe Liceum Pedagogiczne w Legnicy. Stopień 
naukowy magistra pedagogiki zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej dewizą życiową było ciągłe doskonalenie warsztatu 
pracy, zdobywanie coraz to nowych umiejętności zawodowych.
Pracowała w Szkole Podstawowej w Rokitnicy i Domu Dziecka w Wojcieszowie Górnym. Najdłużej jednak była związana ze Szkołą 
Podstawową nr 3 w Złotoryi. Tutaj, pełniąc obowiązki pedagoga szkolnego, starała się w pełni poznać warunki środowiskowe, 
w jakich wzrastały dzieci. Niosła pomoc rodzicom, gdy tego potrzebowali. Hołdowała prawdzie pedagogicznej, że rodzina jest 
najlepszym i najpełniejszym środowiskiem i starała się przekształcić je w środowisko wychowawcze. 
      W pracy ceniła życzliwość, koleżeńskość i dążność do rozwiązania problemów z poczuciem odpowiedzialności, dyskrecji i 
poszanowania godności ludzkiej.
      Kochała ludzi takich, jakimi są, kochała dzieci własne i te, które wychowywała.
      Miała własne trudne życie osobiste, ale z godnością wybierała najlepsze rozwiązania, często bolesne i skomplikowane. 
Podziwialiśmy jej upór w dążeniu do celu, odwagę i szlachetność. Rozumiała drugiego człowieka, wierzyła w jego dobroć, a 
potrzebującym starała się pomóc. Dobroć i życzliwość to cechy, którymi się wyróżniała.
Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Otrzymała:
- nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania,
- listy pochwalne Kuratorium Oświaty i Wychowania,
- w 1985 r. Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego.
      Dzieciom, Wnukom i całej Rodzinie składam w imieniu nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi wyrazy szczerego 
współczucia, a Tobie Czesiu dziękuję za pracę w trudnym zawodzie nauczyciela.

                     Barbara Górzańska (były dyrektor SP nr 3)

    Odeszła w ciszy i z godnością...
      nauczycielka mgr Czesława  Bodzioch
        Droga nasza Koleżanko!
        Droga Czesiu!

Czesława Bodzioch
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gimnastyczne powstały dopiero w okresie, który dziś 
prześmiewcy i szydercy nazywają teraz czasem słusznie 
minionym.
      W 1945 roku w okresie jesienno – zimowym czas 
zajęć zależał od wytrzymałości uczniów na niską 

temperaturę (brak opału, poniszczone piece). Całkowity 
brak pomocy naukowych. Jeśli uchowała się tablica 
i trochę kredy to już było nieźle. O książce można 
było pomarzyć. W całym powiecie było zaledwie 841 
polskich książek (=0,4/1 ucz.). Najwięcej książek zliczono 
w Chojnowie (285), Złotej Górze (213), Pielgrzymce 
(143). W ¾ szkół nie było ani jednej polskiej książki – np. 
w Świerzawie. Ktoś przywiózł „z centrali” 1 (słownie: 
jeden) podręcznik do języka polskiego Kasztelanicza i 
Madeja „Mówimy po polsku”. Z kompletnym brakiem 
lektur próbowano radzić sobie w ten sposób, że jeśli 
jakiś egzemplarz gdzieś się pojawił, to nauczyciel 
dyktował uczniom tekst, który oni zapisywali na 
luźnych kartkach poniemieckich zeszytów, bo nowych 
nie było. Niemal równocześnie z lekcjami w wielu 
miejscowościach zorganizowano wieczorowe kursy dla 
dorosłych.
Święto radości
       Otwarcie każdej, nawet najmniejszej, szkoły było 
świętem radości i spełnienia. 
W powojennym powiecie złotoryjskim (tym z rejonem 
chojnowskim), do roku 1947 zorganizowano 48 szkół 

(później były jeszcze następne). Nastrój i atmosferę 
tych dni trafnie ujął inspektor J. Stępień:
      „Uroczystości zorganizowane z okazji otwarcia 
szkół z reguły były manifestacjami patriotyzmu. 
Uroczystości te przyczyniły się do powstania więzi 
społecznej wśród ludności pochodzącej z różnych 
stron kraju, a nawet świata. 
      Szkoła, nawet tak niedoskonała pod wielu 
wzglądami, stawała się jedną z nielicznych wówczas 
instytucji, gdzie zaczynały się tworzyć więzi 
społeczne. Przebywanie ze sobą w szkole dzieci 
z różnych środowisk rodzinnych, organizowanie 
rodziców dla zaspokajania różnych potrzeb swojej 
szkoły, dożywianie dzieci i różne inne formy działania 
społecznego, stwarzały warunki do powstania 
wspólnych spraw, które wiązały ludzi ze sobą i 
ukazywały, że oprócz zabiegów o własne sprawy, 
nieraz bardzo egoistycznie, istnieją sprawy obchodzące 
ogół. Tak między innymi powstawały 
zaczątki społeczności związanej 
wspólną sprawą – naszą szkołą”. A jak 
to jest dziś – w epoce rządów fiskusa i 
księgowych?
      W roku 1949 inspektor J. Stępień 
awansował na stanowisko wizytatora 
KOS we Wrocławiu. „Odjechałem 
ze Złotoryi z żalem” – odnotował 
na zakończenie swojej misji. Fala 
entuzjazmu pierwszych dni i roku jest 
dziś z pewnością nie do odtworzenia i 
powtórzenia. Ale zachowajmy pamięć 
o ludziach i czasach.
      Autora, który w oświacie ,,jest” 
już 50 lat (!), nachodzą nieraz myśli, iż 
udało mu się w tej dziedzinie chyba 
coś osiągnąć. Jeśli jednak analizuję 
warunki i dokonania złotoryjskich 
pionierów ,,roku pierwszego” to … 
Ale która z późniejszych generacji 
pedagogów zdołała uczynić coś 
więcej od pionierów? (Przysłowie: Kto 
rozpoczął, ten już zrobił połowę).
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy
Choć macie sami doskonalsze wznieść
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stać tam ma na straży
I wy winniście im cześć
A. Asnyk, „Do młodych”
      W przyszłym numerze zechcę 
młodszym Czytelnikom przedstawić, 
a starszym przypomnieć, kilku 
bohaterów sprzed 70. lat                                                                                                     

Alfred Michler
Złotoryja – budynek przy ul. M. Konopnickiej 13, 
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W izyty owadzich intruzów mogą pojawić się 
w każdej chwili. Roje pszczół, osy i szerszenie 

wzbudzają w nas uzasadniony lęk. Kiedy mamy 
problem, pojawiają się życzliwi -  stroskani jak 
my, ale całkiem bezradni obserwatorzy. Popatrzą, 
pokiwają głowami, udzielą kilku  rad (to chyba 
nasza cecha narodowa - wszyscy na wszystkim 
się znają) i odchodzą. Zostajemy z problemem 
sami. Gdzie szukać pomocy, kto się tym zajmuje? 
Nasz dom przeżył taki nalot. Wiem, że cały dzień 

spędziłam przy telefonie, poszukując pomocy. 
Wreszcie trafiłam na osobę wcześniej dotkniętą 
problemem i znalazłam wybawcę. Poniższa 
rozmowa ma służyć pomocą ludziom w potrzebie 
bez niepotrzebnej nerwówki, nasze osy nikogo nie 
skrzywdziły, dopiero szykowały sobie gniazdko, ale 
mogą trafić się prawdziwe zołzy.
      Danuta Sosa: Zacznijmy od ustalenia, czy 
owadzi intruzi są dla nas i naszych zwierząt 
groźni? 
      Piotr Dąbrowa: Bardzo ciężko jednoznacznie 
odpowiedzieć na tak postawione pytanie, z 
jednej strony, biorąc pod uwagę jad, którym 
owady błonkoskrzydłe - takie jak pszczoły, osy czy 
szerszenie - dysponują oraz fakt, że większość z nas 
nie wie, czy na taki jad jest uczulona, czy użądlenie 
nie wywoła reakcji alergicznej, niebezpiecznej dla 
zdrowia, a nawet życia - można stwierdzić, że TAK 
owadzi intruzi są dla nas groźni.  Z drugiej jednak 
strony nie sprowokowane nie zaatakują.
      W jakich okresach owady uaktywniają się z 
„miłością” do ludzi i ku nam spieszą?
Osy i szerszenie rozpoczynają budowę swoich 
gniazd wiosną, następnie sukcesywnie je 
rozbudowują. Na początku nikt nie zwraca na nie 
uwagi, zazwyczaj dopiero w miesiącach lipiec, 

sierpień, wrzesień, gdy gniazda są już w pełni 
rozwinięte zaczynamy dostrzegać zwiększoną liczbę 
owadów w naszym otoczeniu. Wtedy najczęściej 
jest już za późno, aby samodzielnie bezpiecznie 
usunąć gniazdo.
      Jakie owady najczęściej usiłują dostać się do 
naszych siedlisk i jakie miejsca wybierają?
Najczęściej mamy do czynienia z gniazdami os i 
szerszeni, rzadziej zdarzają się wyrojenia pszczół. 
Owady te przyzwyczaiły się do życia w pobliżu 
ludzkiej aktywności. Miejsca, które wybierają 
na utworzenie gniazd, charakteryzuje zazwyczaj 
niska wilgotność i zacienienie np. strychy starych 
budynków, altanki,  ale również otwory w elewacji, 
ziemi, dziuple i budki dla ptaków.
      Czy zdarzył się panu jakiś szczególny 
przypadek, z którym pan z trudem się uporał albo 
przegrał pojedynek? Co wtedy?
Pamiętam jeden taki problematyczny przypadek 
– gniazdo os znajdowało się pod powierzchnią 
ziemi w pobliżu budynku mieszkalnego, dopiero za 
trzecim razem udało mi się je całkowicie wykopać i 
eksmitować niechcianych sąsiadów. 
      Przystępując do akcji, ubierał się pan niczym 
kosmita. Czy aż tak potrzeba? Pszczelarze, bywa 
gołymi rękoma…
Pszczelarze posiadają ogromne doświadczenie 
pozwalające im na odróżnienie czy pszczoły będą 
zachowywały się agresywnie, czy nie, wiedza 
ta pozwala im podejść do roju bez specjalnych 
kombinezonów, odszukać matkę i przełożyć ją 
np. do kartonowego pudełka, następnie siadają 
w okolicy i czekają aż cały rój posłusznie podąży 
za matką. W przypadku usuwania gniazd os i 

szerszeni sytuacja wygląda inaczej, osy z reguły 
są bardzo agresywne i często atakują, natomiast 
szerszenie dysponują żądłem potrafiącym przebić 
nawet grube ubranie. Specjalne kombinezony 
przeznaczone do tego typy prac składają się z 
trzech warstw materiału oraz szeregu rozwiązań 
uniemożliwiających dostanie się owadów do 
wnętrza, np. specjalne rzepy zasłaniające zamki. 
Niestety, nie zawsze to wystarcza.
      Czy mógłby pan udzielić jakichś porad: co robić 
lub czego nie robić - by te skrzydlate maleństwa 
nie garnęły się do nas?
Niestety, nie da się tego w pełni uniknąć. Jeżeli 
zobaczymy, że na naszym strychu, pod dachem 
lub w okolicy domu owady rozpoczynają budowę 
gniazda, możemy zakupić specjalny środek do 
usuwania takich gniazd. Środki te mają pewne 
zalety: można je rozpylać bezpośrednio na gniazdo 
z odległości ok. 2-3 m, a działanie jest praktycznie 
natychmiastowe. Niestety, ze względu na ich 
właściwości lepiej nie używać ich w zamkniętych 
pomieszczeniach. 
Nie polecam samodzielnego usuwania gniazd, 
które są już w pełni rozwinięte, znaczna część 
owadów może znajdować się poza nim, a 
potencjalny „likwidator” może zostać niemiło 
zaskoczony.  Dodatkowo należy pamiętać, że po 
zapadnięciu zmroku, w szczególności szerszenie 
lecą do światła, jeżeli zlokalizujemy takie gniazdo w 
okolicy naszego miejsca zamieszkania, powinniśmy 
wieczorami zamykać okna, aby uniemożliwić 
owadom dostanie się do wnętrza naszych domów 
lub mieszkań. 
      A jeśli trafi się „Zosia Samosia” i zechce we 
własnym zakresie pokonać intruza, to co by pan 
poradził?
Samodzielnie najlepiej zadzwonić po 
specjalistyczną firmę zajmującą się tego 
typu pracami. Pracownik z doświadczeniem, 

wyposażony w odpowiedni ubiór ochronny oraz 
środki do zwalczania owadów nie tylko zlikwiduje 
zagrożenie, ale także poinstruuje jak należy dalej 
postępować. 
Należy pamiętać, że na usunięciu gniazda problem 
się nie kończy, owady będące  „w terenie” jeszcze 
przez kilka dni potrafią zlatywać się w miejsce, 
gdzie znajdował się ich „dom”.
      Kto obecnie zajmuje się tym problemem w 
najbliższej  okolicy?
Najlepszym rozwiązaniem jest szukanie 
specjalistycznej firmy w Internecie, podpytanie 
znajomego pszczelarza lub po prostu wykonanie 
telefonu do Straży Pożarnej, która obecnie nie 
usuwa tego typu zagrożeń, ale posiada bazę 
numerów kontaktowych do firm z najbliższej 
okolicy.
      Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w 
sytuacjach „bez użądleń”, bez względu na to z 
czym komu to się kojarzyć będzie. Dodam, że ja 
jestem bardzo zadowolona z pana pomocy. Było 
szybko, spokojnie , bezpiecznie i skutecznie. Tak 
trzymać!

 Danuta Sosa

OWADY BŁONKOSKRZYDŁE

  

O
d czasu do czasu, przeglądając bogate zasoby 
światowej sieci, zdarza mi się natrafić na 

adnotację „urodzony w Goldberg in Schlesien” przy 
nazwisku osoby nie wymienionej w znanych mi 
publikacjach. Chciałbym przytoczyć biografie kilku 
takich osób. Za kryterium przyjąłem nieobecność 
w publikacji „Aurimontanie – Goldbergerzy – 
Złotoryjanie”, uznając, że skoro sam Mistrz Alfred ich 
nie przywołał, to są one rzeczywiście mniej znane.

Pierwszą z tych osób jest luterański teolog Fabian 
Timäus. Urodził się on w Goldberg w roku 1507 i 
spędził tu młodzieńcze lata, będąc m.in. uczniem 
gimnazjum łacińskiego Valentina Trozendorfa. W 
wieku 30 lat został studentem uniwersytetu w 
Wittenberdze, gdzie kształcił się pod okiem Marcina 
Lutra i Filipa Melanchtona. 
Pierwsze doświadczenia w 
głoszeniu kazań zdobywał 
w Marienwerder w 
Prusach pod okiem 
biskupa Pawła Speratusa. 
Po krótkiej karierze 
nauczycielskiej w różnych 
śląskich miejscowościach 
został w 1540 roku 
przez biskupa z Krosna 
Odrzańskiego mianowany 
kaznodzieją w Żaganiu, 
a dziesięć lat później – w 
Gubinie. W 1563 roku 
książę pomorski Barnim IX 
mianował go kaznodzieją 
w Kościele Zamkowym 
w Szczecinie i Kuratorem 
Pomorskim (Superintendent). Fabian Timäus zmarł 31 
stycznia 1581 w Szczecinie.

Sędzia, oficer, burmistrz, poseł Zgromadzenia 
Narodowego Królestwa Prus, Albert Wilhelm 
Robert Goltz, urodził się w Goldberg 16 grudnia 
1811 roku. Albert Goltz był synem właściciela 
majątku, Carla Christiana von der Goltz. Do 1832 
roku studiował prawo na Uniwersytecie Fryderyka 
Wilhelma w Bonn (Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn). Po studiach został oficerem armii 
pruskiej i pozostawał w służbie do roku 1843. Po jej 
zakończeniu w latach 1843–1852 został asesorem 
sądowym, jednocześnie od roku 1843 do 1849 był 
burmistrzem Brzegu. Powołanie na funkcje członka i 
sekretarza Zgromadzenia Narodowego spowodowało 
między innymi zakończenie kariery burmistrza. 
W Zgromadzeniu Narodowym we Frankfurcie 
reprezentował okręg wyborczy Śląsk (Brieg). Należał 
do dwóch komisji: do spraw petycji oraz spraw 
kościelnych i szkolnych. Goltz popierał kandydaturę 
Fryderyka Wilhelma IV na cesarza. Od 1852 roku 
mieszkał w Kolonii, gdzie zmarł 11 grudnia 1855 roku.

Niewątpliwie jedną z najciekawszych z 
przywołanych tu postaci jest urodzony w Goldberg 
19 stycznia 1875 
prawnik Friedrich 
Hoffmann – ostatni 
kurator (odpowiednik 
kanclerza) Uniwersytetu 
w Królewcu. W 
czasie studiów 
na Uniwersytecie 
Heidelberga Hoffmann 
został członkiem związku 
Rupertia, z którego 
rekrutowało się wielu 
późniejszych urzędników 
państwowych. Studiował 
ponadto w Berlinie 
i na Uniwersytecie 
Wrocławskim, gdzie 
nie udało mu się 
zresztą złożyć egzaminu 
państwowego. Po 
tym niepowodzeniu 
został urzędnikiem 
sądowym, a w roku 
1905 został mianowany 

sędzią powiatowym w Opolu. Przed ukończeniem 
nauki odbył jeszcze podróż po Anglii, Rosji i Ameryce, 
a zaraz potem wstąpił do artylerii jako jednoroczny 
ochotnik. Pierwszym znaczącym miejscem, w 
którym osiadł Hoffmann, był Poznań. Tu został radcą 
prawnym Departamentu Oświaty Administracji 
Państwowej Królestwa Prus. Z pierwszym problemem 
strajku szkolnego, który mu powierzono, poradził 
sobie po myśli rządu. Po tej sprawie awansowano 
go do Wydziału Prezydenckiego, gdzie powierzono 
mu sprawę odszkodowań za wywłaszczenia przy 
budowie Kanału Bydgoskiego. W czasie I wojny 
światowej Hoffmann, jako kapitan artylerii, brał udział 
w bitwie pod Verdun. Po wojnie pozostał urzędnikiem 
państwowym, a w burzliwym dla niemieckiej 

administracji okresie, w roku 
1919 powołano go w randze 
Oberregierungsrata na stanowisko 
wicepremiera w dzielnicy 
rządowej Schneidemühl (Piły).

Na rok 1924 rząd pruski 
zaplanował uroczyste obchody 
200. rocznicy urodzin Immanuela 
Kanta. W obchodach tych 
czołową rolę miał odegrać 
Uniwersytet Albertyna w 
Królewcu – macierzysta uczelnia 
wielkiego filozofa. Ponieważ 
w owym czasie uczelnia była 
już w schyłkowej fazie swojej 
świetności, minister kultury Carl 

Heinrich Becker ściągnął Hoffmanna, 
by przygotował ją na uroczystości. W 
ten sposób 1 października 1922 roku 

Hoffmann znalazł się w Królewcu, gdzie powołano go 
na kuratora uczelni. Jak zwykle wywiązał się wzorowo 
z zadania, które przed nim postawiono. Między innymi 
dzięki jego wysiłkom Albertus-Universität Königsberg 
odzyskał wysoką pozycję wśród niemieckich uczelni 
i pomiędzy rokiem 1925 a 1930 podwoił liczbę 
studentów. Jednak największe zasługi Hoffmanna 
dotyczą rozbudowy istniejących i budowy nowych 
budynków dydaktycznych, za co Uniwersytet 
odwdzięczył mu się tytułem honorowego doktora. 

Po II wojnie światowej, w której stracił żonę i 
dwóch synów, Friedrich Hoffmann nauczał najpierw 
we Flensburgu, a następnie osiadł w Getyndze, 
gdzie stworzył agencję rejestracji dla przesiedlonych 
z Königsberg nauczycieli akademickich, dając im 
jednocześnie szansę zatrudnienia. Za swoją pracę 
otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta. 

Hoffmann zmarł 7 marca 1951 roku, wkrótce 
po swoich 76. urodzinach, które obchodził u siostry 
w Lugano. Jest pochowany na cmentarzu miejskim w 
Göttingen. 

Jedyną żyjącą osobą w tym krótkim zestawieniu 
jest Joachim Siol – prawnik, urodzony w Goldberg 
22 listopada 1937. Jest uznanym sędzią, który w 

latach 1988–2002 był sędzią Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości. Praktykę w sądownictwie Dolnej 
Saksonii rozpoczął w roku 1955. Egzamin zawodowy 
złożył w roku 1960 i mimo że dzięki temu awansował 
w służbowej hierarchii, to nie był on jeszcze na 
poziomie sędziowskim. W 1963 roku rozpoczął studia 
prawnicze w dziedzinie orzecznictwa i ostatecznie 
ukończył je w roku 1971, po czym został asesorem 
Wyższej Służby Sądowej Dolnej Saksonii. Po trzech 
latach w roku 1974 zostaje powołany na stanowisko 
sędziego w Sądzie Okręgowym w Hanowerze, 
a po oddelegowaniu do Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego w roku 1979, Siol został powołany 
na sędziego Sądu Apelacyjnego. Przez cały okres swej 
działalności w Federalnym Trybunale Sprawiedliwości 
Joachim Siol pracował w wydziale cywilnym; w 
ostatnim okresie – jako jego wiceprzewodniczący. 

Fakt, iż Samuel Beniamin Ruffer wyemigrował 
do Legnicy, czyni jego biografię podobną do historii 

wielu współczesnych nam krajan. Ten przedsiębiorca 
urodził się w Goldberg 11 sierpnia 1757 roku. 
Pochodził z rodziny przemysłowców i – w zgodzie 
z duchem epoki – zajmował się produkcją sukna. 
Studiował krótko we Wrocławiu, by po śmierci ojca 
w roku 1787 odziedziczyć fabrykę. W roku 1796 
przeniósł swoją manufakturę z Goldberg do Liegnitz. 
Nową fabrykę ulokował pomiędzy dzisiejszymi 
ulicami Piastowską i Murarską. Zakład ten, jak na 
ówczesne warunki, był pokaźny i w końcu XVIII 
wieku zatrudniał ponad siedemset osób, a połowę 
swojej produkcji eksportował. Ruffer podjął udaną 
próbę racjonalizacji procesu produkcji sukna poprzez 
dodanie wstawki do krosien tkackich. Mimo że pozycja 
Ruffera wśród miejscowych przedsiębiorców wzrosła, 
zwłaszcza po klęsce Napoleona i zakończeniu blokady 
kontynentalnej, to on sam dystansował się od cechu 
sukienników, twierdząc, że jest kupcem. Źródła różnią 
się w kwestii daty śmierci Samuela Beniamina Ruffera. 
Według jednych zmarł w Legnicy 29 kwietnia 1829 
roku, według innych – 30 kwietnia 1827 roku. Fabrykę 
po jego śmierci przejęli synowie i prowadzili ją do roku 
1905 pod nazwą Beniamin Ruffer & Sohn GmbH. 
Rodzina Rufferów została zapamiętana dzięki temu, 
że w roku 1907 przekazała miastu tereny znane dziś 
jako Lasek Złotoryjski (ściślej część leżąca po lewej 
stronie ulicy, jadąc w kierunku Legnicy). Obszar ten 
przed wojną znany był jako Park Ruffera (Rufferpark). 
Wdzięczni Legniczanie, dla upamiętnienia postaci 
Samuela Beniamina Ruffera – prekursora legnickiego 
przemysłu włókienniczego, ok. roku 1910 ufundowali 
we wspomnianym parku pomnik z jego wizerunkiem. 
Pomnik zaprojektował berliński rzeźbiarz, Josef 
Limburg.  Pomnik ten, ze względu na kształt nazywa 
ny „Ławą Ruffera”, przez lata był dewastowany, 
ale w ostatnim czasie dzięki pasjonatom z fundacji 
Liegnitz.pl zamontowano na nim informację, 
komu pierwotnie był poświęcony. Członkowie tego 
stowarzyszenia złożyli ponadto wniosek do miejskiej 
Komisji Nazewnictwa Ulic i Placów działającej 
przy prezydencie miasta o przemianowanie Lasku 
Złotoryjskiego na Lasek Mieszczański i Lasek Ruffera. 

Historia Samuela Beniamina Ruffera jest tyleż 
ciekawa, co mało znana. Jestem jednak przekonany, 
że za przyczyną lokalnych historyków wkrótce 
dowiemy się o niej znacznie więcej. W końcu, jak wielu 
ludziom urodzonym w naszym mieście postawiono 
kiedykolwiek pomnik? 

Andrzej Wojciechowski

URODZENI W GOLDBERGU

Karta z księgi „Śląska kronika urodzin” 
autorstwa Johanna Davida Köhlera

Nagrobek Friedricha Hoffmanna w GetyndzeKurator Friedrich Hoffmann

Pomnik Samuela Beniamina Ruffera  w Legnicy
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 Goldbergerzy mniej znani



Herb mieszczański Johanna Clajusa

Tablica pamiątkowa w Bendeleben:
Tutaj mieszkał Magister Johannes Clajus 
z Herzbergu / w Saksonii
(24 czerwca 1535 - 11 kwietnia 1592)
Pastor w Bendeleben w latach 1572-1592
Autor pierwszej niemieckiej  gramatyki z 1578 

18

Johann Clajus (1535-1592) - pastor, 
teolog, poeta, filolog i pedagog, 

twórca pierwszej niemieckiej 
gramatyki. W tym roku minęło 480 lat 
od urodzin tego wybitnego humanisty. 
To dobry powód, żeby ujawnić mało 
znane fakty i wprowadzić do obiegu 
źródła potwierdzające pobyt Clajusa 
w naszym mieście.  
      Johann Clajus urodził się 24 
czerwca 1535 r. w Herzbergu w 
Saksonii. Pochodził z biednej 
rodziny. Naukę rozpoczął w 
szkole książęcej w Grimma 
(1550-1555), studiował 
na uniwersytecie w 
Lipsku (1555-1557), 
został nauczycielem 
w Herzbergu 
(1558-1559), 
nauczycielem 
i kantorem w 
Złotoryi (1559-
1568) oraz 
nauczycielem 
w Ząbkowicach 
Śląskich (1568-
1569). Studiował 
teologię na uniwersytecie w 
Wittenberdze (1569-1570), został 
rektorem szkoły w 
Nordhausen (1570-
1572) oraz pastorem w Bendeleben 
(1572-1592). Był trzykrotnie żonaty, 
miał dziesięcioro dzieci.  Zmarł 11 
kwietnia 1592 r. w Bendeleben - został 
pochowany przed ołtarzem w kościele 
św. Pankracego. Jego syn ufundował 
mu tablicę z napisem: W Chrystusie 
świętym/ Zmarł Teolog M [agister]/ 
Johannes Clajus Hertzbergensis/ III [dni 
przed] połową kwietnia 1592/ Syn P.P.
      Johann Clajus pozostawił pokaźny 
dorobek twórczy. Pisał wiersze (Gensis 
variorum carminum -1568 , Carminum 
sacrorum libri  - 1568), modlitwy 

(Precationum libri 
- 1568), opracował 
podręcznik                 

poetyki (Prosodiae libri - 1570), 
serie Wyjaśnień do Ewangelii 
(Explicationes Evangeliorum -1575), 
redagował i wydawał dzieła Marcina 
Lutra (Luthers Katechismus - 1572 ), 

napisał pamflet  przeciwko 
alchemii (Altkumistica - 1594), 

opracował gramatykę języka 
hebrajskiego (Elementa 
linguae hebraeae - 
1573), gramatykę języka 

greckiego 
(Grammaticae 

graecae 
- 1580) 

oraz swoje 
największe 

dzieło - 
pierwszą 
gramatyką 
języka 

niemieckiego 
(Grammatica 
germaniae 

linguae - 1578).
      Jego prace 
odegrały 
ogromną rolę w 

rozwoju języka 
niemieckiego. Są 
też pełne unikalnych 
i niezwykle 

wartościowych źródeł złotoryjskich. 
Na szczególną uwagę zasługuje: De 
origine et conservatione Scholae 
Goldbergensis z 1568 r. Ta seria 
wierszy - przedstawia na 44 stronach 
szczegółowe dzieje gimnazjum 
złotoryjskiego. Rewelacyjne źródło do 
życia złotoryjskich elit z XVI w. wciąż 
czeka na śmiałka, który dokona jego 
tłumaczenia na język polski.
      Gimnazjum w Złotoryi miało 
doskonałą reputacje, która sięgała 
daleko poza granice Niemiec. Praca w 
tej szkole była wielkim wyróżnieniem 

i nie można jej było otrzymać 
bez znajomości i układów. Na tej 
powszechnie obowiązującej zasadzie  
właśnie trafił do Złotoryi Clajus. 
Sprowadził go prawdopodobnie 
Martin Thabor - rektor gimnazjum 
złotoryjskiego w latach (1563-1579) 
i prywatnie jego ojciec chrzestny. 
Johann Clajus mieszkał i pracował w 
Złotoryi w latach 1559-1568. Dostał 
w szkole posadę nauczyciela muzyki, 
poetyki i greki oraz pełnił funkcję 
kantora w kościele (przewodził 
chórowi i uczył śpiewu). Wydaje 
się, że praca nauczyciela nie była 
jednak jego powołaniem. Największą 
przyjemność dostarczały mu badania 
naukowe: gromadzenie materiałów 
oraz pisanie i wydawanie publikacji. 
Drugą radością życia była rodzina. W 
swoich wierszach i modlitwach często 
podkreślał miłość do żony Anny Starcke 
oraz prosił o zdrowie dla niej i dzieci. 
(Precationum libri IV, s. 15-16).
       Najważniejszym dziełem w całości 
opracowanym przez Clajusa w Złotoryi 
i dla złotoryjan były ukończone na 
Boże Narodzenie 1567 r. Wyjaśnienia 
do Ewangelii. W tej pracy umiejętnie 
dołączył wiersze do Świętych Kazań. 
Dzięki temu społeczność złotoryjska 
miała możliwość słuchania poezji 
nawet w kościele. Nieco szczegółów 
o zasługach Clajusa w propagowaniu 
poezji w Złotoryi dostarcza nam list 
Paula Ebera do Johanna Clajusa. 
Wittenberga, 1 stycznia 1568 r.: 
Pobożny, obdarzony uczonym 
talentem sławny mężu, Johanni Claio 
Hertzbergensi, nauczający sztuk 
wyzwolonych, w sławnej szkole w 
Złotoryi, twój przyjaciel, Paulus Eberus 
Pastor Kościoła Wittenberskiego. 
Przesyła Pozdrowienia. Wielce uczony 
Mężu, Bogu i Muzom miły [...]. Dlatego 
też chwalę ciebie, najlepszy Clajusie, i 
gratuluję tobie tego zamysłu, ponieważ 
wyjaśniając i ilustrując Ewangelie, 
ofiarujesz świątyni Bożej kadzidło 

swej pobożności. Aby nie zbudziły się 
w niej znowu brudne i duszne opary 
papieskich przesądów, należy się 
gorliwie modlić i roztropnie bronić. 
Niech poetyka szczególnie z powodu 
chwały imienia Bożego znajdzie swe 
miejsce w Kościele, a nam niechaj 
znanymi będą ujęte w rytmiczną 
mowę sławne czyny i wspólne prośby 
Kościoła. Dlatego uważam, iż uczyniłeś 
dzieło pożyteczne i wybitne , żeś [...] 
pieśni wytworne, wyraźnie i klarownie 
udostępnił, nie tylko tak, że młodzi 
ludzie chętnie wprowadzali do czytania, 
ale również, tak żeby w sposób 
naturalny poezję uczyniły zrozumiałą, 
owe twoje, oraz innych podobne 
przykłady chciałbym zaproponować do 
naśladowania, i tamto obdarowanie 
talentem korzystnie powiązać, dla 
ozdabiania Słowa Bożego. [...] z całego 
serca modlę się, aby i ci młodzi ludzie 
te sprawy literatury na długi czas w 
dobrym stanie zachowali. [...] Miej 
się dobrze i przekaż pozdrowienia 
Zgromadzeniu uczonych mężów  w 
twojej szkole złotoryjskiej [w 1568 r. 
zgromadzenie tworzyli:  rektor - Martin 
Thabor, konrektor - Jodocus Heniochus, 
Georg Helmrich, Johannes Claius, 
Zachariasz Barth, Caspar Harthard, 
Johann Fleischer oraz Paul Rantzbach]. 
(Źródło: Iohannis Claii, Explicationum 
Anniversariorum Evangeliorum..., Leipzig 1575, 
s. 15-18).

T
o zapewne jedyna pisana po 
angielsku widokówka w zbiorach 

złotoryjskich kolekcjonerów. Wysłano 
ją w czerwcu 1912 r. do Birmingham. 
Na fotografii widnieje dom przy ul. 
Bolesława Chrobrego, w którym 
obecnie mieści się Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Otrzymał ją 
bliżej nam nieznany Leslie Wilson, 
mieszkający przy ulicy Sandon nr 25. 
    Dziewczyna o imieniu Gwen 
pisała: To jest dom gdzie tłusty 
mały robaczek jest teraz. Jest 
zmęczona pracą w ogrodzie, ale 
zapewne powróci na wiosnę do 
swego starego domu, tak jak czynią 
to wszystkie istoty. Mam nadzieję, 
że jesteś dobrym chłopcem i grabisz. 
Pozdrowienia dla wszystkich i proszę 
poproś Elsie, że kiedy napisze to 
czy mogłaby przesłać mi adres 
Janet Vaughton. Obok zdjęcia 
widnieje dopisek: To ten mały 
pokój, gdzie mieszkam, wskazujący 
okienko na najwyższej kondygnacji. 
Najprawdopodobniej praca 
nadawczyni polegała na likwidacji 

Tablica w Herzbergu: Magister Johannes 
Clajus (Starszy) ur. 24.6.1535 w Herzbergu
1578 autor książki „Gramatyka” języka niemieckiego

kretowisk. Gwen 
i Leslie piszą o 
swoich ogrodach, 
a może chodzi im 

także o inne sprawy.
      Niestety, nie wiemy kim była 
owa Gwen i dlaczego mieszkała w 
willi rodziny Neumannów, którzy 
byli właścicielami potężnej fabryki 
kapeluszy. Może była np. koleżanką 
ich córki? Może spędzała tutaj 
wakacje, pomagając w pracy w 
ogrodzie? Leslie był zapewne 
dla niej osobą bliską, przecież 
określa sama siebie jego „tłustym 
robaczkiem”. Czy zamierzała 
powrócić do „starego domu” 
już wiosną 1912 r.? Udało się 
natomiast znaleźć (google. maps) 
fotografię domu pod tym adresem 
(choć nie mamy co do tego zupełnej 
pewności).
      Bardzo dziękujemy Dawidowi 
Droniowi za przetłumaczenie 
korespondencji, a Aleksandrowi 
Czarkowskiemu z Birmingham za 
informację, że rodzina Wilsonów 
już od dawna tam nie mieszka.

Roman Gorzkowski

Piotr Klimaszewski

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Pocztówka do Birmingham

Kącik starej widokówki

Johann Clajus w Złotoryi

Tablica pamiątkowa w Bendeleben:
Tutaj mieszkał Magister Johannes Clajus 
z Herzbergu / w Saksonii
(24 czerwca 1535 - 11 kwietnia 1592)
Pastor w Bendeleben w latach 1572-1592
Autor pierwszej niemieckiej  gramatyki z 1578 

Dom w Birmingham, ul. Sandon 25 - stan obecny
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       Pobyt w Złotoryi był dla Clajusa 
mieszanką miłych oraz bardzo 
przykrych przeżyć. Wiemy, że 20 
grudnia 1565 r. wpadł do Kaczawy 
i gdyby nie szybka pomoc trzech 
osób, to by utonął. Wypadek był na 
tyle poważny, że leżał przez trzy dni 
nieprzytomny i stracił po nim „czucie” 
w prawym uchu. (Por. Precationum 
libri III, Wittenberga 1568, s. 4). Związek 
Clajusa ze Złotoryją zakończył się 
gwałtownie i był spowodowany aktem 
barbarzyństwa. Pewnego razu Clajus 
został zaproszony przez swojego ojca 
chrzestnego - Martina Thabora na 
wieczerze rybną. Podczas obfitego 
posiłku przy piwie i winie zasiedział 
się do północy. Gdy wrócił do domu, 
zaskoczył go hałas rozbijanej przez 
kamień szyby. Następnego dnia 
otrzymał list z informacją, że wybita 
szyba jest zemstą uczniów. Po tym 
zdarzeniu opuścił Złotoryję i przeniósł 
się do szkoły w Ząbkowicach Śląskich. 
(Por. Carmina Graeca, IV, s. 12). Jednak 
praca nauczyciela nadal mu nie 
odpowiadała. W 1570 r. podjął śmiałą 
decyzję - wyjechał do Wittenbergii i 
zaczął studiować teologię. Skończenie 
właśnie tych studiów pozwoli mu objąć 
spokojną i bardziej dochodową posadę 
pastora w Bendeleben (1572-1592).

      Po opuszczeniu Złotoryi Johann 
Clajus zachował bardzo dobre stosunki 
i przyjaźnie z miejscowymi elitami. 
W podręczniku poetyki z 1570 r.  
zamieścił list dedykacyjny dla 
czcigodnych opiekunów ze Złotoryi. 
Podkreślił tam, że książka została 
napisana przede wszystkim dla 
uczniów Gimnazjum w Złotoryi. 
Wittenberga, 18 października 1570 r.:    
Wspaniałym i wyśmienitym mężom, 
szlachetnym, dostojnym, uczonym, 
oraz znakomicie roztropnym, 
przekazuje w darze; konsulom i 
senatorom szacownego Miasta 
[Złotoryja], Panom, i opiekunom 
swoim czcigodnym. [...] Tak więc, gdy 
zasady prozodii w tej znakomitej szkole 
złotoryjskiej wykładałem, podczas mojej 
długoletniej pracy dla korzyści Akademii 
spisywanie uczniom zalecałem, i 
chciałbym być pewnym, że nawet po 
moim wyjeździe notatki pozostawili 
oraz nadal w tej szkole je wykorzystują, 
wydając [książkę]  w mniejszej jestem 
obawie, młodzieży ze swojej strony 
wyświadczając przysługę. Złączając zaś 
zapisy dla zrozumienia proporcji sylab 
i sposobów rymowania  wśród języka 
łacińskiego, greckiego i hebrajskiego, 
nie jakoby młodzi chłopcy w tych 
trzech językach byli wprowadzani 
jednocześnie, ale ponieważ  złotoryjska 
szkoła, dla której w szczególności jest 
napisana ta książka, w takiej postaci 
i formie, że z niej nie tylko języków 
greckiego i łacińskiego można nauczać, 
lecz także hebrajskiego: I dla żartów 
sam Rektor Martin Thabor mój ojciec 
chrzestny wszystkie czynności stale 
czcił i w języku hebrajskim podawał, 
usilnie zapytując, że jemu ani nie 
chciałem, ani nie mogłem odmówić. 
[...] Chociaż zaś, jak powiedziałem, ta 
książka początkowo została napisana w 
rękopisie w szkole złotoryjskiej: tamtym 
mężom najwspanialszym i honorowym, 
Panom i opiekunom czcigodnym, 
faktycznie wtedy dostarczona, kiedy, 

O
czywiście darzymy sympatią wszystkie 
dzisiejsze złotoryjskie drużyny piłkarskie, 

życząc im samych sukcesów i nieustannych 
awansów. Jednak „łza się w oku kręci”, gdy 
oglądamy sportowców sprzed kilkudziesięciu 
laty. Może wtedy jakoś inaczej wyglądało 

z tej mojej pracy szkolnej właśnie 
postanowiłem zrezygnować, z powodu 
uwielbienia dla czcigodnej Wittenbergii. 
Teraz z powrotem do swojej szkoły 
przychodzę i najznakomitszym mężom 
Profesorom tej Akademii, zapowiadając 
ponowną moją sumienność, 
zamierzając, teraz oddanym, pozostać 
wspólnie dla obu szkół i pomyślność 
dalszą przeczuwając składam 
w dedykacji wszystkim Waszym 
Dostojnością, pełną czci modlitwę [...]. 
To wam wszystkim i każdemu z osobna 
obiecuję: zawsze dla was wyświadczać 
przysługi a kochając Was i nie godnym 
jestem doświadczać waszej przyjaźni 
[...]. Waszym Dostojnością oddany 
Johannes Claius Hertzbergensis. (Źródło: 
Prosodiae Johannis Claii Hertzbergensis Libri 
Tres..., Wittenberga 1570, s. 7-10).
      Prawie dziesięcioletni pobyt 
Johanna Clajusa w Złotoryi wywarł 
ogromny wpływ na jego twórczość. 
Nie ma wątpliwości, że już w Złotoryi 
rozpoczął 20 - letni proces gromadzenie 
materiałów do Gramatyki języka 
niemieckiego. Praca w szkole - kontakt 
z uczniami pochodzącymi z różnych 
obszarów niemieckojęzycznych 
oraz z różnych klas społecznych, 
dostarczyła mu niezliczone ilości formuł 
gramatycznych, które mógł wykorzystać 
w swojej „Gramatyce”. Napisał też 
trzy książki specjalnie dla uczniów i 
mieszkańców Złotoryi. Wiele z jego 
publikacji zawiera mniejsze lub większe 
odniesienia do Złotoryi. Natomiast 
materialne ślady pobytu Clajusa w 
mieście zatarł czas. Został nam po nim 
jedynie cenotaf Hieronima Wildenberga 
w prezbiterium kościoła NNMP (po 
lewej przed ołtarzem). Tekst inskrypcji 
(ostatnie trzy zdania) to wiersz Johanna 
Clajusa z 11 strony jego De origine et 
conservatione Scholae Goldbergensis.
      Literatura (układ chronologiczny): 
J. E. Goldhagen, Das Leben eines 
hochverdienten Schulmannes und Predigers 
M. Johannis Claji..., Nordhausen 1751, 

Tablica w Herzbergu: Magister Johannes 
Clajus (Starszy) ur. 24.6.1535 w Herzbergu
1578 autor książki „Gramatyka” języka niemieckiego

s. 21-24;  T. Perschman, Johannes Clajus des 
Aelteren Leben und Schriften, Nordhausen 
1874; F. A. Eckstein, Clajus Johann, [w:] ADB, 
Bd. 4, Leipzig 1876, s. 270-272; G. Bauch, 
Valentin Trotzendorf und die Goldberger 
Schule, Berlin 1921, s. 230-234; O. Basler, 
Clajus Johannes, [w:] NDB, Bd. 3, Berlin 
1957, s. 258-259; G. Höfer, Festschrift zum 
400. Todestag des M. Johannis Clajus, 
Bendeleben 1992; H. Drobner-Dechering, 
Johannes Clajus der Ältere - Humanist..., 
Herzberg 2010, s. 66-70; M. A. Michlerowie, 
Aurimontanie, Goldbergerzy, Złotoryjanie, 
Złotoryja 2011, s. 47-48.
      Źródła ilustracji: Herb Clajusa, repr.: 
www.oberschule-herzberg.de; tablica 
pamiątkowa w Bendeleben, repr.: www.
kyffhaeuser-land.de/ortsteile/bendeleben.
html; tablica pamiątkowa w Herzberg, 
repr.: www.commons.wikimedia.org; 
karta tytułowa De origine et conservatione 
Scholae Goldbergensis, Gorlicii 1568.
      Dziekuję Pani Wiolecie Michalczyk za 
pomoc w przetłumaczeniu tekstów
z języka niemieckiego.

Damian Komada

Karta tytułowa: O pochodzeniu i zachowaniu 
szkoły złotoryjskiej (De origine et conservatione 
Scholae Goldbergensis)

zaangażowanie w swoją pasję, może inny 
smak miały sukcesy, może wystarczały 
o wiele skromniejsze warunki…? 
Mamy nadzieję, że prezentowana 
fotografia przestanie być zagadką w 
archiwalnych zbiorach. Prosimy o 

kontakt z redakcją wszystkich, którzy mogą 
pomóc w identyfikacji zawodników oraz 
towarzyszących im działaczy. Kiedy i przy jakiej 
okazji zostało zrobione zdjęcie?

 Roman Gorzkowski

Wokół św. Mikołaja
Państwo Krystyna i Mirosław Sarnowie rozpoznali bohaterów „Historii jednej fotografii” z poprzed-
niego „Echa”: od prawej stoją: p. Aleksander Pawłowski, zwany powszechnie „Maksem”, 
p. Piątkowska, p. Janina Czeczutko, p. Edward Piątkowski, znany złotoryjski fryzjer, p. Henryk Kozaj-
da i p. Zuckermann (Cukierman). Św. Mikołajem jest najprawdopodobniej p. Mieczysław Czeczut-
ko, mąż p. Janiny. Była to cykliczna impreza Cechu Rzemiosł Różnych na przełomie lat 60. i 70. XX w. 
Bardzo dziękujemy! Fotografia wzbogaci archiwalne zbiory, dotyczące złotoryjskiego rzemiosła.

Gdzie piłkarze z tamtych lat...
Historia jednej fotografii
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