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Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:

Stowarzyszenie TMZZ:

Józef Piłsudski powiedział :         
Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem 
– staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane terytorium.
                                                                                                         

I 
miał rację. O istnieniu bowiem narodu 
decydują nie tylko granice, ale przede 

wszystkim poczucie wspólnoty, język ojczysty 
i pamięć historyczna o dniach jego klęsk i 
wielkiej chwały. 
      Projekt „Jak być patriotą?” jest 
odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie. 
Słyszeliśmy często z ust seniorów, z którymi 
współpracujemy, że nie dbamy o patriotyczne 
wychowanie młodzieży, nie uczymy jej 
kultywowania narodowych świąt, nie 
doceniamy wagi spuścizny pozostawionej nam 
przez przodków, nie uświadamiamy młodym  
potrzeby pielęgnowania tradycji, być może 
dlatego czasem tak łatwo opuszczają kraj.
   Miejskie Obchody Święta Niepodległości 
w nowej formule były więc drobną cegiełką 
Stowarzyszenia Edukacja Przyszłości w 
budowanie lokalnej tożsamości 
i patriotyczne wychowanie 
młodego pokolenia zgodnie z 
maksymą Hoddinga Cartera, że 
„Są dwie trwałe rzeczy, które 
możemy dać w spadku naszym 
dzieciom: pierwsza to korzenie - 
druga to skrzydła”. 
     Uczestnikami projektu byli 
uczniowie SP 1, SP3 i Gimnazjum 
w Złotoryi oraz seniorzy z Klubu 
Seniora. Wspólnie wykonaliśmy 
wiele działań, których realizacja 
możliwa była dzięki wsparciu 
lokalnych autorytetów. W 
patriotycznej edukacji młodzieży 
pomogli nam: pani  Danuta 
Sosa, która w ciekawy sposób 
przybliżyła uczniom pojęcie 
ojczyzny i patriotyzmu, pan 
Roman Gorzkowski i pani Wioleta 
Michalczyk, którzy zorganizowali 
lekcje patriotyzmu w siedzibie 
TMZZ, pan Tomasz Szymaniak, 
który przybliżył szóstoklasistom 
genezę Święta Odzyskania 
Niepodległości.
    Byliśmy na wycieczkach 
w Gross-Rosen i Muzeum 
Narodowym, oglądaliśmy 
Panoramę Racławicką i braliśmy 
udział w lekcji historii w muzeum. 

Zorganizowaliśmy wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych z panem Władysławem 
Grockim. Przeprowadziliśmy grę „Śladami 
miejsc pamięci narodowej”, 
w trakcie której  uczestnicy 
odwiedzali miejsca pamięci 
w naszym mieście i 
odpowiadali na niełatwe 
pytania gimnazjalistów.
      Aby upowszechnić 
rocznicę odzyskania 
niepodległości, 
zorganizowaliśmy konkursy: 
pieśni patriotycznej, 
literacki pod hasłem 
„Tradycje patriotyczne 
w mojej rodzinie” i 
plastyczny „Wizytówka 
Młodego Patrioty” i 
„Wizytówka Seniora”, w 
przeprowadzeniu których 
bardzo pomogły nam 
panie: Iwona Pawłowska, 

Maria Marysiewicz i Bożena Gmerek.
     Wszystkie te działania przyczyniły 
się nie tylko do przygotowania finału, 
to jest uroczystości miejskiej, ale także 
do integracji młodzieży i nauczycieli ze 
złotoryjskich szkół ze sobą nawzajem i 
seniorami. 
      Efektem końcowym realizacji projektu 
„Jak być patriotą?” były Miejskie Obchody 
Święta Niepodległości, które uświetnili artyści 
śpiewający pieśni patriotyczne, dzieci z SP 
3 pod kierunkiem pani Iwony Pierzchały i 
seniorzy z Klubu Seniora pod przewodnictwem 
pani Bożeny Gmerek. Po uroczystości w 

Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji 
wszyscy udali się pod 
pomnik, aby złożyć 
hołd poległym i 
uczcić 11 listopada.
     Nas, 
organizatorów 
bardzo cieszył fakt, 
że zarówno szkoły, 
jak seniorzy i inni 
obywatele włączyli 
się w obchody tego 
ważnego święta oraz 
że w uroczystości 
wzięło udział ok. 
350 złotoryjan. 
Nikt nie odmówił 
pomocy, poświęcając 
swój wolny czas 
i angażując się w 
przedsięwzięcie. 
Dzięki sponsorom 
(BZWBK Oddział 
Złotoryja - 
reprezentowanym 
przez panią 
Małgorzatę 

Koralewską, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
Burmistrza Miasta Złotoryja i Stowarzyszenie 
Edukacja Przyszłości) mogliśmy nagrodzić 
finalistów konkursu i docenić ich niezwykłe 

Jakie odzienie,

takie uczczenie!
umiejętności. Dzięki opiekunom grup 
konkursowych: pani Iwonie Pierzchale 
i Damianowi Komadzie możliwa była 
realizacja wszystkich działań i przygotowanie 
uroczystości. 

Dzięki zaś uprzejmości redaktorów „Echa 
Złotoryi” i „Gazety Złotoryjskiej” prace 
finalistów przeczytają wszyscy złotoryjanie.

       Ostatnim elementem projektu będzie 
prezentacja działań na listopadowym 
posiedzeniu Rady Miasta i próba wspólnego 
poszukania formuły na uczczenie Święta 
Niepodległości w przyszłym roku.

Beata Siudak
Zdjęcia: Kajetan Kukla

Jak być patriotą?

24.10.2015 r. w Sokołowcu w 
Agroturystycznym Gospodarstwie „Winnica 
AGAT” odbył się Wieczór Win Gruzińskich 
połączony z degustacją.
24.10.2015 r. w Krzeniowie przy Nowym 
Kościele  odbył się rodzinny Turniej Piłki 
Nożnej.
25.10.2015 r. w Złotoryi odbył się po raz 
drugi marsz z relikwiami świętych, które 
znajdują się w złotoryjskich kościołach.
29.10.2015 r. w Złotoryi w gimnazjum 
miejskim odbyła się uroczystość nadania 
szkole imienia Valentina Trozendorfa.
29.09.2015 r. odbył się XIV Dzień 
Regionalisty (TMZZ i Gimnazjum w 
Zagrodnie).
30.10.2015 r. Biblioteka Publiczna w 
Nowym Kościele wraz z Wiejskim Domem 
Kultury zorganizowały dla dzieci Wieczorne 
Przygody z Bajką.
31.10.2015 r. miała miejsce akcja ZAPALMY 
ZNICZ, której celem było odświeżenie 
zapomnianych mogił, zorganizowana przez 
Wiejski Dom Kultury w Nowym Kościele.
01.11.2015 r. odbył się koncert 
fortepianowy Doroty Boreckiej - studentki 
ASP we Wrocławiu zorganizowany przez 
Wiejski Dom Kultury w Nowym Kościele.
04.11.2015 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi zorganizowano 
spotkanie autorskie z Agnieszką Lingas-
Łoniewską, autorką niezwykle popularnych 
powieści romantyczno-sensacyjnych. 
06.11.2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Złotoryi zorganizowała dla dzieci „Dzień 
jeża” w ramach „Popołudnia z baśnią”. 
07.11.2015 r. odbyły się Międzynarodowe 
zawody strzeleckie z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości.
07.11.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyły się 10. 
Mistrzostwa Polski Siłaczy w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc.
07.11.2015 r. odbyła się jubileuszowa, 
piąta edycja Złotego Dyktanda, 
współorganizowanego przez polonistki 
Renatę Fuchs i Annę Markiewicz oraz Urząd 
Miejski w Złotoryi.
07.11.2015 r. odbył się młodzieżowy marsz 
krajoznawczy Nowy Kościół - Lubiechowa 
zorganizowany przez Wiejski Dom Kultury w 
Nowym Kościele.
08.11.2015 r. na zamku Grodziec 
zorganizowano Święto Niepodległości, 
podczas którego wystąpił Zespół „Rota”.
11.11.2015 r. odbyły się I Miejskie Obchody 
Święta Niepodległości pod patronatem 
Burmistrza Złotoryi Roberta Pawłowskiego.
11.11.2015 r. na Zamku w Grodźcu odbył się 
zjazd motocyklistów, którzy w ten sposób 
chcieli uczcić Święto Niepodległości.
13-15.11.2015 r. wyruszył turystyczny 
maraton pieszy i rowerowy na terenie Gór 
i Pogórza Kaczawskiego z bazą w Świerzawie 
- III Kaczawska Wyrypa.
14.11.2015 r. w ZOKiR odbyła się gala 
podsumowująca V Jubileuszowe Złote 
Dyktando. Gościem specjalnym był prof. Jan 
Miodek.
16.11.2015 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi miał miejsce 
wernisaż wystawy poplenerowej „Sonety 
grodzieckie”. 
18.11.2015 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi miał miejsce koncert 
w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego 
w Złotoryi pod nazwą „Jesienne barwy 
muzyki”. 
19.11.2015 r. w ZOKiR zorganizowano 
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.
21.11.2015 r. Dzień Życzliwości w Złotoryi.

Opracował: Jarosław JańtaPodziękowania za wykonanie zadań projektowych

Malwina Jańta i Wiktoria Tur

Głos zabrała Beata Siudak 
- prezes Stowarzyszenia Edukacja Przyszłości

Prezentacja wykonawców pieśni patriotycznych

Publiczność dopisała

Reprezentanci Klubu Seniora
- Bronisława Bachór, Władysław Bednarz

Występ Pawła Orłowskiego

Kronika
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P
odobno prawdziwa elegancja polega 
na ubieraniu się jak wszyscy, ale w 

sposób niepowtarzalny. Niemal każdy 
kanał telewizyjny, magazyn kolorowy 
w wersji „dla niej” i „dla niego” szczyci 
się stronami edukującymi w kwestii 
mody i doboru stroju do sytuacji i 
widowni. Do tego dochodzą liczne 
poradniki na rynku wydawniczym, nie 
mówiąc już o niezliczonej ilości blogów 
prowadzonych przez profesjonalnych 
stylistów i doradców (pomijam szafiarki 
obsługujące „gimbazę” i nieco starsze 
miłośniczki mody). Jednym słowem – 
dla chcącego nic trudnego. 

Jednym ubiór służy do ukrycia się 
w tłumie, bo nie lubią na sobie cudzych 
spojrzeń. Innym bardzo odpowiadają 
współczesne wymogi, by strój traktować 
jako przedłużenie osobowości, 
narzędzie do eksponowania ego. Jedni 
lubią kolorystyczną monotonię, inni 
preferują soczyste kolory, futerka, 
lateksowe dodatki. Rozmaitość 
dogadzająca wszystkim gustom. 
A o tych - jak wiadomo – nie dyskutuje 
się.  Chyba że...   gust kontrastuje z 
potrzebą chwili i miejsca. Czerwień 
na pogrzebie, spódnica-łonówka w 
kościele, dres i polar - na uroczystych 
galach.

Chociaż w czasach szkolnych nie 
przepadałam za „zestawem galowym”, 
dzisiaj doceniam go ze względu na 
jego ponadczasowość i elegancję w 
klasycznym wydaniu. Klasyka zawsze 
popłaca. Z resztą możemy się znaleźć 
jak na jednej łyżwie na lodowisku – jako 
ignorant, który zaliczy upadek. 

Po co o tym wszystkim piszę? 
Bo mam potrzebę wyrażenia swojego 
zadowolenia z tego, jak złotoryjanie 
zgrali dobry wygląd z patriotycznym 
świętowaniem 11 listopada (wyjątków 
nie tykam ). Bo strój, proszę Państwa, 
to nie tylko zabawa „osobistą fasadą”, 
uzupełnianą przeróżnymi atrybutami-
znakami statusu społecznego, to ważny 
element sformalizowanej aktywności 
społecznej i wpisanych w nie oczekiwań 
zbiorowych. To także szacunek w teatrze 
naszego życia codziennego 
i odświętnego.

Joanna Sosa-Misiak 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI



P
o raz czwarty Gminne Centrum Kultury 
stanęło na wysokości zadania, organizując 

Festiwal Młodych Talentów w Gminie 
Pielgrzymka. Ta nietypowa uroczystość 
przypadła na 30 października 2015 r. O godz. 
15.00 sala wypełniła się młodymi artystami, 
przybyłymi licznie ze swoimi bliskimi. Po 
przywitaniu obecnych przez dyrektora 
centrum – Pana Sebastiana Dębickiego- rolę 
konferansjerki przejęła Małgorzata Semeniuk. 
Nawiązując do korzeni FMT, powróciła na 
moment do lat 60. XX wieku i wszyscy jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenieśli 
się do Szczecina, aby po niedługim czasie 
powrócić do Gminy Pielgrzymka, gdzie 
młodych talentów nie brakuje.

W loży jury oprócz Pana Sebastiana 
Dębickiego, zasiedli zaproszeni goście: Pani 
Beata Gralak, Pan Krzysztof Majewski, Pan 
Tomasz Ogonowski, Pan Zbigniew Krupiński - 
osoby zawodowo związane ze światem muzyki, 
jak również jej wielcy 
pasjonaci.

Gośćmi specjalnymi, 
czyli okrasą spotkania 
były: Małgosia Turczyn - 
uczennica miejscowego 
gimnazjum, wykonująca 
piosenkę z filmu „Król 
Lew” pt. „Miłość rośnie 
wokół nas” i pięcioletnia 
Tatiana Braun, tańcząca 
do melodii „Mam tę moc” 
oraz wykonująca taniec 
hip-hop. Artystki zebrały 
od publiczności wielkie 
wyrazy uznania.

Po uroczystym 
otwarciu przyszedł czas 
na rozgrywki konkursowe, 
które  jak co roku odbyły 
się w dwóch kategoriach. 
W grupie młodszej wystąpili: Weronika Dudek, 
Łukasz Dębicki, Anna Chrabąszcz i Xsavier 
Szumilas. Grupę starszą  reprezentowały: 

Oliwia Szczepaniak, Nadia Orłowska, Milena 
Zakaszewska, Kinga Myślińska, Julia Łosińska, 
Julia Szklarz , Alicja Waseńczuk, Anna Gębala 
i Marcelina Matuszak. Młodzi wykonawcy 
pokazali się w całej krasie, a wysoki poziom 
wykonywanych przez nich utworów w pełni 
zadowalał słuchaczy, którzy nagrodzili ich 
sowitymi oklaskami. 
Cały występ obfitował 
w jednoczące  śpiewy 
i wspólną wspaniałą 
zabawę. Atmosfera była 
prawdziwie festiwalowa i 
nie można było narzekać 
na brak dostarczonych 
przez uczestników emocji.

Kiedy ostatnia artystka 
zeszła ze sceny, komisja 
festiwalowa udała się 
na naradę. W tym czasie 
akustyk uroczystości – Pan 

Grzegorz Garliński- przygrywał najmłodszym 
do tańca. Po owocnych obradach jury wyłoniło 
najlepszych z najlepszych.

Zawrzało w Gminnym Centrum Kultury w 
jesienne popołudnie 20 października 2015 r. 

Temperaturę otoczenia podnieśli zaproszeni na 
spotkanie niecodzienni goście. Na Gminny Dzień 
Seniora przybył Wicemarszałek  Województwa 
Dolnośląskiego – Tadeusz Samborski z grupą 
wspaniałych artystów. Wśród nich znaleźli się: 
Barbara Droździńska, Aurelia Sobczak oraz Leonid 
Wołodko.

Spotkanie otworzył Dyrektor Gminnego 
Centrum – Sebastian Dębicki, a następnie głos 
zabrali – Tadeusz Samborski oraz  Wójt Gminy 
Pielgrzymka –  Tomasz Sybis. Wszyscy panowie 
złożyli na ręce obecnych seniorów życzenia 
długich, spokojnych lat życia w gronie najbliższych 
oraz realizowania własnych planów. Pani Aurelia 
Sobczak skierowała do seniorów list wicemarszałka, 

który zaczynał się 
wymownymi słowami 
W.S. Reymonta:  „Żyć 
to działać, to rozsiewać 
po świecie talent, 
energię, pomagać w 
czasie teraźniejszym 
pokoleniom przyszłym”.

Nawiązując do 
lokalnego, jak również 
globalnego znaczenia zorganizowanego spotkania – 
Małgorzata Semeniuk poprowadziła część artystyczną, 
w której wystąpili: Tatiana Braun, Natalka Kiwak, Ania 
Chrabąszcz, Łukasz Dębicki, Marcelina Matuszak 
i Małgosia Turczyn. Najmłodsi mieszkańcy gminy, 
prezentując swoje umiejętności, zostali nagrodzeni 
zasłużoną burzą oklasków. 

Następnie rolę prezenterki przejęła Aurelia 
Sobczak, która zaprosiła obecnych na Muzyczny 
Koncert Gwiazd. Seniorzy byli zachwyceni. 
Słuchając  ponadczasowych  szlagierów w 
wykonaniu Barbary Droździńskiej i  Leonida 
Wołodki, mogli przenieść się do czasów swojej 
młodości. Wykonawcy, dzieląc się wokalnym 
talentem, dostarczyli uczestnikom wielu 
pozytywnych emocji. Zasłużyli tym samym na 
gromkie brawa. Dziękując za tak wspaniały, 
duchowy prezent, dyrektor ośrodka kultury 
wręczył zaproszonym gościom pięknie ozdobione, 
szklane serca namalowane przez gminną artystkę 
– Jadwigę Poznar. Stroną nagłośnienia zajmował 
się Grzegorz Garliński. 

Na podsumowanie wieczoru powołano do 
życia Gminny Klub Seniora, który od listopada 
rozpocznie swoją działalność. Na stołach znalazły 
się domowe wypieki w postaci pysznych ciast, 

które upiekły panie z Koła Gospodyń Wiejskich.  
Podczas wspólnych, biesiadnych śpiewów czas 
upływał w miłej, rodzinnej atmosferze. 

Małgorzata Semeniuk
Zdjęcia: Sebastian Dębicki

 Laureaci w kategorii klas I-III szkół 
podstawowych:

I miejsce Xavier Szumilas z Twardocic 
„Kamień z napisem love”

II miejsce ex. Anna Chrabąszcz z Pielgrzymki 
„Mamo, ja nie chcę za mąż”

II miejsce ex. Łukasz Dębicki z Pielgrzymki 
„Kamień z napisem love”

III miejsce Weronika Dudek z Proboszczowa 
„Puszek okruszek”

Zwycięzcy w kategorii klas IV-VI szkół 
podstawowych:

I miejsce Milena Zakaszewska z Nowej Wsi 
Grodziskiej „O mnie się nie martw”

II miejsce Julia Szklarz z Proboszczowa 
„Chłopcy są okropni”

III Anna Gębala z Proboszczowa „Jesienny 
spacer”

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, nagrody i szklane upominki malowane 
przez zaprzyjaźnioną z GCKiB rękodzielniczkę 
- Panią Jadwigę Poznar. W obu grupach za 
pierwsze miejsce uczestnicy otrzymali statuetki 
„Złotej gwiazdy”. Gratulujemy ambicji, odwagi 
oraz talentu i zapraszamy za rok!

Małgorzata Semeniuk

IV Festiwal Młodych Talentów

Przez kilka lat organizacją Dnia Regionalisty 
zajmowało się Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Złotoryjskiej. Z czasem powstał pomysł, by do 
współorganizacji zaprosić kolejne stowarzyszenia 
funkcjonujące w obszarze naszego działania. I nie 
chodziło li tylko o odciążenie finansowe i osobowe, 
ale nadrzędną potrzebą stała się integracja 
społeczników zaangażowanych w działania  wokół 
problematyki regionalnej. Jako pierwsze pałeczkę 
podjęły szkoły, potem Zakład Usług Turystycznych 
Grodziec, Towarzystwo Tradycji Górniczych i jak 
widać znów wróciło do szkół.

Jeszcze nie wszyscy odespali czuwanie przy 
pełni księżyca, a tu trzeba było wstać o poranku 29 

września 2015 roku i wybrać się w podróż na Dzień 
Regionalisty.

Gimnazjum w Zagrodnie przygotowane, 
uczniowskie dyżury rozstawione, przejrzyste 
informacje rozwieszone. W gościnne progi wkraczają 
coraz to nowi przybysze. Wszyscy uśmiechnięci, 
swobodni, znajomi witają się serdecznie, gospodarze 
dyskretnie kompletują członków komisji i zapraszają 
na stanowiska. Szkoła prezentuje się okazale: 
przestronnie, jasno, czysto.

Kiedy przyszedł czas na podsumowanie 
konkurencji, zebraliśmy się znów w auli, 
by wysłuchać koncertu i odebrać nagrody. 

Organizatorzy skierowali ciepłe słowa podziękowania 
do uczestników, którzy nie pozostali dłużni i zasypali 
gospodarzy pochwałami za organizację, uraczenie 
smaczną grochóweczką i przepysznymi domowymi 
ciastami. 

W kategorii szkół podstawowych udział wzięły 
reprezentacje placówek z Sędzimirowa, Rokitnicy, 
Sokołowca, SP3 ze Złotoryi i z Nowej Wsi Grodziskiej. 
Najwyższą punktację zdobyli uczniowie z Rokitnicy 
(58), następnie z Sokołowca (52), Sędzimirowa (50), 
Nowej Wsi Grodziskiej (48) i z SP 3 w Złotoryi(46).

W kategorii  gimnazjów  wystartowali 
uczniowie z Pielgrzymki, Rokitnicy, Zagrodna, Złotoryi 
(przy ul. Wilczej), Dwujęzycznego przy Zespole Szkół  
Ogólnokształcących i OSZW w Złotoryi. Na czoło 
wysunęli się reprezentanci z Zagrodna (64), drugą 
lokatę zdobyli gimnazjaliści z Pielgrzymki (56), na 
trzeciej pozycji uplasowali się złotoryjscy gimnazjaliści 
z ul. Wilczej (50). Za nimi podążyła Rokitnica (38), 
Gimnazjum Dwujęzyczne ze Złotoryi (22) i drużyna 
OSZW w Złotoryi (20).

Pomimo tych różnic, wszyscy zasłużyli na 
pochwałę i uznanie, chociażby za odwagę i chęć 
konkurowania w dyscyplinach naukowych, 
artystycznych i sprawnościowych.

                       Relacja i zdjęcia: Danuta Sosa 

XIV Dzień Regionalisty
już na kartach historii

Jarosław Pisarski z synem ŁukaszemDyr. B. Sienkiewicz i historia szkoły

Wyróżnieni uczniowie Reprezentacja OSZW  Justyna Kawecka z Gimnazjum w Zagrodnie

W GMINIE PIELGRZYMKA
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Gminne  Św ię to 
Sen i o rów

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJGMINNE CENTRUM KULTURY



W każdą pierwszą środę miesiąca Miejska 
Biblioteka Publiczna w Złotoryi 

organizuje spotkania dyskusyjnego klubu 
książki. Tym razem – w środę listopadową 
w ramach tegoż DKK – odbyło się spotkanie 
autorskie. 

Bohaterką wieczoru była wrocławianka, 
Agnieszka Lingas-Łoniewska, autorka wielu 
powieści określanych mianem „prozy 
dla kobiet”. Może dlatego na spotkanie 
przyszły prawie same kobiety. Jednak po 
przeczytaniu choćby książki (trylogii) Zakręty 
losu okazuje się, że określenie „literatura 

kobieca” nie bardzo do niej pasuje. 
Książki Agnieszki Lingas-Łoniewskiej 

to sensacje z romansem, a ich akcja 
umiejscowiona jest na Dolnym Śląsku, co 
podkreśla z dumą autorka. Dużo miejsca 

jest w nich o miłości, której siła jest tak 
wielka, że odmienia ludzi i zdarzenia. Czyta 
się je z ogromnym napięciem i jednym 
tchem. Fabuła nie daje czytelnikowi chwili 
wytchnienia aż do samego końca. Autorka 
ma dar opowiadania historii w prosty 
sposób, ale bardzo emocjonalny, przy tym 
nie stroni od odważnych scen erotycznych. 
– Moje książki nie powstają ot tak sobie – 
opowiada podczas spotkania autorka. 
– Ja się do nich starannie przygotowuję. 
Trylogia Zakręty losu jest powieścią 
sensacyjną i aby policja oraz służby specjalne 

wypadły w niej prawdziwie, odbyłam szereg 
spotkań z przedstawicielami tej branży. 
Panowie ci opowiedzieli mi o tym, w jaki 
sposób rozpracowują światek gangsterski, 
jakie są sposoby na ukrycie świadka 

21 października 2015 r. uczniowie 
złotoryjskich szkół: Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Marii Konopnickiej, Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Henryka Brodatego 
oraz Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa 

w ramach projektu Jak być patriotą?, udali się 

na wycieczkę do Wrocławia. Celem wycieczki 
było zwiedzanie Panoramy Racławickiej oraz 
Muzeum Narodowego. Podczas oglądania 
eksponatów nastąpiło zaskakujące nawiązanie 
do naszej małej ojczyzny. Na II piętrze Muzeum 
Narodowego, w sali malarstwa polskiego, 

uczestnicy projektu stanęli przed obrazem 
Jana Matejki: Zjazd w Gąsawie w 1226 r. (mal. 
1866 r.). Z obrazu (szkicu olejnego) spogląda 
Henryk Brodaty - piastowski książę Śląska, 
pan i założyciel Złotoryi. Zjazd w Gąsawie jest 
jednym z kilkunastu znanych nam dzieł Matejki, 
na którym możemy odnaleźć złotoryjan. Ten 
nieschematyczny i bardzo ciekawy motyw 
regionalny wspaniale wpisał się w zaplanowane 
działania edukacyjne projektu. Projekt Jak 
być patriotą? był realizowany od września do 
listopada 2015 r. przez Stowarzyszenie Edukacja 
Przyszłości, współfinansowany przez Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, Fundację BZWBK 
oraz Burmistrza Miasta Złotoryja.

Damian Komada

koronnego i wiele innych sekretów. Bez nich 
akcja byłaby jałowa, nieprzekonywająca. 
Podczas pisania Skazani na ból weszłam 
w środowisko skinhedów i odbyłam wiele 
rozmów z jednym z nich. Dzięki temu 
powstała książka, która wyciska czytającym 
łzy z oczu. Cieszę się z tego, bo to oznacza, 
że moja twórczość wzbudza wiele emocji. 
A o to przecież, między innymi, chodzi 
pisarzom. 

Mimo swojego dość młodego wieku 
autorka już odniosła sukces. Ma na swoim 
koncie aż jedenaście wydanych tytułów, 
między innymi Bez przebaczenia, trylogia 
Zakręty losu, W szpilkach od Manolo, 
trylogia Łatwopalni, trylogia Szukaj mnie 
wśród lawendy.

Książka Dirty World została wydana w 
USA, a w Polsce ukazała się w 2014 r. pod 
tytułem Brudny świat. Jedna z jej książek 
jest tłumaczona na język litewski. Autorka 
jest też laureatką konkursu na kryminalne 
opowiadanie z Dolnym Śląskiem w tle, 
a także ma udział w antologiach literackich: 
książki Moja Miłość, 31.10 Halloween 
po polsku, Zatrute pióra. W 2012 roku 
została uhonorowana Żelaznym Glejtem 
Ambasadora Krakowskich Targów Książki.

Współcześnie pisarz nie może zakopać 
się w swojej twórczości. Musi wychodzić 

do ludzi, odbywać spotkania autorskie i 
być obecnym w przestrzeni internetowej. 
Dlatego Agnieszka Lingas-Łoniewska 
prowadzi bloga, jest aktywna na facebooku 
i odpisuje na wszystkie maile, jak sama 
twierdzi. Ponadto – co jest szczególnie 
ważne – tworzy w internecie stronę 
Czytajmy polskich autorów, która ma na celu 
propagowanie polskiej prozy. Organizuje też 
cykliczne konkursy, w których można wygrać 
książki polskich autorów.

Podczas spotkania pisarka zapewniała, że 
uważnie czyta opinie swoich czytelniczek (są 
to głównie kobiety) i nawet uwzględnia ich 
niektóre sugestie co do losów czy sylwetek 
bohaterów.  

Pani Agnieszka Lingas-Łoniewska jest 
taka jak jej książki: prostolinijna, energiczna, 
z ogromnym zapasem optymizmu. Mówi 
piękną polszczyzną, bez przesadnych 
manieryzmów. Nikogo nie udaje – jest sobą. 

Agnieszka Młyńczak

Do pisarki ustawiła się kolejka chętnych po 
autograf w zakupionej podczas spotkania książce

Autorka prezentuje drobny upominek od 
organizatora spotkania z fotografią Złotoryi

Takie zdjęcie ze swoimi czytelniczkami autorka robi zawsze podczas każdego spotkania

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

Fot. Damian Komada

Przy obrazie Jana Matejki: Zjazd w Gąsawie

W sali malarstwa polskiego (XVII-XIX w.) Podczas zwiedzania Panoramy Racławickiej

Podczas zwiedzania Panoramy Racławickiej

Fot. Damian Komada Fot. Damian Komada

Fot. Damian Komada

S
kładniki: 1 kg dojrzałej jarzębiny, 1 kg 
twardych jabłek zważonych po obraniu, 

80 dag cukru. 
Jarzębinę odrywam od szypułek, ważę, 

myję pod bieżącą wodą, osączam. Wkładam 
na 3 doby do zamrażalnika. Jabłka myję, 
obieram, usuwam pestki i kroję w ćwiartki. 
Wrzucam do rondla, podlewam odrobiną 
wody i rozparowuję. Jarzębinę blanszuję trzy 
razy, dorzucam do rozparowanych jabłek. 
Dosypuję cukier i smażę do jego całkowitego 
rozpuszczenia się. Przekładam do słoików 
i pasteryzuję 20 minut.

                           Halina Bamburowicz

 Jarzębina 
 do mięsa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
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Fot. Joanna Sosa-Misiak

JAK BYĆ PATRIOTĄ

Z wizytą u Henryka Brodatego
Spotkanie autorskie w bibliotece



S
towarzyszenie Kaczawskie od lat zajmuje się 
edukacją pozaformalną dorosłych i dzieci, 

organizując konferencje, szkolenia dla lokalnych 
liderów,  producentów produktów lokalnych, 
publikując materiały edukacyjne o tematyce 
regionalnej, prowadząc lekcje przyrody w 
terenie.  Od czerwca do listopada bieżącego roku 
zrealizowaliśmy  cykl bezpłatnych, przyrodniczych 
zajęć dla dzieci pod tytułem „Zaproś ptaki, owady 
i nietoperze do swojego obejścia”. Zgodnie z 
założeniem projektu w każdej gminie należącej do 

Partnerstwa Kaczawskiego co najmniej 
jedna szkoła podstawowa otrzymywała 
pulę 50 miejsc. Stowarzyszenie 
pokrywało koszty zajęć edukacyjnych 
i transportu.   

W czerwcu z zajęć skorzystało 300 
uczniów z sześciu szkół podstawowych. 
Zajęcia czerwcowe odbywały się  
na terenie świetlicy, parku i wieży 
widokowej w Mściwojowie. Zajęcia 
w cyklu jesiennym odbywały się w 
nowo otwartym centrum edukacji tj. 
Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie oraz 
na terenie wsi Dobków. Wzięło w nich udział 700 
uczniów z czternastu szkół. 

Zajęcia prowadzili specjaliści w dziedzinach 
ornitologii (nauka o ptakach), entomologii 
(nauka o owadach) i chiropterologii (nauka o 
nietoperzach). Podczas warsztatów terenowych 
pokazali uczestnikom miejsca, gdzie ptaki, owady i 
nietoperze najchętniej zamieszkują. Zwracali uwagę 
na to, jak powinniśmy gospodarować w naszym 
najbliższym otoczeniu, aby  nie niszczyć ich miejsc 
żerowania lub lęgowisk i tym samym nie uszczuplać 
liczebności tych bardzo pożytecznych, a ginących 
gatunków zwierząt. Uczniowie samodzielnie 

prowadzili obserwację i stawiali wnioski, że w 
intensywnym krajobrazie rolniczym, gdzie brak 
zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, nie ma 
odpowiednich miejsc gniazdowania i żerowania dla 
wielu gatunków. 

Uczestnicy dowiedzieli się, że ptaki, owady 
i nietoperze zamieszkujące nasze otoczenie są 
istotnym elementem ekosystemów, wiele z nich 
jest pożytecznych dla człowieka i od ich istnienia 

zależą zasoby żywieniowe ludzi, 
dlatego należy je chronić.
W części warsztatowej uczniowie 
samodzielnie wykonali „hotele” 
dla dzikich owadów zapylających 
oraz budki lęgowe dla ptaków i 
nietoperzy. Wykonane konstrukcje 
zabrali ze sobą do szkół. Część 
z uczestniczących szkół już 
doniosła, iż budki lęgowe zostały 
umieszczone w odpowiednich 
miejscach na terenie placówek 
i czekają na nowych lokatorów.

Ponadto szkoły, które brały udział w jesiennym 
cyklu zajęć, miały okazję zwiedzić z przewodnikiem 
Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie – 
interaktywne, nowoczesne centrum edukacyjne 
dedykowane naukom o Ziemi.

W projekcie wzięły udział szkoły z: Jawora, 
Paszowic, Bolkowa, Targoszyna, Wiadrowa, 
Pogwizdowa, Wądroża Wielkiego i Piotrowic 
(powiat jaworski), Wągrodna, Legnickiego Pola 
i Krotoszyc (powiat legnicki), a także Wojcieszowa, 
Nowego Kościoła, Świerzawy, Pielgrzymki, Wilkowa 
oraz dwie szkoły ze Złotoryi (powiat złotoryjski).
Stowarzyszenie Kaczawskie jest Organizacją 
Pożytku Publicznego. Wkład własny do opisanego 
projektu pochodzi ze składek członkowskich i 1 % 
podatku. Także Państwo mogą wesprzeć działania 
edukacyjne Stowarzyszenia, przekazując nam 1 % 
podatku dochodowego, który my pomnożymy z 
pożytkiem dla naszego regionu.  KRS 0000134817  
Stowarzyszenie Kaczawskie – edukacja.

Zajęcia „Zaproś ptaki, owady i nietoperze 
do swojego obejścia” realizuje Stowarzyszenie 
Kaczawskie w ramach projektu „Sudecka Zagroda 
Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na 
wieś” współfinansowanego ze środków Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy 
EOG oraz środków własnych Stowarzyszenia.  
Zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej dla 
klas uczestniczących w projekcie finansowane 
było przez Stowarzyszenie Kaczawskie ze środków 
własnych. 

Julia Jankowska
 

 Zaproś ptaki, owady i nietoperze 
 do swojego obejścia

Finansowanie przedsięwzięć
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W dniach 6 - 12 października członkowie i 
edukatorzy Stowarzyszenia Kaczawskiego wzięli 

udział w  drugim już międzynarodowym spotkaniu 
szkoleniowym w ramach projektu „Partnerstwo dla 
geoedukacji”. Tym razem udaliśmy się do maleńkiej 
miejscowości Vik w południowej Islandii, położonej 
tuż pod potężnym wulkanem, w sercu Geoparku 
Katla, któremu wulkan ów użyczył nazwy.

„Partnerstwo dla geoedukacji” to projekt 
realizowany przez 
Stowarzyszenie 
Kaczawskie wraz z 
trzema organizacjami 
partnerskimi z Islandii, 
Portugalii oraz Chorwacji. 
Wszystkie trzy organizacje 
partnerskie działają 
na rzecz promocji 
swoich regionów oraz 
edukacji geologicznej, 
przyrodniczej i kulturowej 
na terenach geoparków: 
Arouca, Papuk i Katla. 
Dzięki projektowi 
międzynarodowemu 
możemy wymieniać 
doświadczenia, dobre 
praktyki i metody pracy 
stosowane w geoedukacji 
i w rozwoju geoturystyki. 

Gospodarzem 
spotkania była islandzka 
organizacja pozarządowa 
o nazwie Háskólafélag 
Suðurlands. Program 
naszego szkolenia 
obejmował wizytę w 
wielu miejscach na 
terenie Geoparku 
Katla uznawanych za 
atrakcje geoturystyczne. 
Ponieważ Islandię z 
roku na rok odwiedza 
coraz więcej 
turystów zainteresowanych unikatową przyrodą, 
zarządzający Geoparkiem stoją przed wyzwaniem 
zagospodarowania turystycznego najciekawszych 
miejsc. W większości takich punktów umieszczają 
tablice edukacyjne tłumaczące geologię i historię 
miejsca oraz parkingi, ścieżki i małą architekturę 
ułatwiającą zwiedzanie. 

Mieliśmy też okazję uczestniczyć w zajęciach 
edukacyjnych z dziećmi. Od kilku lat w pobliskiej szkole 
realizowane są programy edukacyjne polegające 
na włączaniu dzieci w badania naukowe dotyczące 

poważnych problemów środowiskowych na Islandii: 
topnienia lodowców czy erozji gleb. Dzieci pod okiem 
nauczycieli i naukowców wykonują prace terenowe, 
takie jak pomiar cofania się jęzora lodowcowego 
lub badanie rozwoju różnych gatunków roślin w 
warunkach intensywnej erozji.

Odwiedziliśmy też kilka centrów edukacji 
objaśniających budowę geologiczną, ukształtowanie 
powierzchni i ekosystemy odwiedzanych miejsc. 

Subiektywnie uznaliśmy, 
że na największą uwagę 
zasługuje centrum w w 
Þorvaldseyri. Miejsce 
to stało się sławne po 
wybuchu wulkanu 
Eyjafjallajökull w 2010 
roku (erupcja, która na 
kilka tygodni sparaliżowała 
ruch lotniczy w całej 
Europie). Znajduje się tam 
wystawa fotografii, tablic 
edukacyjnych oraz film 
przedstawiający erupcję 
oraz jej konsekwencje 
z punktu widzenia 
gospodarzy obiektu – 
rolników mających swoje 
gospodarstwo u podnóża 
wulkanu. Centrum 

edukacyjne bowiem jest ich inicjatywą prywatną, 
przeznaczyli na nie jeden z budynków gospodarczych, 
zainspirowani pojawianiem się coraz większej liczby 
turystów wypytujących o erupcję oraz pragnących 
zabrać ze sobą garść popiołu wulkanicznego na 
pamiątkę.

Na Islandii doświadczyliśmy gościnności 
burmistrzów wszystkich trzech gmin wchodzących w 
skład Geoparku Katla. Każdy z nich spotkał się z nami 
na zorganizowanym przez siebie obiedzie lub kolacji. 
Były to okazje do rozmów o korzyściach i wyzwaniach 
zarządzania gminą na obszarze Geoparku. Pytaliśmy 
nie tylko o problemy wynikające z bliskości aktywnych 
wulkanów, ale też o korzyści związane z rozwojem 
geoturystyki oraz plany dalszego rozwoju marki 
turystycznej, jaką jest geopark.

Członkom i władzom Stowarzyszenia 
Kaczawskiego projekt „Partnerstwo dla geoedukacji” 
daje możliwość bliższego poznania zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem geoparków 
oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej na ich 
terenie. Geoparki to obszary o wybitnych walorach 
geologicznych, zamieszkiwane przez społeczność, która 
dąży do ochrony, promocji oraz zrównoważonego 
wykorzystania tych walorów. W geoparkach rozwijana 
jest geoturystyka oraz programy geoedukacyjne, 

zarówno dla lokalnej młodzieży, jak i odwiedzających 
szkół z innych regionów. Aktywnie działające geoparki 
mogą przystąpić do Europejskiej i Globalnej Sieci 
Geoparków pod patronatem UNESCO. W przyszłości 
region Gór i Pogórza Kaczawskiego, ze wszystkimi 
dotychczas zrealizowanymi projektami i inicjatywami 
lokalnymi mógłby pretendować do tego prestiżowego 
tytułu jako geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Julia Jankowska

Dyrektor organizacji Háskólafélag Suðurlands, Sigurður 
Sigursveinsson opowiada problematyce lokalizacji punktów 
geoturystycznych na przykładzie geopunktu Hjörleifshöfði

Dzieci uczestniczące 
w pomiarach odległości 
cofania się lodowca 
Sólheimajökull w ramach 
zajęć szkolnych

W centrum edukacyjnym Eyjafjallajökull 
można na pamiątkę kupić kawałek lawy 
lub buteleczkę z wulkanicznym popiołem

Wszyscy uczestnicy szkolenia międzynarodowego na 
Islandii na tle kolumn bazaltowych na plaży Reynisfjara

PARTNERSTWO DLA GEOEDUKACJI

Z wizytą w Geoparku Katla

EDUKACJA POZAFORMALNA



Wizyta Tamary Włodarczyk w TMZZ – sierpień 2015 r.

Fot. Agnieszka Młyńczak

P
o II wojnie światowej Złotoryja 
stała się jedną z ponad trzydziestu 

miejscowości planowego osadnictwa 
żydowskiego na Dolnym Śląsku. 
Do 1946 r. w tym regionie osiedliło 
się około 100 tys. polskich Żydów – 
przede wszystkim przesiedleńców 
ze Związku Radzieckiego, ale 
także byłych więźniów obozów 
koncentracyjnych i tych, którzy 
świadomie wybrali dolnośląskie 
miasta jako nowe miejsce do życia. 

Według danych lokalnego 
komitetu żydowskiego w maju 
1946 r. w Złotoryi osiedliły się 
173 osoby. Dwa miesiące później 
mieszkało już tu 1073 Żydów. 
Przesiedleńcy żydowscy (nazywani 
wówczas repatriantami) przybyli 
z terenu całego ZSRR – większe 
transporty przyjechały z Kazachstanu 
(Czymkent, Kyzyłorda) i z Ubekistanu 
(Taszkent). Tam przeżyli wojnę – 
podobnie jak Polacy na zesłaniach 
i w gułagach. Ci Żydzi, którzy 
znaleźli się w Złotoryi, pochodzili 
z terenu całej przedwojennej 
Rzeczypospolitej – zarówno z 
większych miast (Warszawy, Łodzi, 
Wilna, Stanisławowa, Włocławka 
czy Kielc), jak i niewielkich 
miejscowości (Krasnegostawu, 
Ostrowi Mazowieckiej, Przedbórza, 
Komarowa, Janowa Lubelskiego), z 
Kresów Wschodnich – (Bereźnego, 
Czortkowa, Borysławia, Krzemieńca), 
a także ze Śląska i Zagłębia (Katowic, 
Sosnowca i Będzina). W tej grupie 
znalazły się także Żydówki rosyjskie i 
Rosjanki – żony polskich Żydów, które 
wraz z nimi podlegały repatriacji. 
Jeden z dużych transportów przybył 
do Złotoryi 17 czerwca 1946 r., 
kolejne – 18 lipca i 17 sierpnia tegoż 
roku.

Według relacji mieszkańców 
miasta Żydzi osiedlili się w obrębie 
kilku ulic – Wilczej (późniejszej 
Bohaterów Getta Warszawskiego), 
Marii Konopnickiej, Fryderyka 
Chopina, Marcelego Nowotki 
(obecnie Józefa Piłsudskiego), 

Bolesława Krzywoustego, Basztowej, 
a także Staromiejskiej i w Rynku. 

Struktura zawodowa 
przybyłych do Złotoryi była 
odzwierciedleniem tradycyjnych 
zawodów żydowskich – było tu m.in. 
34 krawców, 18 stolarzy, 17 szewców, 
13 fryzjerów i 9 cholewkarzy. 
Zatrudnienie znajdowali m.in. w 
pięciu spółdzielniach żydowskich 
– transportowej „Naprzód” (przy 
ul. Bolesława Krzywoustego), 
szewsko-kamaszniczej „Nowa Moda”, 
stolarskiej „Praca”, krawiecko-
kamaszniczej „Zgoda” i ślusarsko-
mechanicznej „Metalowiec”, a także 
w gospodarstwie rolnym działającym 
przy komitecie żydowskim, w 
instytucjach żydowskich, w 
ORMO, nieliczni w MO czy UBP 

(w charakterze księgowych, 
magazynierów, czy kierowców). 
W mieście działało także kilka 
warsztatów prywatnych (szewski, 
krawiecki, czapniczy i piekarniczy) i 
sklepów żydowskich. 

Maksymalna liczba Żydów 

przebywała w Złotoryi w lipcu 1946 r.
i było to około 2000 osób. Choć 
wielu z nich nie zamierzało w mieście 
pozostać, a traktowało pobyt na 
Dolnym Śląsku jako przystanek w 
dalszej podróży na Zachód, w Złotoryi 
stworzono instytucje żydowskie, 
które miały zapewnić byt tym, którzy 
zdecydowali się tu zamieszkać.

Najważniejszą organizacją 
służącą tej społeczności był komitet, 
który obejmował swoim zasięgiem 
całokształt życia żydowskiego (poza 
religią) – począwszy od pomocy 
społecznej, poprzez oświatę, a 
skończywszy na kulturze i sporcie. 
Komitet Żydów Polskich w 
Złotoryi został zarejestrowany 
23 maja 1946 r. Miał 
wówczas siedzibę przy pl. 
Zwycięzców 5 (obecnie pl. 
Niepodległości). W tym 
okresie przewodniczącym 
komitetu był Chaskel Laufer, 
sekretarzem – I. Cukierfajn, 

na czele Wydziału Produktywizacji 
stał Lewenkopf, Wydziałem 
Repatriacyjnym kierował Icchak 
Melman, a Opieki Społecznej – 
Sucher Gluzman. 

Organizacją życia religijnego 
zajmowała się kongregacja wyznania 

mojżeszowego, która w Złotoryi 
powstała 25 grudnia 1946 r., a 
jej siedziba mieściła się przy ul. 
Marii Konopnickiej 19. W 1948 r. 
przewodniczącym kongregacji był 
Icek Mantelmacher, a członkami 
zarządu – Izak Liberman i Natan 
Chazanowicz. W Złotoryi nie było 
rabina, ale czynne były szkoły 
religijne dla dzieci – Talmud Tora i 
cheder, prowadzono także koszerną 
stołówkę, a raz w tygodniu rzezak 
rytualny (szojchet) z Legnicy 
dokonywał uboju (szechity). 
Nabożeństwa odbywały się w domu 
modlitwy przy ul. Basztowej 15/16. 

Ważną rolę w życiu społeczności 
żydowskiej odgrywała edukacja 
– w mieście działała Społeczna 
Żydowska Szkoła Powszechna im. 
Szaloma Alejchema. Placówka ta 
rozpoczęła swoją działalność już w 
czerwcu 1946 r., ale z powodu braku 
wykwalifikowanych nauczycieli, 
materiałów i programu, przez kilka 
pierwszych miesięcy nauczano 
jedynie języka żydowskiego (jidysz) i 
polskiego oraz śpiewu. Początkowo 
szkoła liczyła 30 dzieci i uczył w niej 
tylko jeden nauczyciel. Z czasem 
budynek wyremontowano, 
a miejscowa spółdzielnia żydowska 
wykonała 15 ławek szkolnych i inny 
sprzęt niezbędny do podjęcia nauki. 
W 1947 r. kierowniczką szkoły była 
Cyla Ajchenbaum, a uczyły tam 
Adela Feldman oraz Eugenia Szpigel. 
Językiem wykładowym był polski, ale 
obowiązkowymi przedmiotami były 
także języki żydowski i hebrajski oraz 
historia Żydów. 

Większość uczniów słabo 
władała językiem polskim, a do 
mowy wplatała rusycyzmy, co nie 
było niczym dziwnym, biorąc pod 

uwagę fakt, że większość z nich 
pierwsze lata swojego życia spędziła 
w ZSRR. Dla nauczycieli poważnym 
problemem było to, że dzieci nie 
tylko nie znały języka polskiego, ale 
także żydowskiego. Dlatego – jak 
sami stwierdzali w sprawozdaniu z 

1946 r. – jednym z głównych zadań 
było przyzwyczajenie ich do polskiej 
mowy. 

Od 1946 r. z powodu wyjazdów 
ze Złotoryi liczba dzieci w szkole 
systematycznie się zmniejszała. 
W lutym 1948 r. pozostało w niej 
zaledwie 16 uczniów żydowskich. W 
związku z tym już w następnym roku 
szkolnym 1948/49 szkoła została 
zlikwidowana. 

W czerwcu 1946 r. w Złotoryi 
zorganizowano inną placówkę dla 

dzieci – przy lokalnym komitecie 
żydowskim powstał półinternat 
szkolny z grupą przedszkolną. 
Przebywały w nim dzieci i młodzież 
od 3. do 16. roku życia, a jego 
podopieczni mieli zapewnioną 

opiekę wychowawców 
i trzy posiłki dziennie. 
Największa liczba 
dzieci przebywała 
w nim we wrześniu 
1946 roku (103). W 
1947 r. kierownikiem 
półinternatu był 
absolwent Politechniki 
Lwowskiej – Zelman 
Rozenberg, a 
wychowawczyniami 
– Genia Bronsztejn, 
Chaja Muzykant, 
Wiera Kuczer i Ida Kac. 
Placówka działała do 1948 r., kiedy 
to z powodu wyjazdu podopiecznych 
została zlikwidowana. Zarówno 
szkoła, jak i półinternat mieściły się 
przy ul. Basztowej 15/16. 
Życiem kulturalnym żydowskich 
mieszkańców Złotoryi zajmował 
się lokalny oddział Żydowskiego 
Towarzystwa Kultury i Sztuki, a ich 
aktywnością fizyczną – Żydowski Klub 
Sportowy „Jedność” (ŻKS Złotoryja) 
– jeden z ponad trzydziestu klubów 
sportowych, działających wówczas 
wśród dolnośląskich Żydów. W lipcu 
1946 r. liczył 45 członków i posiadał 
sekcję piłkarską, pływacką i ping-
ponga.

Od 25 czerwca 1946 r. w 
Złotoryi działała jeszcze jedna 
ważna organizacja żydowska – 
Towarzystwo Ochrony Zdrowia 
Ludności Żydowskiej (TOZ), która 
miała swoją siedzibę przy ul. 
Basztowej 19. W skład pierwszego 
zarządu wchodzili: Sucher Gluzman, 
dr Markus Reich oraz Jakob Sender. 
Towarzystwo posiadało własne 
ambulatorium, gdzie codziennie w 
gabinecie lekarskim przyjmowali 
lekarz i stomatolog. W ramach TOZ, 
w grudniu 1946 r., przy ul. Basztowej 
17 uruchomiono żłobek, który 
znajdował się w wyremontowanym 
5-pokojowym lokalu. Dodatkowo 
TOZ udzielał zapomóg w formie 
produktów żywnościowych dla 
kobiet ciężarnych, karmiących i 
dzieci. Organizacja ta obejmowała 
opieką lekarską także pozostałe 

instytucje żydowskie – półinternat, 
szkołę i kibuce.

W złotoryjskim TOZ-ie oprócz 
dra Markusa Reicha pochodzącego z 
Tarnobrzega – absolwenta Fakultetu 
Medycznego na Uniwersytecie 
w Pradze, jako lekarki pracowały 

rosyjskie Żydówki i 
Rosjanki, które wraz 
ze swoimi mężami 
przyjechały do Polski. 
Była to pochodząca 
z Symferopola 
Liza Gerszman-
Falewicz, Rosjanka 
Raisa Hoffman z 
Dniepropetrowska 
oraz felczerka-
akuszerka Czerna 
Szereszewska 
z Wołkowyska. 
Kierowniczką żłobka 
była w tym czasie Zisla 
Laufer.

Podobnie jak w innych miastach 
także w Złotoryi zorganizowano kilka 
partii żydowskich. W mieście działał 
socjalistyczny Bund oraz Żydowska 
Frakcja Polskiej Partii Robotniczej, 
które opowiadały się za pozostaniem 
Żydów w Polsce, jednakże 
szczególnie aktywne były partie i 
organizacje syjonistyczne (Ichud, 
Haszomer Hacair, Gordonia, Keren 
ha-Jesod i Keren Kajemet), których 
głównym celem było doprowadzenie 
do wyjazdu wszystkich Żydów z 
Polski (początkowo do Palestyny 
– aby walczyć o własne państwo 
żydowskie, a od maja 1948 r. już 
do Państwa Izrael). W Złotoryi 
działały co najmniej dwa kibuce, 
które przygotowywały młodzież 
do wyjazdu – jeden z nich przy 
pl. Zwycięzców 4 (obecnie pl. 
Niepodległości) prowadziła partia 
Ichud, drugi przy pl. Wolności 8 
(obecnie Rynek) – organizacja 
młodzieżowa Ha-Noar Ha-Cijoni. 
W 1948 r. mieszkały tam 33 
osoby, w większości byli to młodzi, 
dwudziestoletni ludzie, którzy 
przebywali tam ponad kilkanaście 
miesięcy i czekali na dogodny 
moment na wyjazd do Izraela. 

Ostatnią organizacją żydowską, 
która powstała w Złotoryi w 
tamtym okresie (początek 1947 r.) 
był lokalny oddział Związku Żydów 
byłych Uczestników Walki Zbrojnej z 
Faszyzmem – organizacja skupiająca 

żydowskich kombatantów, w skład 
zarządu której wchodzili: Szloma 
Szczupak, Józef Samueli oraz Sala 
Wilk. 

Liczba żydowskich mieszkańców 
Złotoryi systematycznie zmniejszała 
się już od 1946 roku. Część z nich 
opuszczała miasto, decydując się na 
emigrację z Polski – po pogromie 
kieleckim, który miał miejsce 4 lipca 
1946 r., a następnie po powstaniu 
Państwa Izrael w maju 1948 r. Wielu 
jednak przenosiło się do większych 
skupisk żydowskich, głównie do 
Legnicy i do Wrocławia. Według 
danych Urzędu Wojewódzkiego 
Wrocławskiego powiat złotoryjski 
należał do tych, z których wyjeżdżały 
największe grupy Żydów. W lutym 
1948 r. mieszkało tam jedynie 502 
Żydów. Półtora roku później, w 
drugiej połowie 1949 r., w Złotoryi 
pozostało 323 Żydów, w tym 176 
mężczyzn i 147 kobiet.

Po 1950 r. w mieście nie 
działała już ani jedna organizacja 
żydowska. Te dotychczas istniejące 
zostały zlikwidowane (w ramach 
likwidacji autonomii żydowskiej), a 
oddział nowo powołanej organizacji 
żydowskiej – Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Żydów 
w Polsce (TSKŻ) już w Złotoryi 
nie powstał, prawdopodobnie 
ze względu na zbyt małą liczbę 
potencjalnych członków. 

Dziś jedną z niewielu 
pozostałości po żydowskiej obecności 
w mieście jest ulica nosząca nazwę 
Bohaterów Getta Warszawskiego. 
Dlatego tym bardziej godne 
pochwały i docenienia są inicjatywy 
podejmowane przez członków 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej, mające na celu ocalenie 
ostatnich śladów materialnego 
dziedzictwa żydowskiego (macew z 
cmentarza żydowskiego w Złotoryi). 
Dzięki temu pamięć o dawnych 
żydowskich mieszkańcach ma szansę 
przetrwać.

Tamara Włodarczyk

Artykuł powstał na podstawie 
dokumentów archiwalnych 
pochodzących z Żydowskiego 
Instytutu Historycznego im. 
Emanuela Ringelbluma w Warszawie 
oraz Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu. Zdjęcia pochodzą ze 
zbiorów ww. instytutu.

  Tamara Włodarczyk jest autorką ponad 20 artykułów naukowych 
i współautorką czterech publikacji o tematyce żydowskiej, a także autorką 
scenariusza do filmu dokumentalnego o Żydach na Dolnym Śląsku. 
Od 1999 r. współpracuje z organizacjami żydowskimi: Gminą Wyznaniową 
Żydowską we Wrocławiu, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Towarzystwem Społeczno-
Kulturalnym Żydów w Polsce. Zajmuje się również popularyzacją historii 
Żydów na Dolnym Śląsku i ich dziedzictwa. Obecnie w Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego kończy doktorat o emigracjach Żydów z Dolnego 
Śląska w latach 1945–1970.
      Tamara Włodarczyk w sierpniu tego roku była gościem Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, gdy w naszym mieście poszukiwała śladów 
żydowskiego cmentarza. Roman Gorzkowski i Agnieszka Młyńczak pokazali 
też swojemu gościowi ogrodzenie na al. Miłej, z którego kilka lat temu zostały 

usunięte fragmenty macew. 

Żydzi w Złotoryi 
po II wojnie światowej 

Fot. Agnieszka Młyńczak

Roman Gorzkowski pokazuje Tamarze Włodarczyk 
wydobyte z ogrodzenia w 2008 r. fragmenty macew

Złotoryja, kolonia żydowska dla 
dzieci z Dolnego Śląska, 1947 r.

Złotoryja, oddział Bundu, druga połowa lat 40. XX
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Podajmy sobie ręce, by drogi nie zagubić, 
Jesteśmy dziś szczególnie potrzebni jedni drugim.                                                                                                                                                    

S. Joniec

Z łotoryjski Oddział reprezentuje prezes Małgorzata 
Pokrywka. Przed nią kolejno tę funkcję z wyboru 

pełnili: Józef Słowik, Tadeusz Musiał, Franciszek Herbut, 
Władysława Szczepkowska, Władysław Piórkowski, 
Stefan Urbański, Eugeniusz Seniowski, Kazimierz Styś, 
Ludwik Miller, Tadeusz Prończuk, Jerzy Romanowski, Alfred 
Michler, Włodzimierz Wójtowicz, od 1983r. Teresa Borys, 
Jolanta Pluta, Janusz Mileszko, Helena Manowiec. 
         Aby uczcić 110-lecie ZNP, 6 listopada 2015 r., w Złotoryi 
zorganizowano oddziałowe obchody. Akademia odbyła 
się w auli gościnnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Złotoryi, a część biesiadno-taneczna w lokalu „Złoty Gaj”.
Oprócz członków Związku na uroczystość przybyli: 
Marek Malicki - sekretarz ZOD ZNP we Wrocławiu, 
starosta - Ryszard Raszkiewicz,  wicestarosta - Wanda 
Grabos, burmistrz - Robert Pawłowski,  wójt - Maria 
Leśna,  przewodnicząca Rady Miasta - Ewa Miara, główny 
specjalista ds. oświaty - Paweł Kulig, prezes TMZZ - 
Aleksander Pecyna, dyrektorzy placówek oświatowych
i sympatycy złotoryjskiej oświaty.
Z kart historii

Otwierając uroczystość, prezes Małgorzata 
Pokrywka powitała zebranych i przedstawiła historię ZNP 
„w pigułce”, poczynając od zgromadzenia postępowych 
nauczycieli  z 1905 r. w Pilaszkowie, po dzień dzisiejszy. Na 
kartach historii znajdujemy ciekawe zapisy o długiej drodze 
legislacyjnych regulacji w prawie oświatowym, zadaniach 
statutowych członków Związku i pracy nauczycieli. 
Warto przypomnieć, że 4 czerwca 1939 r. przekazali oni 
marszałkowi Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi  
samolot RWD-8 z napisem: „Ufundowany 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego”, 
równocześnie prezes  ZNP meldował wpłatę 
miliona złotych na cele obronne państwa. Po 
delegalizacji Związku przez okupanta, ZNP podjął 
tajne nauczanie we współpracy ze Związkiem 
Walki Zbrojnej i ZG Armii Krajowej. 

W naszych dokumentach archiwalnych 
znajdujemy zarys kronikarski zatytułowany 
„Rozwój szkolnictwa i oświaty w powiecie 
złotoryjskim 1945-1970” autorstwa Władysława 
Piórkowskiego. Organizację szkolnictwa w 
powiecie opisał w swoich wspomnieniach 
Jan Stępień - pierwszy inspektor szkolny, także 
sekretarz miasta, Władysław Gasiński. J. Stępień 
objeżdżał teren i sprawdzał, jak funkcjonują 
szkoły. Pewnego razu spotkał oraczy: Był to 
chudziutki staruszek trzymający się niewielkiego płużka 
zaprzężonego w mizerną krowinę i… kobietę/!/.Kobieta 
ta miała nałożony przez ramię naszelnik przyczepiony 
do linki uwiązanej do pługa i pomagała krowie ciągnąć 
pług. Trudno było ustalić, czy oracz kierował pługiem, 
czy też pług był dla niego podporą. Na pytanie, dlaczego 
orzą takim sposobem, dziadziuś odpowiedział:  „panie, 
ziemniaki trza sadzić”. To ”trza” było powiedziane z takim 
przekonaniem, że wszystko inne nie miało znaczenia, było 

życiowym imperatywem. Ilekroć później w rozmowach z 
nauczycielami słyszał o trudnościach, opowiadał historię 
z oraczem. To „trza” obrosło w legendę i mobilizowało 
ludzi do wysiłku.  Ze wspomnień córki inspektora – 
Barbary Pospolitej dowiadujemy się, że ojciec zabiegał 
o odzyskanie budynku szkoły (obecnie SP1), zajętego 
przez MO.  Bezskutecznie. Dopiero zagrożenie skargą 
do Rokosowskiego, którego panicznie  bali się Rosjanie, 
odniosło pożądany skutek. Rosjanie opuścili siedzibę 
(obecnie OSZW), gdzie przeniosła się Milicja. Niestety, 
budynek wymagał remontu, na co przeznaczono dochód 
z dożynek. Była to trzecia szkoła w powiecie po Sokołowcu 
i Nowej Wsi Grodziskiej.  W dniu 7 kwietnia 1949 r. Sejm 
uchwalił Ustawę o likwidacji analfabetyzmu.  W powiecie 
złotoryjskim zakończenie walki z analfabetyzmem 
ogłoszono 9 grudnia 1952 roku. Wyniki były mizerne. 
Z tego wysiłku władzy i społeczeństwa  zbudowano 
podwaliny naszej oświatowej teraźniejszości.

I tak z kronik dowiadujemy się, że pierwszym 
prezesem szczebla powiatowego ZNP został  Józef Słowik. 
W protokołach znajdziemy informację o uwięzieniu 
Krzysztofa L. z powodu braku dokumentów prowadzonej 
działalności w ramach tzw. Wszechnicy Radiowej. Jest też 
wzmianka o zbiórce ponad 80. tys. zł na streptomycynę 
dla chorego Mikołaja J. Nauczyciele zawsze podejmowali 
się koleżeńskiej pomocy zawodowej i rodzinnej 
wobec swoich kolegów. W 100. rocznicę Związku 
zainaugurowano rajdy emerytów i rencistów, podczas 
których realizowano konkursy. Reprezentacja ziemi 
złotoryjskiej  zdobywa nagrody i wyróżnienia. Nauczyciele 
powiatu złotoryjskiego korzystają z nowych możliwości 
pozyskania środków finansowych, piszą programy, by 
podołać zadaniom, które przed nimi stawia państwo 
i które przed sobą sami postawili. Pracownicy oświaty 
dbali w szkołach, przedszkolach i świetlicach o integrację 
środowiska, a ZNP aktywnie w tym uczestniczył.  

Teraźniejszość
Jubileusze są wspaniałą okazją dosatysfakcjonowania 

aktywnych. W tym roku Złotą Odznaką ZNP 

odznaczono osoby: Beatę Franczak, Joannę Kaczmarską,                                                                                                                                      
Marię Kawkę, Żanetę Kobylińską, Marię Marszulę, Halinę 
Olczak-Krawczyk i Marię Radwańską. Pamiątkową 
odznakę za 50-lecie przynależności do Związku przyznano 
Edwardowi Gęsiorowi i Wacławie Szczypel. 

Legendą złotoryjskiej oświaty jest pani Aniela 
Lasoń - wielokadencyjna przewodnicząca Oddziałowej 
Komisji Rewizyjnej. Wielką podporą Koleżanki prezes 
są członkowie Zarządu i prezesi Ognisk. Są to: Elżbieta 
Adamowicz, Waldemar Adamowicz, Barbara Barger-
Kozioł,  Barbara Bernasiewicz, Beata Dąbrowska, 
Joanna Dudek, Beata Franczak, Lidia Haba, Magdalena 
Hajdun, Joanna Hutnik,  Jadwiga Iskierska, Anna Jóźwiak, 
Krystyna Klewko, Monika Kubicz, Joanna Kuriata, Żaneta 
Kobylińska, Kinga Maciejak, Dorota Majchrzak-Kłos, 
Joanna Markiewicz, Wioleta Michalczyk, Anna Orzech, 
Małgorzata Paszczyk, Barbara Pawłowska, Ewelina 
Pilipionek, Joanna Pitera oraz „łączniczki” – członkinie 
Sekcji Emerytów i Rencistów. Do niektórych członków 
zamieszkałych poza Złotoryją trzeba każdorazowo dotrzeć 
osobiście i czynią to łączniczki: Halina Bamburowicz, 
Halina Głowacka, Maria Kawka, Maria Marszula, Lucyna 
Piotrowicz, Maria Radwańska, Halina Ziółkowska oraz 
przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów  ZO ZNP – 
Krystyna Klewko.

Radością prezes Małgorzaty Pokrywki są nowi 
członkowie: Ewa Baran, Sylwia Gągorowska, Anna 
Gruszka, Magdalena Hanebach, Magdalena Hrycaj, 
Karolina Karasińska, Barbara Karwan, Grażyna Kosin, 
Krystyna Kozłowska, Anna Kramek,  Danuta Łabędzka, 
Maria Niesłuchowska, Marta Ozimińska, Marzena 
Pisarska, Tadeusz Piętoń, Kamila Saluszewska, Monika 
Samburska-Mach, Elżbieta Tkaczyk, Iwona Wodniak, 
Maria Wojciechowska, Karolina Zięba-Jokiel, Joanna 
Wróblewska. Obecnie związek liczy 266 członków, w tym 
81 emerytów i rencistów.

Spotkanie prowadziła Kinga Maciejak – wiceprezes 
Zarządu Oddziału ZNP w Złotoryi, a prezentację 
multimedialną przedstawiła Beata Franczak. Uroczystość 
uświetnił występ teatru uczniowskiego „Mimo Wszystko” 
z  Zespołu Szkół Ogólnokształcących , prowadzony przez 
polonistkę Jolantę Zarębską.

 A kiedy już padły słowa 
podziękowań, zaproszono zebranych 
na słodki  poczęstunek. Tort smakował 
przewybornie. Dziękując zaangażowanym 
w organizację, drugim za uczestnictwo, 
pani prezes poinformowała o wystawie 
zorganizowanej w siedzibie TMZZ. Przyjezdni, 
nie zwlekając, udali się do Bacalarusa 
obejrzeć wystawę, którą objaśniali prezesi: 
ZNP - Małgorzata Pokrywka i TMZZ – 
Aleksander Pecyna.
14 listopada 2015 r. w Legnicy Sekcja 
Emerytów i Rencistów zorganizowała własne 
obchody jubileuszu. Były przemówienia, 
satysfakcjonowanie, występy formacji „Złote 

Dzieci” oraz seniorów. W uroczystości udział wzięli prezes  
Oddziału Dolnośląskiego ZNP Mirosława  Chodubska i 
prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.
Złotoryjski  Oddział ZNP,  Sekcję Emerytów i Rencistów 
reprezentowało dziewięć koleżanek, zaliczając kolejną 
udaną imprezę.

 Tekst i zdjęcia: Danuta Sosa                                                                                                  
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HALINA SPIŻEWSKA z d. Gornczarek (ur.13.11.1929 w Krakowie – zm. 11.08.2015 w Złotoryi) 
wraz z mężem Andrzejem i trójką dzieci do Złotoryi przybyła w 1980 roku.

Rok 1947 zastaje rodzinę Gornczarków we Wrocławiu. Ojciec jest publicystą, zostaje niesłusznie 
oskarżony i aresztowany. Matka z trójką dzieci pogrąża się w biedzie. Halina wspiera mamę, 
podejmując pracę. Po osiągnięciu pełnoletności zawiera związek małżeński i osiada w Bierutowie.

Rodzą się dzieci, mąż zmienia pracę, co skutkuje przeprowadzkami. Pani Halina pracuje zawodowo 
jako bibliotekarka, przedszkolanka. Kiedy w 1962 roku wróci do Wrocławia, przyjmie propozycję 
Kuratorium i awansuje na wizytatora przedszkolnego. Jest inicjatorką utworzenia przedszkola dla 
dzieci specjalnej troski na terenie Ogrodu Zoologicznego, pod patronatem p. Gucwińskich. 
Z przedszkola korzystały dzieci od 3 do12 lat w grupach: jedne całodobowo od poniedziałku do 
piątku, inne w sobotę i niedzielę. Dzieci objęto pełną opieką medyczną, zorganizowano zajęcia 
sportowe, rehabilitacyjne i taneczne. Przy Szkole Życia pani Halina uruchamia pierwszy klub dla 
młodzieży specjalnej troski. Pani Halina, dobrze pojmując myśl wychowawczą Marii Grzegorzewskiej, 
naśladując Korczaka, unowocześniała metody pracy z dziećmi. Nauczyciele skandynawscy 
zaprosili p. Halinę do Kopenhagi na kongres poświęcony dzieciom specjalnej troski. Kiedy podjęła 
pracę w szpitalu, jako pracownik socjalny, dała się poznać, jako wspaniała opiekunka chorych i 
osamotnionych. Za osiągnięcia zawodowe została uhonorowana Medalem Edukacji Narodowej.

Po długiej chorobie odeszła skromnie, cichutko w wakacyjny czas - żegnana przez najbliższych, 
nauczycieli i rodziny uczniów. Jesteśmy dumni, że była wśród nas.

Niech spoczywa w pokoju.
                                                                                         

                                     Na podstawie wspomnień córki - Ryszarda Cetera

Halina Spiżewska

                                                                Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…
      Pogrążonym w smutku:
      Kazimierze Tuchowskiej, Aleksandrowi Borysowi, Tomaszowi Szymaniakowi
                                         

                                                                                                                                        z powodu śmierci Bliskich
                                                                                                                             wyrazy głębokiego współczucia

                                                                                                               składają koleżanki, koledzy i przyjaciele z TMZZ

Kto był raz na Wieczorze Win, ten ma apetyt na 
kolejne wieczory z winem w roli głównej.  Dzięki 

wiedzy, rozległym kontaktom i gościnności gospodarzy 
„Agatu”, ze spotkania na spotkanie, przybywa chętnych 
na odpoczynek w myśl zasady „coś dla ciała, coś dla 
ducha”.  
Po degustacji win alzackich, bułgarskich, węgierskich, a 
także win wyselekcjonowanych ze względu na bogate 
w kopalne owoce morza podłoże, w jakim wzrastała 
winorośl („od kambru do dzisiaj”), przyszła kolej na 
Wieczór Win Gruzińskich. Proszę Państwa, co TAM się 
działo!!! Nie wiadomo od czego zacząć!
Zacznijmy od początku! 

Zjechała rekordowa ilość osób – 35. smakoszy 
wina płci obojga z Wrocławia, Legnicy, Złotoryi i Jeleniej 
Góry. Domyślam się, że chętnych było więcej, ale tu 
obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” - ilość 
miejsc jest ograniczona. Szczęściarze! 
Punktualnie o godzinie 19.00, 24 października br., 
gospodarze sokołowskiej winnicy Teresa Kucharska 
i Paweł Góźdź przedstawili swoich gości, którzy od 
dwóch dni pomieszkiwali w winnicy i w kuchennych 
czterech ścianach przygotowywali gruzińskie specjały. 
Wodzirejem wieczoru został przedstawiciel gruzińskiej 
firmy MARANI, której wina serwowano podczas 
spotkania. Gija Beżuaszwili, korzeniami rodzinnymi 
związany z Tbilisi, 17 lat temu za życiową przystań obrał 
Polskę. Dziś swobodnie włada polszczyzną,  od czasu 
do czasu lekko zniekształcając końcówki niektórych 

rzeczowników, ale polska mowa z 
obcymi ozdobnikami zawsze nas 
jakoś rozmiękcza 
i rozczula. 
W krótkim wprowadzeniu 
dowiedzieliśmy się o znaczeniu 
„supry”, tj. biesiady, i roli 
„tamady” - mistrza ceremonii, 
budującego nastrój, zabawiającego 
anegdotami, wznoszącego 
toasty i pobudzającego apetyt. 
Nasz gruziński tamada (o 
urodzie egzotycznego amanta) 
rozpoczął suprę od podkreślenia 
wielowiekowej przyjaźni polsko-
gruzińskiej i szczerego stwierdzenia 
„My was po prostu kochamy i 
szanujemy!” Mówił o wspólnych 
inicjatywach podejmowanych 
w przeszłości oraz mnogości 

wspólnych cech (zamiłowanie 
do biesiadowania, podobne 
poczucie humoru, skłonność 
do gawędziarstwa) mimo 
wyraźnych różnic kulturowych i 
światopoglądowych. W swym 
przemówieniu, w którym nie 

szczędził nam pochwał, doprowadził niejednego 
biesiadnika do wzruszenia na pograniczu łez.

Pierwszy toast (sadchegrdzelo) tamada przekazał, 
zgodnie z gruzińskim zwyczajem, „w ręce” najstarszego 
wiekiem uczestnika biesiady, a kolejne wznosił już 
sam, za każdym razem okraszając je opowieściami o 
gościnności swoich rodaków. Podczas całej ceremonii 
piliśmy kolejno za udane spotkanie i zdrowie 
zgromadzonych przy stole, za rodzinę i przyjaciół, za 
gości i gospodarzy, za miłe wspomnienia i osoby, które 
się z nimi wiążą, za płodność naszych przodków, za 
Gruzję, za Polskę. Za każdym razem wznosiliśmy głośne 
trzykrotne „Gaumardżos!, co przetłumaczyć można na 
nasze krótkie „Na zdrowie!”. Biesiadnicy sączyli wino 
powoli, wcześniej zanurzając w lampce lekko nosy, 
wirując dla wzmożenia aromatu zawartością kieliszka 
– smakowali, cmokali, z aprobatą potakiwali głowami. 
Tamada, jak każe tradycja biesiadna, każdy toast wypijał 

do dna. Patrzyliśmy z podziwem. Zwłaszcza że w tle 
co rusz słyszało się to charakterystyczne pu! - odgłos 
wyciąganego z butelki korka.

Delektowaliśmy się smakiem, kolorem i zapachem 
Mukuzani, Saperavi, Kakheti (jednocześnie nazwa 
regionu w Gruzji) i Tibilisuri.
Opowieści o urokach Gruzji, tajemnicach sztuki 
winiarskiej i mnogości gatunków win, ośmiotysięcznej 
historii gruzińskiego winiarstwa i kulinariach – 
zilustrowane licznymi slajdami - toczyły się przy 
niezwykłych specjałach tradycyjnej kuchni gruzińskiej. 
Jako pierwsze na stole pojawiło się adżapsandali, 
czyli warzywny misz-masz, którego podstawowym 
składnikiem jest popularny w tamtej części świata 
bakłażan. Kolejnym frykasem było chaczapuri, 
serowy chleb, podany z rulonami bakłażanowymi 
wypełnionymi pastą orzechowo-czosnkową i 
„oprószonymi” pestkami granatu. Były także mięsne 
szaszłyki z pieczonymi ziemniakami i surówką z 
czerwonej kapusty w duecie z buraczkami. Poczęstunek 
kończył malinowy deser z bakaliami i choć wszyscy 
byliśmy już mocno najedzeni (bo wszystko zjadaliśmy 
do czysta) – zniknął z miseczek w oka mgnieniu.  

Kiedy moderator uczty uznał, słusznie zresztą, 
że dostatecznie nasycił nasze ciała, zaprosił na środek 
muzyków z Warszawy, sam chwycił za gitarę i... 
popłynęła gruzińska muzyka. Okazało się bowiem, 
że nasz mistrz supry, to przede wszystkim muzyk – 
wokalista i multiinstrumentalista, członek zespołu 
Z’UMBA. Śpiewy trwały do północy, kiedy to zamknięto 
część oficjalną, ale dla gości o mocnych głowach zabawa 
trwała nadal. Po wyśpiewanej po polsku i wygranej na 
trzy instrumenty znanej piosence „Batumi”, nadeszła 
kolej na obowiązkowy hit biesiadny „Sokoły” - wygrany 
na ichniej bałałajce (panduri), ale wyśpiewany już z 
naszą „pomocą”. „Sokoły” zaakcentowano jeszcze 
na stole bigosem i czerwonym winem z „agatowej” 
piwniczki.

Po godz. 3  goście udali się na spoczynek, 
a rano – po obfitym śniadaniu i spacerze – rozjechali się 
do domów. Wcześniej, żegnając się z gospodarzami, 
przytulali do piersi butelki z gruzińskim winem, 
które można było zakupić w dowolnych ilościach. 
Gaumardżos!!!!
 Joanna Sosa-Misiak

Gruzińskie klimaty 
w sokołowskim AGACIE

Fot. Piotr Krawczuk

JUBILEUSZ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO WIECZÓR WIN
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M
ój Ojciec, Jan Stępień, w 1945 r. był pierwszym 
inspektorem szkolnym w Złotoryi. Organizował 

szkolnictwo na terenie powiatu. Jesienią odwiedziła 
go Mama. Okazało się, że Tato ma dwie szklanki 
(przywiezione ze Starachowic), a jajecznicę smaży na 
pokrywce. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, było kupno 
(w komisie) naczyń i garnków.

Inspektorat mieścił się w willi (na piętrze) na 
ul. Sienkiewicza 6. Na parterze było mieszkanie 
inspektora. Sąsiednią willę zajmował rosyjski 
komendant miasta. 
W 1945 r. były duże trudności aprowizacyjne, jedzono 
ziemniaki z poprzedniego roku, o jarzynach i owocach 
nie było mowy. Na posesji inspektoratu rosła 
jabłonka, ale owoce na niej należały do komendanta 
miasta i nie wolno było ich zrywać. Mama stwierdziła, 
że może nie znać tego zarządzenia. Weszła na drzewo i 
zrywała jabłka. Zza płotu wyszedł żołnierz rosyjski i do 
mamy - „uchodi”. Ta udała, że nie rozumie – póki nie 
zdjął  broni z ramienia. Wówczas natrzęsła owoców,  
ale jak zarepetował broń, to zeszła z drzewa i uznała, 
że owoce pod drzewem są jej.

Któregoś wieczoru do inspektoratu przyszedł 
komendant z pretensjami, dlaczego ojciec nie 
złożył mu wizyty? Tato wytłumaczył mu, że w 
Polsce jest zwyczaj, że gospodarzowi składa się 
wizytę. Komendant żachnął się, że właśnie on 
jest gospodarzem. Tato mu powiedział: „Wy 
pójdziecie dalej, a my tu zostajemy, to my jesteśmy 
gospodarzami”. Na zgodę przekroił paczkę angielskiej 
herbaty i wręczył połowę gościowi. Kilka dni potem 
do inspektoratu przyszedł żołnierz z kartką. Tata 
nie potrafił przeczytać, bo nie znał cyrylicy. Pani 
Władysława Szczepkowska pomogła odczytać i 
zrozumieć. Tata był zaproszony na przyjęcie z okazji 
rocznicy rewolucji październikowej do komendanta.

Długi stół ustawiony (przy rozsuniętych 

drzwiach) przez dwa pokoje uginał się od jadła 
(comber jeleni, szynka „krakuska” porąbana 
na grubość palca, kawior czarny i czerwony w 
salaterkach, wina i koniaki francuskie). Przed każdym 
uczestnikiem stała szklanka i pół litra spirytusu. 
Panie (żony oficerów) były „wytwornie” ubrane w 
koszule nocne po Niemkach. Bez względu na płeć, 
każdy nalewał sobie pół szklanki i zagryzał ziarnkiem 
kawioru. Tata poprosił o kieliszek, wymówił się 
chorobą serca. Dostał literatkę 100 mg i jako jedyny 
raczył się koniakiem i jadłem.

Na Wielkanoc 1946 r. rodzina była w komplecie w 
Złotoryi. Zaczęłam chodzić do szkoły (jeszcze tej małej, 
ciasnej), a Mama rozpoczęła pracę w szkole. Na moje 
nieszczęście była moją wychowawczynią do końca 
szkoły podstawowej. Uczyła matematyki, a naszą 
klasę także języka polskiego.

W 1947 r. przystąpiłam do Pierwszej Komunii 
Świętej. Po uroczystości w kościele, w podcieniach 
małego kościoła katolickiego, było wspólne śniadanie 
- placek drożdżowy z kruszonką i prawdziwe kakao 
(pycha!). Nie było wtedy mody na przyjęcia komunijne 
i prezenty.

W 1948 r. w czasie wakacji byłyśmy na koloniach. 
Noclegi na siennikach w szkole w Podgórkach. Po 
powrocie do domu okazało się, że każda z nas wróciła 
z wszawicą. Zaczęło się odwszawianie. 
Wyczesywanie gęstym grzebieniem 
(jedno „posiedzenie” - 30 sztuk). 
Proszek DDT, a potem ściąganie gnid 
włosek po włosku. Ja miałam krótkie 
włos, gorzej miały koleżanki 
z warkoczami. 

Dziwne to były czasy. Chyba 
na uroczystość związaną z 3 Majem 
(nie pamiętam, w którym roku) 
Mama przygotowywała inscenizację 

piosenki „Rozkwitały pąki białych róż”. Z dziewczętami 
robiłyśmy girlandy z białych (papierowych) róż, ale 
okazało się, że program musi być zatwierdzony. Pani 
z UB zapytała Mamę „Dlaczego to są białe róże a nie 
czerwone?”  W odpowiedzi usłyszała, że takie są w 
piosence. Tamta uznała, że piosenka jest sanacyjna i 
girlandy zmarnowały się. 

W 1949 r. wyjechałyśmy do Świeradowa 
Zdroju na obóz harcerski. Zainstalowano nas 
w willi, która była potwornie zanieczyszczona 
odchodami i wszelkimi śmieciami. Przez trzy dni 
ciężko pracowałyśmy, a jak już było jako tako czysto 
– przeniesiono nas do sali kinowej. W nocy pluskwy 
obżerały nas dokładnie. Rano – bunt i decyzja, że 

przenosimy się pod namioty. Wreszcie! Przez cały 
Świeradów szła karawana z siennikami. Po rozbiciu 
namiotów trzeba było wykopać rów na latrynę 
(nie było lekko) i zainstalować żerdź do siadania. 
Gotowałyśmy same – z tego, co było.  Dziwne, ale 

1

wszystkie dziewczyny schudły. Nasza hufcowa, p. 
Danuta Kowalczyk, była na obozie z małym dzieckiem 
(na ręku) i w zaawansowanej ciąży. Wysmarowała 
sobie mundur, zwłaszcza na brzuchu i jak wracaliśmy, 
to na peronie śmiano się z nas. Ale i tak było fajnie. W 
nocy były warty i podchody, o kocówie nie wspomnę. 

Rok szkolny 1949/50 to już VII klasa. Uczniowie 
byli bardzo zróżnicowani wiekowo. Byłam jedną z 
najmłodszych, ale np. nasza gospodyni klasowa, Janka 
Matecka, była starsza o 3 lub 4 lata. Chłopcy też w 
różnym wieku – nawet 18 i 20 lat. Były to przecież 
lata powojenne i młodzież w różnym momencie 
przerwała naukę, a szkołę należało ukończyć. 

Dużo się w klasie działo. Często głupio. Np.: drzwi 
do klasy wysokie i szerokie. Akurat z powodu choroby 
nie było mnie w szkole. Klasa przed lekcją historii, 
którą prowadziła p. Władzia Szczepkowska, ustawiła 
barykadę ze stołków, które posypały się na panią 
profesor. Oczywiście klasa została ukarana i ja też. 
Uważałam, że to niesprawiedliwe, bo mnie przecież 
nie było. Mama mi odpowiedziała: „A gdybyś była, to 
nie brałabyś udziału?” Miała rację, ale nie jest dobrze 
mieć dwa w jednym – Mamę i wychowawczynię. 

Do szkoły przybyło dwóch młodych nauczycieli 
– pan Januś (bardzo przystojny) i p. Stachowiak. Obaj 
mieszkali w pokoiku na poddaszu w szkole. Jadzia 
Zajfertówna (której podobał się p. Januś) podsłuchała 
narzekania p. Janusia, że śpi na gołych sprężynach. 

Bez trudu namówiła mnie, aby zrobić w tym pokoju 
inspekcję. Faktycznie jedno łóżko zamiast materaca 
miało ułożone kartony. Serce się Jadzi ścisnęło i 
stwierdziła, że u niej w domu są zapasowe materace. 
Cichcem przeniosłyśmy trzyczęściowy materac i 
ułożyłyśmy na łóżku. Nikomu nie przyznałyśmy się do 
tego samarytańskiego uczynku, choć były dociekania.    

Mama uczyła nas nie tylko matematyki, ale 
także języka polskiego. Bardzo jej zależało na tym, 
aby nie obrzydzić nam „Pana Tadeusza”. Pamiętała, 
że jej obrzydzono. Wymagano szczegółowej wiedzy, 
w którym stawie jak żaby kumkały. Sądzę, że udało 
się jej, skoro do dziś pamiętam piękne fragmenty 
tekstu. Na jesieni 1949 r. miał się odbyć Wieczór 
Mickiewiczowski. Przewidziano tańce – mazura 
i poloneza. Kroków mazura uczył nas mój tata, 
który świetnie tańczył mazura. Mazura tańczyłam 
jako młody ułan ze Staszką Dydyńską, która była 
trochę wyższa, ale ułańska wysoka czapka sprawę 
załatwiła. Niestety zdjęcie naszej pary zaginęło, a 
było publikowane w jakiejś gazecie wrocławskiej. 
Poloneza tańczono w parach mieszanych – chłopcy 
w kontuszach specjalnie szytych, dziewczęta w 
stylowych długich sukniach. Tańczyłam w pierwszej 
parze z Jasiem Grodziem, który na próbach 
prowadzał mnie jak kozę na postronku i Mama 
wiecznie go upominała „Patrz na Baśkę!”. Tuż przed 
występem spojrzała na jednego ze „szlachciców” 
w pięknym kontuszu i o mało nie zemdlała. 

Szlachcic był w półbutach i galfach (skarpetkach 
półpodkolanówkach). Okazało się, że miał duże 
stopy i nie znaleziono dla niego butów z cholewami. 
W ostatnim momencie ktoś przyniósł czarne 
górnicze gumiaki. I tak „szlachcic” wystąpił. Wieczór 
Mickiewiczowski był na dużej sali, na prawdziwej 
scenie z prawdziwą kurtyną.
Przed kurtyną Hania Balska deklamowała fragment 
„Pana Tadeusza” - „Poloneza czas zacząć...” i tu 
rozsunęła się kurtyna i ruszyliśmy w tany. Ja z Jasiem w 
pierwszej parze, tym razem tańczył pięknie. Nie tylko 
patrzył na mnie, ale robił to z wyszukaną atencją.  

Na zakończenie VII klasy, co równało się z 
ukończeniem szkoły podstawowej, pojechaliśmy 
na tygodniową wycieczkę po Polsce. Żeby jakoś 
wyglądać, wszyscy byliśmy w mundurkach 
harcerskich. Trasa obejmowała: Kraków, Wieliczkę, 
Gdańsk, Sopot, Gdynię, Poznań. Nocowaliśmy w 
Krakowie i Gdyni (na piętrowych łóżkach). Pozostałe 
noce – w pociągach. Największe wrażenie zrobiło 
spotkanie z morzem, które chyba wszyscy zobaczyli 
po raz pierwszy. Było to wczesnym rankiem, chyba na 
plaży Gdańsk-Stegny. Plaża była pusta, a my staliśmy 
oniemiali. Zrobiło się zupełnie cicho. Potem w ciszy 
zeszliśmy na brzeg i każdy próbował jaki smak ma 
woda, czy na pewno słony. Popłynęliśmy statkiem 
„Barbara” po Zatoce Gdańskiej. W Poznaniu ogromne 
wrażenie zrobiła palmiarnia – egzotyczne rośliny, 
które znało się tylko z obrazków. Intensywne tempo 
zwiedzania i brak snu spowodowały, że wszyscy byli 
ogromnie zmęczeni. Kierownictwo zafundowało nam 
seans w kinie. Seans się skończył, a w naszej części 
widowni nikt się nie ruszał. Słychać było jedno wielkie 
chrapanie. 

Jeszcze z opowieści rodzinnych:
Rok 1945. Inspektor szkolny martwi się, że 

dzieci przybywa, a we wsi (niestety nie pamiętam 
której) w budynku szkoły „zagnieździli się” rosyjscy 
sołdaci. Jak się ich z budynku pozbyć? Pan Michalski, 
pełnomocnik do spraw rolnych, który znał realia 
Związku Radzieckiego, znalazł sposób. W Związku 
Radzieckim odpowiednik inspektora szkolnego jest 
osobistością, z którą należy się liczyć. Stwierdził, 
że jest im koniecznie potrzebny samochód, który 
zresztą jakoś załatwił. We dwóch pojechali. Tato miał 
siedzieć w samochodzie i być „sieriozny”, a rozmowy 
prowadził pan Michalski. Straszył ich, że siedzący w 
samochodzie „rukowaditiel” już przygotował pismo 
ze skargą do Rokosowskiego. Rokosowskiego Rosjanie 
się bali. W końcu tato dał się przekonać, że oni się 
wyniosą i łaskawie wysiadł z samochodu, ale dalej 
miał być „sieriozny”. Aby  udobruchać obu panów, 
zaproszono ich na poczęstunek. Wyglądało to tak: na 
stole stał cebrzyk z parującym ugotowanym baranem, 
obok drugi cebrzyk z górą masła, a pod stołem trzeci 
cebrzyk z bimbrem. Uczta wyglądała tak: należało 
odkroić np. nogę barana, wsadzić do masła ruchem 
obrotowym, a następnie popić bimbrem z jednego 
aluminiowego garnuszka (kwarta). Sukces – ruscy 
opuścili budynek szkoły.

Barbara Stępień-Pospolita
(obecnie mieszkanka Wrocławia)

1950 r.: 1. Stanisława Stępień - wychowawczyni, 
2. Maria Dydyńska - uczyła geografii, 3. Stasia Mała, 
4. Basia Stępień, 5. Staszka Dydyńska 

VII klasa 1949/1950 r.: Stasia Dydyńska, 
Basia Stępień, Hanka Balska, Stasia Mała

W naszej klasie (VII): 1. Basia Stępień, 2. Stasia Mała, 3. Stasia Dydyńska,
4. Hania Balska, 5. Janka Małecka, 6. Stanisława Stępień - wychowawczyni

Grono nauczycielskie w 1948 r. (drugi rząd od lewej): 1. Franciszka Kasza, 2. Władysława 
Szczepkowska, 3. Tadeusz Musiał - pierwszy kierwonik szkoły, 4. Stanisława Stępień

Pierwsza Komunia Św. w 1947 r.: 1. Basia Stępień

Stanisława Stępień (1909-1994)  
od 1946 r. nauczycielka w SP nr 1

Jan Stępień (1909-1980)  
od 1945 r. inspektor szkolny, organizator 

szkolnictwa w powiecie złotoryjskim
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Zosia, znajoma polonistka, analizując jeden z 
tekstów Złotego Dyktanda, stwierdziła, 

że nigdy w życiu nie napisałaby wyrazu kościół małą 
literą w nazwie kościół Mariacki, ale cóż respektuje 
zasady ortografii i już zawsze będzie pisać zgodnie z 
tym, co  podaje słownik ortograficzny. 

Ot! Siła  przyzwyczajenia.
Moja nieżyjąca już ukochana ciocia Henia, 

mistrzyni kuchni, dzięki której ja dziś mogę 
zapraszać moje koleżanki na wspaniały sernik na 
zimno (otrzymałam po niej w spadku przepis), nie 
wyobrażała sobie niedzielnego obiadu bez rosołu z 
lubczykiem (oczywiście z kury z własnej hodowli).

Ot! Siła przyzwyczajenia.
Pewnie wielu z nas ma w domu ulubiony kubek 

lub filiżankę, kładzie wciąż na tym samym stoliku 
gazetę do czytania, od lat trzyma tajemne skarby w 

tej samej skrytce, zasiada w swoim fotelu, pilnując, 
aby nikt z członków rodziny - broń boże - nie zajął 
mu jego ,,świętego miejsca”. Tacy już jesteśmy, 
lubimy się przyzwyczajać do osób, rzeczy, idei, 
prywatnych zachodów słońca i czego tam jeszcze 
chcemy, bo to wszystko tworzy pewne rytuały, 
które jak pouczał Lis w Małym Księciu dają nam 
poczucie bezpieczeństwa, tworzą więzi. 

Z drugiej jednak strony burzymy te utarte szlaki i 
wtedy odzywa się w nas potrzeba walki  z codzienną 
rutyną, a nasza ludzka natura domaga się czegoś 
nowego, by nie zastygnąć w marazmie życia. Ważne 
jest wtedy, aby mieć w sobie siłę i chęć do zmiany. 
Ewa, córka mojej kuzynki, była cenionym 
pracownikiem w firmie, cieszyła się autorytetem 
wśród kolegów i koleżanek z pracy. Wrażliwa, 
kulturalna, z sercem na dłoni. Wszystko w jej życiu 

toczyło się zgodnie z rytuałem. I nagle... nic już nie 
było takie samo. 

Ot! Siła zmiany
Marek czekał na telefon od Zosi. Długo się 

nie odzywała. Dwa miesiące temu wyjechała na 
stypendium do Zurychu. Realizowała ważny projekt, 
kariera architekta stała przed nią otworem. Zgodził 
się na jej wyjazd, bo przecież w życiu potrzebne są 
zmiany. Nie doczekał się na telefon. Napisała sms’a: 
,,Już nie wracam...”

Ot! siła zmiany. 
Niedługo będziemy wybierać prezenty 

bożonarodzeniowe. Nie popadajmy w rutynę, bo 
siła przyzwyczajenia spowoduje, że kupimy 
bratu 155 parę skarpetek. Niech zwycięży w nas 
siła zmiany, pobudzająca do  kreatywności, a 
może wtedy podarunek sprawi radość nie tylko 
obdarowanemu, lecz także darczyńcy, czego życzy 
czytelnikom niżej podpisana.

Markosia

O sile przyzwyczajenia i sile zmiany
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Dzwonki szkolne, które oznajmiały rozpoczęcie 
roku szkolnego 1945/1946 w Złotoryi i powiecie 

złotoryjskim – odezwały się w różnym czasie, ale po 
raz pierwszy „po polsku”.
Kilka słów wyjaśnienia lub przypomnienia w celu 
„uplastycznienia” sytuacji. Na początku był chaos - 
jak przed powstaniem świata.

Dla Goldbergu i Goldbergerów (z wyjątkiem 
tych, których wcześniej wcielono do Wehrmachtu), 
II wojna światowa rozpoczęła się realnie dopiero 
13 lutego 1945 r., czyli wraz z wkroczeniem do 
miasta oddziałów Armii Czerwonej. Ale i ten opis 
jest nieprecyzyjny, gdyż jeszcze wcześniej – nim 
czerwonoarmiejscy rozpoczęli dzieło „wyzwalania” 
Goldbergu – partyjnorządowe władze Niemiec 
zarządziły ewakuację ludności (głównie kobiet i 
dzieci) na zachód w głąb Niemiec. Było to już po 
konferencji w Jałcie (II 1945), a przed Poczdamem 
(VIII 1945), kiedy pęd oraz siła Armii Czerwonej 
(odwrotnie proporcjonalnie do armii niemieckiej) 
była już tak wielka, że po 100-150 km, wycofująca 
się ludność niemiecka została przez oddziały 
niemieckie po prostu prześcignięta. W takiej 
sytuacji nie pozostało jej żadne lepsze rozwiązanie 
niż wracać „do domu”. Sytuacja dramatycznie 
się jednak skomplikowała, ponieważ niemal 
równocześnie z decyzją Goldbergerów o ich 
powrocie, w ślad za oddziałami radzieckimi, „szli 
na zachód polscy osadnicy”. I upraszczając: i jedni, i 
drudzy, jak przed 800. laty spotkali się w Goldbergu, 
który niebawem zostanie przemianowany 
(właściwie przetłumaczony) na Złotą Górę i żyli tu 
razem do roku 1946 (a nawet 1947). W miniskali 
autor przeżył to osobiście w wiosce pod Opolem – 
przybysze ledwo rozumieli śląską gwarę czterolatka, 
a on w równym stopniu ich „literacką” polszczyznę. 
Tak było prawie we wszystkich miejscowościach 
Śląska, a więc i w naszym mieście. Istna wieża Babel 
– ludzie mówili różnymi językami i narzeczami. Pod 
względem wyznaniowym był to także konglomerat: 
katolicy, protestanci, prawosławni, Żydzi itd.

Taka była baza społeczno-kulturalna, w jakiej 
przyszło działać pionierom (to nie rusycyzm, lecz 
pojęcie pochodzenia francuskiego) oświaty ziemi 
złotoryjskiej. A baza materialna? W roku 1945 
stanowiły ją:
- przedszkola - Goldbergerzy mieli dwa: katolickie w 
obecnej siedzibie Sanepidu, a  ewangelickie 
- w obecnym Przedszkolu „Michałek”;
- szkoły podstawowe również dwie, i także 
wyznaniowe: katolicka w pomieszczeniach 
parterowych Klasztoru Franciszkańskiego, a 
ewangelicka w obecnym gmachu SP 1 (wówczas 
jeszcze bez sali gimnastycznej i III piętra);
- w obecnym DN „Bacalarus” w różnym czasie 
prowadzono rozmaite formy kształcenia;
- gimnazjum i internat mieściły się w gmachu 
obecnego LO (ale bez dwóch hal sportowych i 
internatu); 1945r., spalony i zagospodarowany 
dopiero po 10. latach.

To spadek, jaki od Goldbergu otrzymali 
pionierzy. Oto sylwetki kilku z nich - więcej o 
tej sprawie traktuje jubileuszowa publikacja, 
przygotowana przez SP 1.
TADEUSZ MUSIAŁ

Biogram Tadeusza Musiała jest zaledwie 
szczątkowy i nie odpowiada zasługom tej postaci. 
Aktami osobowymi dysponuje KOiW, które nie 
chce ich udostępnić, kierując się ochroną danych 
osobowych. Nikogo z krewnych nie zdołano odnaleźć. 
Fragmentaryczne dane znaleziono w dokumentacji SP1 
i ZNP.

Tadeusz Musiał jest pierwszym dyrektorem 
pierwszej polskiej szkoły w Złotoryi po II wojnie: 
Publicznej Szkoły Powszechnej. Zorganizował ją w 
budynku przy ul. Konopnickiej 13 (dziś ma tu swoją 
siedzibę firma „GeoGold”, inż. J. Tuchowski), ponieważ 
przedwojenny obiekt szkolny przy ówczesnym 
pl. Zwycięstwa zajmowała Milicja Obywatelska. 
Inauguracja roku szkolnego odbyła się 22 września 
1945 r.; była to pierwsza szkoła w mieście - SZKOŁA 

MATKA- a trzecia w ówczesnym powiecie złotoryjskim 
(po Sokołowcu – 1 IX i Nowej Wsi Grodziskiej – 15 IX). 

Przy ul. M. Konopnickiej szkoła pozostawała do 
października następnego roku – od 13 października 
1946 r. funkcjonuje już przy pl. Zwycięstwa 7 (dziś 
pl. Niepodległości 7). Pierwszą kadrę stanowiło 7. 
nauczycieli: Tadeusz Musiał, Maria Dydyńska, E. 
Miciunkiewicz, Stanisława Nowakowska, Stanisława 
Stępień, Kamila Zbroja, Władysława Szczepkowska (?) 
Uczniów było 23.

Tadeusz Musiał ukończył przedwojenne 
Seminarium Nauczycielskie – był członkiem ZNP i 
angażował się w tej działalności ponadprzeciętnie, 
skoro powierzono mu funkcję prezesa (1947), a po 
reorganizacji – sekretarza OP ZNP (1949). Nie jest 
znana data przenosin do Wrocławia, gdzie miał się 
rozstać z zawodem (wg Wł. Piórkowskiego).
WŁADYSŁAWA SZCZEPKOWSKA

Kresowianka. Urodziła się 3 stycznia 1907 r. 
w Złoczowie. Swoją ofiarną pracę pedagogiczną 
rozpoczęła 1 września 1928 r. na Polesiu, w Różanie, 
pow. Kosów Poleski. Przy okazji odznaczenia jej 
Złotym Krzyżem Zasługi, tak wspomina ten pierwszy 
okres: „Kiedy sobie ten mój start zawodowy 
przypominam, nie mogę nadziwić się dzisiejszym 
młodym nauczycielom, którzy rozpaczają, 
otrzymując skierowanie na wieś, którzy skarżą się na 
brak wygód, rozrywek, itp. Dzisiejsza wieś, zwłaszcza 
na Śląsku, to luksus w porównaniu, na przykład, z 
tym moim Polesiem. A przecież uczyłam tam ponad 
6 lat i szczęśliwa byłam, że mam pracę w ogóle, 
że po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego 
sama siebie mogę sprawdzić, co umiem, na co 
mnie, jako nauczycielkę, stać”. Nauczycielstwo nie 
było zawodem jej pierwszego wyboru – marzyła o 
plastyce, ale niebawem przekonała się, że „nie mogła 
lepiej wybrać sobie zawodu”.

W roku 1936 ukończyła Wyższy Kurs 
Nauczycielski, co pozwoliło jej zdobyć nominację na 
kierownika nowej ……..??? klasowej w Podhorcach. 
Nadal podnosiła swoje kwalifikacje i po WKN 
„zdobyła dyplom historyka w WSP w Krakowie” – 
studiując zaocznie (1955).

Mówiąc o Śląsku, Wł. Szczepkowska miała na 
myśli Złotoryję, gdzie trafiła w lipcu 1945 r. Przez 
8 lat współorganizowała polską oświatę na ziemi 
złotoryjskiej, gdyż prowadziła również sekretariat 
w pierwszym inspektoracie oświaty (przy ul. 
Sienkiewicza 3). Była nauczycielem historii w SP 1 

(innej szkoły wówczas jeszcze nie było). „Była to 
nauczycielka niezwykle ofiarna i aktywna społecznie”- 
tak trafnie napisano w dokumencie. Nie może 
więc dziwić, że 25 sierpnia 1949 r. powierzono jej 
obowiązki zastępcy kierownika szkoły.

To jeszcze nie jest pełny zakres działalności 
Wł. Szczepkowskiej. Kiedy w roku 1947 tworzono 
na ziemi złotoryjskiej zręby ZNP, z pewnością była 
wśród organizatorów. W trakcie reorganizacji zarządu 
Oddziału Powiatowego, najpierw została skarbnikiem 
(19 I 1949), a następnie prezesem (29 IX 1949) 
oraz delegatem na Zjazd Okręgowy. Ponad wszelką 
wątpliwość można przyjąć, że swoim zaangażowanym 
działaniem przyczyniła się do zapoczątkowania pracy 
organizacyjno-związkowej wśród nauczycieli całego 
powiatu. Sama należała z pewnością do seniorów 
wśród dolnośląskich związkowców, gdyż do ZNP 
wstąpiła już 1 IX 1928 r., kiedy została członkiem 
Ogniska ZNP w Różanie. Dlatego wśród wielu nagród i 
wyróżnień poczesne miejsce zajmuje dyplom ZG ZNP 
z „wyrazami uznania i podziękowania za długoletnią, 
ofiarną, sumienną pracę zawodową i związkową” 
(1955, z okazji 50-lecia ZNP).

W Legnicy przez rok pracowała na etacie 
sekretarza Oddziału ZNP, a następnie w Szkole 
Podstawowej nr 5 i nr 10. W obu placówkach 
zorganizowała gabinety historyczne. Doceniała 
rolę nauczania regionalnego; czyniła to m. in. jako 
nauczyciel metodyk w Powiatowym Ośrodku 
Doskonalenia Kadr Nauczycielskich. Była członkiem, 
a zarazem członkiem  założycielem, legnickiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wskutek słabszego 
stanu zdrowia, po 30. latach pracy zawodowej 
przeszła na emeryturę (1962) i zmarła po kilku 
miesiącach.

Nie do każdego tak trafnie, jak do Władysławy 
Szczepkowskiej, przystają słowa poety, że „dla 
ojczyzny sterała swoje lata młode”. Zmarła młodo, 25 
maja 1963 r., w wieku 56 lat; pochowana w Legnicy 
(sektor 12, rząd A, nr grobu 19). W tej drobnej 
postaci, dolnośląska i polska oświata straciła postać 
wielką.
KAMILA EPLER

Biogram Kamili Epler jest niepełny, gdyż KOiW we 
Wrocławiu odmówiło dostępu do jej akt osobowych. 
Fragmentaryczne dane pochodzą z materiałów SP 1, 
LO oraz administracji legnickiego cmentarza. Z rodziną 
także nie zdołano uzyskać kontaktu.

Kamila Epler urodziła się 2 marca 1909 r. w 
Starachowicach. Nie wchodziła w skład pierwszego 
grona pedagogicznego „jedynki” przy ul. Konopnickiej. 
W Złotoryi pojawiła się pewnie pod koniec lat 40. 
lub na początku lat. 50. XX wieku. Najpewniej była 

chronologicznie czwartym dyrektorem SP 1. 
Zarządzeniem MOiW z dn. 7 lipca 1951 r.

powołano w Złotoryi Państwową Szkołę 
Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i 
Licealnego (w budynku na Pl. Niepodległości 7, 
wówczas pl. Zwycięstwa). I w składzie tego zespołu 
pedagogicznego znajdziemy już K. Epler. W tej 
szkole została dyrektorem stopnia licealnego, a więc 
pierwszym dyrektorem późniejszego LO.                                                                                                                                       

Ważną datą jest rok 1954, kiedy część szkoły jako 
„jedynka” zostaje na miejscu, a część przenosi się do 
gmachu na ul. Kolejowej 4, dzieląc się jednocześnie 
na SP 2 (po prawej) i LO (po lewej), ale jeszcze pod 
wspólną dyrekcją. Dopiero po 10. latach w 1964 r., 
szkoły rozdzielają się i mają odrębne dyrekcje. Kamila 
Epler nie uczestniczy już w tych wydarzeniach; jest w 
tym czasie (prawdopodobnie od 1951 r.) w Legnicy, w 
którejś z legnickich szkół - bez bliższych danych.

W Legnicy pozostaje najpewniej do końca życia – 
zmarła 18 lipca 1985 r. i jest pochowana na legnickim 
cmentarzu przy ul. Wrocławskiej.
TO NIE BYŁO ZAWSZE
czyli co po pionierach

Nieraz odnoszę wrażenie, że im mniejsza wiedza 
o minionych 70. latach, tym większe u niektórych 
zacietrzewienie i skłonność do krytycyzmu. Chyba 
kompleksy narodowe sprawiają, że rzadko bywamy 
dumni (lub zadowoleni) z tego, co nam się udało, 
a wolimy świętować porażki albo szukać winnych 
potknięć. A więc telegraficzny skrót o czasie naszych 
dziadków i rodziców – to ich dzieło:

- Przedszkola: nowy obiekt Przedszkola nr 5 przy ul. 
Legnickiej 35 (1981); nowe Przedszkole nr 6 przy 
ul. Górniczej 21 (1985); nowe Przedszkole nr 7 przy 
ul. Kwiskiej 1 (w r. 1990 osiągnęło stan  „0” i na tym 
etapie obiekt przejęła służba zdrowia – to dzisiejsza  
Przychodnia Rejonowa).
- Podstawówki: nowa SP-3 z salą (1964), od r. 1987 
rozbudowana o identyczną kubaturę oraz halę 
sportową (dzisiejsza „Tęcza” oddana do użytku 
dopiero 2004); dobudowano III piętro SP-1 (1968-72); 
dobudowano II piętro SOS-W (l. 70.) oraz świetlicę.
- Liceum: po dewastującym pożarze (1945) dopiero w 
r. 1954, po gruntownym remoncie kapitalnym, obiekt 
nadawał się do przyjęcia.
- ZSZ: nowy obiekt z salą gimnastyczną (1970).
- Hale sportowe: SP-1 (1966-67), SOS-W (l. 70), ZSZ 
(1979), LO - 2 hale (1979); przy każdej szkole były 
boiska sportowe z nawierzchnią odpowiadającą 
najwyższym w tym czasie standardom, np. dwa 
stadioniki (LO i ZSZ).
- Szkoła Sportowa (1976).
- Internaty: LO (1979); SOS-W (l. 70).
- Budynki mieszkalne: 2 bloki mieszkalne przy ul. WP 
48 i 48a (1982) oraz 6 domków szeregowych przy ul. 
Słonecznej 9 – 19 (1985). 
      Powyższe dane dotyczące przedwojnia i 
okresu powojennego autor przytacza nie w celu 
wywołania niezdrowej licytacji porównawczej. 
Winny one służyć uzmysłowieniu, że nie wszystko 
pozostało po Goldbergerach, że to, co powstało w 
latach 1945-90 to już dzieło złotoryjan. Może nie 
najdoskonalsze, ale wówczas innych możliwości 
materiałowych, technicznych i finansowych po prostu 
nie było. Zważmy to uczciwie nim zasiądziemy przed 
komputerem i zaczniemy pouczać, co i jak powinno 
było się zrobić, a co konkretnie sami zrobili? 
To myślenie ahistoryczne.
POST SCRIPTUM

W okresie przedwyborczym adwersarze 
polityczni, okładając się na oślep i na odlew m. in. 
oświatowymi cepami, ronili krokodyle łzy nad losem 
dzieci (powtórka spektaklu nastąpi zapewne za 4 lata 
w zmienionych najprawdopodobniej rolach), teraz 
dodatkowo „rozgrywany” jest brutalnie problem 
uchodźców. A już pionierzy oświaty w prymitywnych 
warunkach organizowali dożywianie dzieci. Nieco 
później, w każdym przedszkolu i każdej szkole 
funkcjonowała stołówka, a przychodzącego tu dziecka 
nie „legitymowano”, czy opłaciło za obiady, lecz 
nauczyciel (i szefowa kuchni) pilnował, ażeby żadne 
dziecko nie odeszło głodne (bez talerza zupy). A czy to 
nie współczesna „klasa”(?) polityczna wyprowadziła ze 
szkół stołówki i opiekę medyczną? W latach 80. szkoły 
i przedszkola były najczęściej okradanymi obiektami, 
ponieważ złodzieje doskonale orientowali się, że tu 
znajdą coś dla siebie i w magazynie spożywczym, 
i w pracowni. 
      W następnym numerze przedstawimy 
zorganizowanie i rozwój szkoły matki złotoryjskich 
szkół, czyli Szkołę Podstawową nr 1.

Alfred Michler
Zdjęcia pochodzą z archiwum SP-1 i ZNP

Tadeusz Musiał, kierownik pierwszej 
polskiej szkoły i pierwszy prezes ZNP

Legitymacja Władysławy Szczepkowskiej; prawdopodobnie najstarsza legitymacja ZNP w Złotoryi

Kamila Epler, pierwsza dyrektor 
LO w Złotoryi

Władysława Szczepkowska, zastępczyni 
kierownika pierwszej polskiej szkoły w Złotoryi

Z HISTORII ZŁOTORYJSKIEJ OŚWIATY

Pionierzy złotoryjskiej oświaty



Najstarszy znany wizerunek Trozendorfa
- epitafium ufundowane ok. 1556 r. przez 
Abrahama Bocka w kościele św. Jana w Legnicy

Od niedawna patronem gimnazjum 
przy ul. Wilczej jest Valentin Trozendorf, 

najwybitniejsza postać w dziejach miasta. 
Blisko czterdzieści lat temu, 2 maja 1977 r., 
w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się 
sesja popularnonaukowa poświęcona 
historii Gimnazjum Humanistycznego i 
jego rektorowi. Zorganizowało ją Liceum 
Ogólnokształcące, Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, Miejska Biblioteka Publiczna i SP 
1. Referaty (o mieście w XVI w., szkolnictwie 
w tym czasie, dziejach gimnazjum, jego 
statucie, opracowanym przez Trozendorfa 
oraz o tym jak ocenia ten dokument 
złotoryjska młodzież w 1977 r.) opracowali 
Alfred Michler, Henryk Hanebach, 

Włodzimierz Wójtowicz, Piotr Denert, 
Leopold Wokotrub, Ewa Nieborak, Jolanta 
Skoczylas, Barbara Mendocha 
i Marek Sarna. 

Przekazując Gimnazjum im. 
V. Trozendorfa zamieszczone obok 
ilustracje, nieśmiało sugerujemy, by 
nawiązać kontakt z autorami referatów 
(niektórzy już niestety nie żyją), by mogli 
podzielić się wspomnieniami z tych lat. 
A może warto powtórzyć ankietę wśród 
dzisiejszej młodzieży, jakie ma dzisiaj zdanie 
o regulaminie, którym podlegali ich starsi 
koledzy w XVI wieku?

Alfred Michler
Roman Gorzkowski

Trozendorf, sesja i gimnazjum
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     Postać Valentina Trozendorfa 
(1490-1556) - rektora Gimnazjum 
Humanistycznego w Złotoryi, pedagoga, 
dydaktyka, teologa oraz tłumacza, jest 
znakomicie udokumentowana w źródłach. 
Dysponujemy do jego życia licznymi 
materiałami w postaci mów pochwalnych, 
mów pogrzebowych, epitafiów, 
modlitw, wierszy, listów, dedykacji, 
sprawozdań, rejestrów czy pamiętników. 
Niestety, większość tych materiałów jest 
rozproszona i bardzo trudno dostępna. To 
taki skarb zakopany.

     Ciekawą kategorię źródeł stanowi 
korespondencja. Mamy dziesiątki listów, 
w których Trozendorf jest wspominany z 
wielkim uwielbieniem, najczęściej przez 
swoich uczniów i przyjaciół. Natomiast 
własnych listów Trozendorfa, takich 
w których jest odbiorcą lub nadawcą, 
znamy siedemnaście. To właśnie te 
listy są prawdziwą skarbnicą wiedzy. Ich 

treść budzi podziw dla nieprzeciętnego 
wykształcenia i bystrości umysłu, 
znajomości filozofii, literatury, mitologii 
oraz Biblii. Poza tym mają nienaganny 
styl - wszystko jest w nich zwięzłe, 
precyzyjne oraz jasno sformułowane. 
Przede wszystkim jednak, dostarczają 
nam unikatowych informacji. Poznajemy 
intymny świat Trozendorfa - budzą się 
emocje. Teksty są przejmujące, pełne 
smutków, radości i nadziei. Wyłania 
się z nich obraz ludzkich obaw i trosk. 
Przewodnim motywem jest prośba 
o pomoc. Nigdy jednak o pomoc dla 
siebie, zawsze dla innych; najczęściej dla 
miasta, szkoły, Kościoła, swoich uczniów, 
pracowników, rodziny bądź przyjaciół. 
     Poznajmy niewielką próbkę możliwości 
epistolograficznych Valentina Trozendorfa:
     Pierwszy (znany nam) list napisał 
Trozendorf w wieku piętnastu lat. 
Studiował wtedy na uniwersytecie w 
Lipsku i dowiedział się o śmierci swojej 
matki i rodzeństwa. 
     Valentin Trozendorf do Bartłomieja 
Josta, Lipsk 1515/1516 r.: 
     Wpierw Was serdecznie pozdrawiam. 
Mój umiłowany Wuju Bartłomieju. 
Przekazuję Tobie do wiadomości, że z 
Bożej Łaski ja jestem krzepki i zdrowy. 
Tegoż samego wszelakiego jednakowo 
nieustannie życzę dla Ciebie i twojej rodziny. 
Mój umiłowany Wuju, mówiono mi, że 
moja Matka [Dorota] i wszystkie moje 
rodzeństwo zmarło, w zdrowiu tylko ten 
najmłodszy brat [Franciszek] jeszcze żyje 
i że Panom ze Zgorzelca gospodarstwo 
zamierza sprzedać, a być może uczciwie 
zakupić zechcą. I, drogi mój Wuju, tak 
więc mam prawo uciekać się do Was jako 
Ojca i prosić Was, abyście Wy zachcieli 
uczynić dobroć dla mnie i tym samym 
pomoc dziecku zapewnić, aby miał posiłki 
i możliwość nauki, i któremu zapewnijcie 
opiekę (w 14 roku życia) tak samo jak mnie, 
gdy zechcieliście mi opłacać szkołę. I tak 
Bóg da ukojenie. Chciałbym też przybyć na 
Karnawał do Zgorzelca. I prześladowany 

w umieranie zostałem doszczętnie 
wprowadzony oraz krwią naznaczony. 
Valentinus Friedelanth zawsze uniżenie 
posłuszny. Panu Bartłomiejowi Jostowi ze 
Zgorzelca niniejszy list należy przekazać.
     Bardzo wartościowych informacji 
o funkcjonowaniu Gimnazjum 
Humanistycznego w Złotoryi dostarcza list 
zawierający Plan studiów (Leges institutae 
scholae). Wiemy, że rektor Trozendorf 
do tego listu załączył też słynny Porządek 
szkolny (Leges scholae Goldbergensis). 
Niemal identyczny list wysłał Trozendorf  
w 1548 r. po śmierci Fryderyka II do jego 
następcy, księcia Fryderyka III.
     Valentin Trozendorf do księcia 
Fryderyka II,  Złotoryja 12 marca 1546 r.: 
     Najjaśniejszy i Wielmożny Książę, 
Łaskawy Książę i Panie. Wasza Książęca 
Mość. Oddaję ja swoje uniżone służby, 
gotowe o każdej porze. Łaskawy Książę 
i Panie, odkąd Wasza Książęca Mość, 
ustanawiając książęcą szkołę w Złotoryi, 
tym samym nadał jej te słuszne prawa 
zawarte w jednolitym szczegółowym 
statucie, powinny być one odczytywane 
po lekcji, drążone i stale powtarzane, tak 
aby chłopcy przez te przykłady zostali 
prawidłowo wyposażeni, przygotowując w 
ten sposób, podniesienie fakultetów, takich 
jak teologia, prawo, medycyna i filozofia, 
do wykorzystania w studiowaniu.
      Pierwsza powinna być nauka 
gramatyki, jako matki i żywicielki innych 
dziedzin sztuk, wraz z powiązanymi z 
nią: ortografią, etymologią, składnią i 
prozodią, we wszystkich przedmiotach 
wielce sumiennie będą prowadzone co 
dzień, obok przydatnych na lekcji dobrych 
autorów, jak Terencjusza, Plauta, Cycerona, 
zwłaszcza Listy Cycerona i Mowy, tak aby 
chłopcy w dwojaki sposób, kierując się 
zasadami i przykładami, w języku łacińskim 
prowadzonymi, nauczyli się mówić i pisać 
prawidłowo.
      Niezależnie od  tego, sięgnięto po lekturę 
poezji: Wergiliusza i Owidiusza, aby tym 
sposobem chłopcy również opanowali 
sztukę pisania wierszy, poznali umiejętność 
tworzenia, a przez to dobierania słów z 
dobrych zasobów. Podobnie gramatyka 

grecka i lektura wybranych przydatnych 
autorów greckich. Za konieczne uznano 
także: arytmetykę, astronomię, muzykę, 
ale przede wszystkim dialektykę i retorykę 
oraz filozofię, aby pilnie były czytywane. 
      Katechizm będzie nauczany stale 
i codziennie ze szczególnie dużą 
starannością i rozprzestrzeniany będzie 
gorliwie poprzez wzajemne odpytywanie 
młodzieży z pewnego streszczenia, 
sprawnie pozwalającego zrozumieć 
główne artykuły doktryny chrześcijańskiej. 
W szczególności, zwłaszcza mali chłopcy 
będą musieli nauczyć się bezbłędnego 
czytania i pisania po niemiecku Małego 
Katechizmu Lutra, będą mieli również 
obowiązek opanowania pamięciowego 
jego wyjątków w celu ich recytacji. Przez 
to powinni raz w tygodniu odbyć wspólne 
ćwiczenia w pisaniu po łacinie listów i 
wierszy. Chłopcy nie tylko przeglądną 
swoje prace, ale i poprawią je z należytą 
starannością. Raz w tygodniu wykonają 
ćwiczenie prozą. Jak również zrobią co 
tydzień jedno ćwiczenie pisania wierszy. 
Codziennie wieczorem odbędą się 
modlitwy oraz dyskusje na temat odbytych 
lekcji, podczas których jeden chłopiec 
metodą wzajemnego odpytywania 
ćwiczyć będzie drugiego. Raz w miesiącu 
natomiast odbędą się otwarte publiczne 
dysputy i deklamacje. 
     Aby kontynuować i utrzymywać 
właściwy porządek lekcji, jako też 
prowadzenie ćwiczeń i dysput, tak 
wpierw należy utrzymać posłuszeństwo 
i dyscyplinę, co w dużej części zależy od 
dobrej rady szkolnej, składającej się  z 
sześciorga głównych stanowisk, jak: jeden 
dyrektor szkoły, jeden magister filozofii i 
profesor języka greckiego, jeden sferysta  
[astronom], jeden do gramatyki i retoryki 
raczej wzajemnie można przypisać, 
kantor, który będzie dość muzykalny oraz 
katecheta.
      Ponadto raczyłby, Wasza Książęca 
Mość, łaskawie zatwierdzić do utrzymania 
jednego jurystę, przydzielając do czytania 
nauk prawa.
      Płace nauczycieli [rocznie]: rektor 100 
florenów reńskich, jurysta 100 florenów, 

magister filozofii 80, sferysta 70, retoryk 50, 
muzyk 30, katecheta 30. Ogólna suma 
512 ½ florenów reńskich.
     Te rzeczy Waszej Książęcej Łasce, ja 
uniżenie służąc z najwyższą gorliwością, w 
tym nieodzownym sprawozdaniu donoszę 
posłusznie. Złotoryja, 12 marca 1546 r. 
    Pełen emocji list wysłał Trozendorf po 
pożarze Złotoryi (17 lipca 1554 r.). Rektor 
zwrócił się wtedy z prośbą do księcia o 
wsparcie finansowe oraz o przyznanie 
nowego pomieszczenia dla szkoły. 
Z polecenia władcy wypłacono po 
tym liście nauczycielom pieniądze oraz 
przekazano szkole 30 lipca 1554 r. budynki 
klasztoru pofranciszkańskiego w Legnicy. 
    Valentin Trozendorf do księcia Jerzego II, 
Złotoryja 21 lipca 1554 r.:
     Wasza Książęca Mość, Wielmożny 
Książę i Panie, Panie Jerzy Książę Śląska na 
Legnicy i Brzegu etc., Mój Łaskawy Panie. 
Łaska i Pokój od Boga przez Chrystusa 
Oświeconemu Wielmożnemu Księciu. 
Łaskawy Panie, ponieważ najnędzniejsze 
i najbiedniejsze miasto Waszej Książęcej 
Łaski, Złotoryja poprzez straszliwy pożar do 
gruntu zniszczone zostało, Boże na Niebie 
bądź litościwy, i obecnie obrócone zostało 
w popioły. Zostało także miejsce studiów 
młodzieży zrujnowane i niemożliwe do 
uczęszczania. Ja tutaj wiele pomocy, 
ile tylko było można, od okolicznych 
uzyskałem, w utrzymaniu chłopców, póki 
my dzięki łasce Waszej Książęcej Mości w 
jakiejś innej miejscowości nie uzyskamy 
schronienia, tak więc zapoczątkowane 
studia młodzieży mogą w jakimś stopniu 
znów zostać podjęte i być ożywiane. 
     Jako iż spora część wszystkiego dobytku 
w domu Bożym i władzy doczesnej złożona 
została, tak że młodzież w szkole całkiem 
dobrze jest nauczana i w pożyteczne i 
konieczne nauki zaopatrywana, jestem 
pełen nadziei i otuchy, a i proszę w uniżonej 
pokorze, aby wola czcigodnego Boga, 
przez świątobliwej pamięci ojca [Fryderyka 
II] Waszej Książęcej Mości, nas wszystkich 
łaskawie zachowała, wspomagała i 
ochraniała. 
     Czcigodny radca z Legnicy kazał 
wywiedzieć się, gdzie Waszej Książęcej 

Mości byłoby najstosowniej, tam chcieliby 
oni tym mizernym uczniom jakieś 
pomieszczenie wyszykować i wspomóc 
ich w ten sposób. Waszą Książęcą Mość 
prosimy o wsparcie nas nędznych w 
staraniu i pozwolenie, abyśmy tam 
w Legnicy wygodne schronienie dla 
studiów otrzymać mogli. Podczas pożaru 
jednakowoż, o łaskawy książę i Panie, 
nauczycielom i pomocnikom szkolnym, 
jako i innym biednym poddanym Waszej 
Książęcej Mości ich książki, sprzęty i 
dobytek w licznych częściach, niejedno 
przez ogień całkiem zniszczone zostało; 
sam jednak nie chciałbym się wielce 
skarżyć, gdyż pożar niedaleko szkoły na 
początku wybuchł i rozszalał się potem 
straszliwie, musiałem najwyższą uwagę 
zwrócić wprzód na życie młodzieży i 
zadbać, aby rzetelni ludzie dzieci tutaj 
do mnie wyprowadzili, toteż o swoje 
własne rzeczy mniej mogłem zadbać. 
Do tego, co długie czasy ciężką i wierną 
pracą pozyskałem i na stare lata 
przyoszczędziłem, jest po części wraz 
z dobrami miejskimi, gdzie zostały też 
przekazane, zniszczone i zaginione, 
po części zaś zostało przez złodziei 
uprowadzone.
      Dlatego też docieramy my wszyscy, 
którzy do szkoły należymy, usłużnie, 
z pokorą i bojaźliwą prośbą do Waszej 
Książęcej Mości, aby zechciał łaskawie 
sprawić, żeby nauczyciele i pomocnicy 
szkoły znajdujący się teraz w potrzebie 
mogli otrzymać wynagrodzenie, 
przypadające na trzy następne kwartały, 
jako Wasza Książęca Mości wcześniej 
łaskawie zezwolił i przykazał, a przez 
zarządcę dóbr w Legnicy ostatecznie 
przekazane i wypłacone zostać mogło, 
przez co oni mogliby się w swym 
marnym położeniu chociaż trochę 
poratować. Marność niewiele ocalona od 
prześladowań na ziemskim Padole, Waszej 
Książęcej Mości zadanie ochrony i łaski 
uczynione ja usłużnie i pokornie zalecam. 
Z nędznej Złotoryi Waszej Książęcej Łasce 
wysłany w dniu 21 lipca 1554 r. Waszej 
Książęcej Łasce oddany Valentin Trozendorf 
Rektor.

Plac wokół kościoła 
Mariackiego odgrywał w dziejach 
miasta zawsze 
ważną rolę. Nic 
dziwnego, że znalazł 
się na widokówce 
z 1971 roku (fot. 
J. Osuchowski). Choć 
widzimy jedynie 
fragment placu, 
to i tak możemy 
zauważyć jeden 
ze złotoryjskich 
pomników przyrody 
oraz reprezentacyjną 
kamienicę. Prosimy 
czytelników nie tylko 
o zidentyfikowanie 
owego pomnika 
przyrody, ale 
również o 
przypomnienie, jakie 
instytucje mieściły 
się po wojnie w 
tej kamienicy. 
Najwięcej nagród 
otrzyma osoba, 

     Rektor martwi się brakiem opału na 
zimę i zwraca się z prośbą o pomoc .
    Valentin Trozendorf do księcia Jerzego II, 
Legnica 21 września 1555  r.: 
     Najjaśniejszy Wielmożny Książę i 
Panie, Panie Jerzy, Książę na Śląsku w 
Legnicy i Brzegu etc , mój Łaskawy Panie. 
Najjaśniejszemu Wielmożnemu Księciu, 
Łaskawemu Panu, Waszej Książęcej 
Łasce pragnę na zawsze ofiarować 
swoje uniżone służby, wpierw życząc 
swobodnego panowania i wszelakiej 
pomyślności. Łaskawy Książę i Panie, 
Waszej Książęcej Łasce dostarczam moją 
uniżoną pokorną prośbę. Wasza Książęca 
Łaska raczyłby tej przyszłej i następnej 
zimy łaskawie zezwolić na przyznanie 
całego dobrego drewna oraz stertę 
potrzaskanego, umożliwiając prowadzenie 
nauczania we wspólnej ogrzanej sali. 
Jak wcześniej Wasza Książęca Łaska dla 
jednego roku łaskawie dostarczyć zdołał 
i jak Waszej Książęcej Łaski pan i ojciec 
[Fryderyk II] dla lat 27 i 26 przychylnie salę 
wykładową kazał dawać do ogrzewania, 
chociaż nie długo pracę naukową w 
Legnicy odbywaliśmy. Pan Starosta z 
Legnicy ma możliwość obdarowania, może 
jednak wyżej wspomniane przekazać na 
wyraźny rozkaz Waszej Książęcej Łaski. 
Spodziewając się jednak łaskawego 
Waszej Książęcej Łaski przydzielenia tej 
szkole, jakoż na niniejszą prośbę łaskawie 
obdaruje. Bóg Wszechmogący zechce 
Waszą Książęcą Łaskę w opiece zachować 
i godzi się łaskawie ochronę utrzymać. 
Datowano Legnica 21 września. Waszej 
Książęcej Łasce uniżenie posłuszny Valten 
Trozendorff [oryginalna pisownia].
     Ostatni swój list (znany nam) wysłał 
Trozendorf do przyjaciela - rektora  
uniwersytetu w Lipsku na dzień przed 
doznanym udarem mózgu. Trzy dni po 
wysłaniu tego listu Trozendorf już nie żył. 
     Valentin Trozendorf do Joachima 
Camerariusa, Legnica 20 kwietnia 1556 r.:
     Najświetniejszy mężu, znakomitej wiedzy 
i cnoty Joachimo Camerario, mój oddany 
przyjacielu. Przesyłam Pozdrowienia. 
Wraz z Georgio Theodoto [zastępcą szkoły 
legnickiej] tym, który tobie oddany, 

a dla mnie wielkie z nim miała znaczenie 
zażyłość i łączność, zwłaszcza w ostatnich 
dwóch latach, gdy w Legnicy na wygnaniu 
znalazłem się ze szkołą. Ponieważ On tam 
podróż zamyśla, jak najbardziej służącą 
własnej wiedzy, rozważając dalszą naukę, 
usilnie ode mnie stara się, aby moje do 
ciebie listy do siebie mógł przyjąć, aby 
uzyskać dosyć sposobności podejścia 
do Ciebie. W czym obowiązek wiernego 
przyjaciela nie pozwala odmówić. Błagam 
Ciebie zatem o zwiększenie w miarę 
możliwości, po dwakroć dla Georgio, 
który z tobą przebywać pragnie, swojej 
uprzejmie udzielanej opieki i wsparcia. 
O tych rzeczach, które obecnie na 
Węgrzech w Transylwanii się dzieją, nie ma 
nic oprócz plotek błędnych, nie jest więc 
bezpiecznie pisać. Niech Bóg sprawi, aby 
były to pogłoski marne. [...]. Bądź Zdrów. 
Legnica 20 dnia kwietnia 1556 r. Valen. 
Throzendorf  [oryginalna pisownia].
      Listy rzucają tyle światła na ludzi 
i czasy, naukę i życie, i odżywają 
zapomniani. I wszystko jasne. Kolejne 
materiały potwierdzają tezę: VALENTIN 
TROZENDORF JEST NAJWIĘKSZYM 
ZŁOTORYJANINEM.
      Za miesiąc - w drugiej części artykułu 
opublikujemy następne listy. Tym 
razem będzie to próbka korespondencji 
wysyłanej do Valentina Trozendorfa.
Źródła (według kolejności opublikowania):
G. Bauch, Valentin Trozendorf und die 
Goldberger Schule, Berlin 1921, s. 59; 
C. M., Wencelius, Goldberga hoc est Res 
Goldbergenses, Goldberg 1658, s. 204-
205 (fragmenty listu: A. Michler, Valentin 
Trozendorf - nauczyciel Śląska, Złotoryja 
1996, s. 32-36); Breslauer Erzähler, Vgl. 
G. G. Fülleborn, Bd. 3, 1802, s. 275; 
G. Bauch, Aus dem Hausbuche des 
Goldberger...,Grass 1907, s. 35; Hessus 
Eobanus, Tertius libellus epistolarum 
H. Eobani Hessi..., ed. autore Ioachimo 
Camerario, Lipsiae 1561, s. 225 -226.
Źródło ilustracji: Valentino Trocedorfio, 
Methodi Doctrinae Catecheticae Scholae 
Goldbergensi Propositae, Görlitz 1571, s. 2.

Damian Komada

budowlę. Zdradzimy, 
że miała w dziejach 
miasta szczególne 
znaczenie i bardzo 

szkoda, że wciąż nie może 
doczekać się renowacji. Obok 
prawidłowych odpowiedzi, bardzo 

chętnie zamieścimy na łamach „Echa” 
dzisiejsze zdjęcie zabytku, wykonane 
przez naszego czytelnika. Jako nagrody 
przyznajemy publikacje TMZZ (w 
ostatnim czasie ukazało się ich kilka…).

Roman Gorzkowski

Fotografię zrobiono ponad osiemdziesiąt 
lat temu. Dzieci pozowały swojej 

wychowawczyni, ciesząc się z ładnej 
pogody podczas szkolnej wycieczki. Akurat 
przystanęły  obok jednego z zabytków, 
którego historię i przeznaczenie zapewne 
wcześniej poznały. Tym razem chodzi 
nam właśnie o sąsiadującą z grupą dzieci 

która oprócz tego 
wymieni wszystkie 
znane nazwy tego 
placu.

Roman Gorzkowski

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Przytuleni do zabytku

Historia jednej fotografii
Plac, budowla i nazwy

Kącik starej widokówki

Listy Valentina Trozendorfa - cz.I
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Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2014 roku: 
doroczne spotkanie z Czytelnikami Echa Złotoryi, konferencja Franciszkanie 

w Złotoryi, konferencja Ziemia Złotoryjska podczas I wojny światowej, 
IV Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, VII Złotoryjska Pielgrzymka Drogą 
św. Jakuba, VII Rajd Czterech Świątyń Jadwiżańskich, XIII Powiatowy Dzień 
Regionalisty, XVII Rajd Jadwiżański.
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