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Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:

Stowarzyszenie TMZZ:

„Echo Złotoryi”: Na okładce waszej książki 
„Złote Dyktando” widnieje rysunek dwóch 
pięknych sów. Która z pań jest którą sową? 

Anna Markiewicz:  Gdy dostałam projekt 
okładki od naszej ilustratorki, to od razu 
zapytałam w mailu, która jest którą sową. 

Renata Fuchs: Myślę, że sowa to symbol 
mądrości, ponadto wzbudza u ludzi sympatię, 
więc plus dla nas. 

Myślę, że ta po lewej stronie to ja, a po prawej 
to Renia. My tak sobie tu siedzimy, jako te dobre 
sowy, prawda? 

Ale mogła Martynka dać mi więcej tych piór... 
A teraz poproszę o kilka słów o sobie.
Jestem przede wszystkim nauczycielką 

języka polskiego i logopedką. Od dwunastu lat  
praktykuję jogę i przez dwa lata 
miałam ogromną przyjemność 
prowadzić w zastępstwie zajęcia 
z jogi z grupą, do której należę 
do dziś.  Nauczycielką natomiast 
jestem już 29 lat. W przyszłym 
roku będę obchodzić jubileusz 
trzydziestolecia pracy zawodowej. 
Ukończyłam filologię polską na 
Uniwersytecie Wrocławskim, 
a promotorem mojej pracy 
magisterskiej był właśnie prof. 
Jan Miodek. Temat mojej pracy... 
Współczesne polskie słownictwo 
erotyczne. 

O żesz!

Wtedy miałam trudności w zbieraniu 
materiałów. Cała moja rodzina, znajomi, zbierali 
dla mnie słownictwo „na ulicy”. Pisałam o 
wulgaryzmach, o języku literackim, języku ucznia, 
o eufemizmach. Myślę, że praca wyszła dość 
ciekawie. Dzisiaj, to bym miała dopiero materiał! 

Całe mnóstwo! Za to podczas pisania pracy 
miałam ogromną przyjemność przyjeżdżania 
do profesora na konsultacje indywidualne. 
Profesor z ogromną elegancją zdejmował 
ze mnie płaszcz, sam odwieszał na wieszak. 
Wysoka kultura. No i poprawki w mojej pracy 
– wszystkie robione ręcznie. Do dzisiaj mam 
wszystkie te notatki zachowane. 

Również dzięki profesorowi jestem 
logopedką. To było tak: Po obronie pracy, 
gdy piliśmy razem kawę, padło pytanie: „Co 
dalej, pani Renato?” „No nie wiem... może 
logopedia…” – odpowiedziałam. A wtedy 
profesor położył przede mną kwestionariusz 
i kazał od razu wypełnić. „Bo gdy pani 
pojedzie do domu, ochłonie, to nie złoży tych 
dokumentów.” 

Podoba mi się, że mówi pani 
logopedka. 
Bo też i psycholożka, prawda?

Tak, oczywiście. I pedagożka.
Moja droga była trochę 

inna. Zaraz po maturze trafiłam 
do przedszkola. Była to mała, 
wiejska placówka z jedną 
grupą dzieci w wieku od trzech 
do sześciu lat. Miejscowość 
nazywała się Paprotnia na 
Lubelszczyźnie, skąd pochodzę 
ja i moja rodzina. W budynku 
przedszkola mieściła się też 
szkoła z łączonymi klasami 
I-III. W tej szkółce czasami 
uczyłam plastyki, gdy brakowało 
nauczyciela, czasem miałam 
zajęcia z muzyki. Jednak 

moim marzeniem była polonistyka. Skąd taki 
pomysł? Zadziałał przede wszystkim autorytet 
mojej polonistki z podstawówki, a ponadto w 
domu rodzinnym książka była zawsze obecna. 
Dlatego dziś mówię rodzicom moich uczniów, 
żeby sami sięgali po lekturę, bo to najprostszy 

sposób na zachęcenie dziecka do czytania. Moja 
pierwsza świadomie przeczytana powieść  to 
W pustyni i w puszczy. Miałam wtedy osiem 
lat. Jednym słowem,  wybór kierunku studiów  
nie był przypadkowy.  W 1981 rozpoczęłam 
kształcenie na Wydziale Humanistycznym UMCS 
w Lublinie.  

A jak trafiła pani na Dolny Śląsk?
Całkowicie przypadkowo. Ale najpierw 

po studiach pracowałam przez dwa lata w 
poradni psychologiczno - pedagogicznej na 
tejże Lubelszczyźnie. Jednak ta praca mnie nie 
pociągała. Wtedy wpadła mi w ręce gazeta 
z ogłoszeniem o pracy w Złotoryi. Wraz z 
mieszkaniem. Przyjechałam tu w 1988 roku na 
stanowisko polonistki w Szkole Podstawowej 
nr 2. Przyjmowała mnie do pracy pani dyrektor 
Teofila Zakrzewska. W tym roku obchodzę 
jubileusz trzydziestolecia pracy zawodowej i nie 
wiem naprawdę, kiedy to minęło. 

W tym roku Złote Dyktando odbyło się po raz 
piąty. Proszę powiedzieć, która z pań wpadła na 
ten pomysł? Kto jest siłą napędową w waszym 
zespole?

Ja wymyśliłam nazwę. Ale od początku: 
przyszło  do naszej szkoły (Gimnazjum nr 2) 
zaproszenie od burmistrza dotyczące obchodów 
jubileuszu 800-lecia naszego miasta. My obie 
pracujemy w tej samej szkole. Wtedy Ania do 
mnie powiedziała: „Reniu, może byśmy zrobiły 
konkurs?” Wówczas byłyśmy już obie po realizacji 

szkolnego projektu edukacyjnego Z ortografią 
nam po drodze, podczas którego szkolni 
ankieterzy przebadali 800 osób, sprawdzając ich 
znajomość pisowni nazw złotoryjskich zabytków. 

Ja nawet niedawno znalazłam jedną z tych 
ankiet. 

Wtedy na to spotkanie z burmistrzem, ty 
chyba, Aniu, poszłaś sama? Przypominasz sobie?
To nie było zebranie, poszłam indywidualnie. 
Lecz przedtem siadłyśmy i opracowałyśmy 
z detalami cały plan naszego przedsięwzięcia, 
łącznie z nazwą Złote Dyktando. Gdy 
przedstawiłam naszą propozycję burmistrzowi 
Ireneuszowi Żurawskiemu zorganizowania 
imprezy środowiskowej dla złotoryjan, przyjął ten 
projekt z wielką przychylnością i zaprosił nas do 
współpracy. Ponadto od samego początku objął 
Złote Dyktando swoim patronatem. 

Jednak zorganizowanie gali Złotego 
Dyktanda było na pewno znacznie trudniejsze. 
Zdaję sobie sprawę, że jest to ogromne 
przedsięwzięcie logistyczne. 

My się po prostu dzielimy pracą. Ja zawsze 
piszę scenariusz, a Renia zajmuje się muzyką.  

Siedzę przy komputerze i ściągam tę muzykę 
z sieci. Gdy nasz pomysł otrzymał akceptację 
burmistrza, zaprosiłyśmy do współpracy 
nauczycielki języka polskiego ze wszystkich 
złotoryjskich szkół. Miały być lektorkami oraz 
sprawdzać prace konkursowe. Oczywiście 
uprzedziłyśmy, że będzie to praca społeczna. 
Mamy bardzo dobre relacje ze złotoryjskimi 
polonistkami.

Czy ktoś wam kiedyś odmówił?
Nie, skądże! Cieszy nas to, że co roku poszerza 

Wesołych 
Świąt!

 Bóg się rodzi dla nas wszystkich,                                                                                                                                      
 w stajni płacze tak ukradkiem.                                                                                                                                       
 Znów odwiedzisz swoich bliskich                                                                                                                                         
i podzielisz się opłatkiem.                
                                                                

Czekając na gwiazdę wigilijną, 
otwórzmy serca na cierpiących i słabych, 
osamotnionych i zapomnianych.                                                                                                                                    

Wnieśmy w nasze domy 
pokój, miłość i zrozumienie,                                                                                                                               
i z ufnością oddajmy się opiece 
Świętej Rodziny.       

się grono naszej komisji. Nasze koleżanki same 
się do nas zgłaszają, aby móc pracować przy 
Złotym Dyktandzie. Polega to na tym, że najpierw 
się spotykamy wszystkie razem, po czym 
ustalamy wspólnie, kto w której grupie dyktuje. 
No i jest jeszcze sprawa pozyskania autorek 
tekstów dyktand. Za każdym razem trzeba 
mocno i umiejętnie zachęcać osoby, które zostają 
wybrane do tego odpowiedzialnego zadania. 

Czasem też stosowałyśmy fortele, na przykład 
umawiając się na spotkanie, nie zdradziwszy 
tematu. Zapraszamy na kawę, pogawędka – i 
nagle propozycja napisania tekstu. 

A dlaczego została wybrana „Jedynka”?

Po pierwsze jest to 
najstarsza szkoła w mieście, 
z tradycjami. Po drugie, leży 
w centrum miasta, więc 
wszystkim jest tam najłatwiej 
dotrzeć. Gmach ZOKiR-u nie 
spełniał wymogów, bo nie 
było możliwości podzielenia 
uczestników na grupy. 

Jeśli chodzi o scenariusz 
i galę, zapraszamy do 
współpracy szkołę nr 1. Dzieci 
pod kierunkiem nauczycielek 
przygotowują scenki i stroje 
dla dzieci ze scenek. 
Proszę powiedzieć, czy teraz 

na lekcjach języka polskiego dyktando jest 
formą sprawdzianu?
Tak, oczywiście! 
Naturalnie!
Jak często są pisane takie dyktanda?

U mnie gimnazjaliści piszą trzy razy w 
semestrze. Pierwsze dyktando jest diagnozujące. 
Natomiast potem uczniowie dostają około 
trzydziestu ortogramów na przykład z u/ó. Ja im 
podpowiadam, jak mają się ich uczyć: w domu 
przepisują je na dwóch kartkach i umieszczają 
jedną na przykład w toalecie, a drugą u siebie 
w pokoju. To działa. Jeśli nie pamiętają zasady, 
przywołują miejsce – wyrazy z „ó” były w 
toalecie J. 

Teksty dyktand układamy same. 
Po sprawdzeniu dzieci dostają dwie oceny: 
pierwszą za te ortogramy, które dostały do 
nauczenia się, a drugą za interpunkcję i pozostałe 
wyrazy z pułapką wystąpujące w dyktandzie. 

Jak dużo zgłasza się dorosłych do Złotego 
Dyktanda? Czy jest to liczba spora jak na nasze 
miasto? Jaki procent?

No cóż… Chciałybyśmy, aby ich było więcej.
W tym roku zgłosiło się sto 

siedemdziesięcioro dwoje uczestników, w tym 
sto dwadzieścioro siedmioro dzieci, to ile nam 
zostaje? Czterdzieścioro pięcioro dorosłych. 
Trochę mało. Grupa Profesores jest zawsze 
liczniejsza od Magisters.

Czyli jeszcze musimy popracować nad 
pozyskaniem ludzi w wieku 40 – 55 lat. To są ci 
aktywni zawodowo. 

Myślę, że w przyszłym roku będzie więcej 
ludzi, ponieważ rezygnujemy z ograniczeń co 

Z ortografią za pan brat

Twórczynie Złotego Dyktanda 
Renata Fuchs i Anna Markiewicz z prof. Janem Miodkiem

do miejsca zamieszkania. Już wiem, że mój syn 
ze znajomymi z Wrocławia zechce wziąć udział 
w dyktandzie. A może to tylko deklaracje? 
Zobaczymy. 

Czy w innych miastach na Dolnym Śląsku są 
organizowane podobne dyktanda?

W Świerzawie było, ale nie wiem, czy jest 
kontynuowane. No i w Chojnowie jest. 

Co do reszty – nie wiemy. Pani Agnieszko, 
myśmy miały pomysł na jeden raz, naprawdę! A 
tu po pierwszej gali burmistrz wyszedł na środek 
i mówi: „W przyszłym roku to chciałbym, aby 
każdy przyprowadził nową osobę”. Spojrzałyśmy 
na siebie z Anią z zaskoczeniem: „Jaki przyszły 

rok?”
Jak oceniacie swoje siły po 

kolejnych edycjach dyktanda? 
Jesteście mocno zmęczone, 
zniechęcone? Macie siły na 
następne?

W pierwszym roku było trudno. 
Wszystko było całkowicie nowe. 
Jednak z każdą kolejną edycją 
zdobywamy doświadczenie. 
Pamiętam, jak bardzo bałyśmy 
się, gdy miał przyjechać profesor 
Miodek, czy przyjdą złotoryjanie. 
Jaki to będzie wstyd, jeśli przyjdzie 
garstka ludzi! Tymczasem 
rzeczywistość przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Sala 
kinowa w ZOKiR pękała w szwach! 

W pierwszym roku – na 
przykład –  my czytałyśmy teksty 

dyktand. Nie było dyplomów za uczestnictwo i 
innych elementów. Ale za to pierwszy rok zrodził 
potrzebę wydania pierwszych Złotoryjskich 
ortogramów. Teraz trzeba je będzie uzupełnić 
o nowe nazwy, np. sanktuarium maryjne, 
ścieżka jadwiżańska. Oczywiście wyślemy panu 
profesorowi zbiór nowych ortogramów, aby 
zaopiniował poprawność ich zapisu.

Mam nadzieję, że Złote Dyktando będzie się 
rozwijać. Macie panie jakieś nowe pomysły?

Otóż można wykorzystać tekst, który dzieci  w 
formie małej etiudy prezentowały na ostatniej 
gali. Pomyślałam sobie, żeby zrobić na tej 
kanwie książeczkę edukacyjną dla najmłodszych 
złotoryjan. Zawierałaby ona z pewnością 
najważniejsze złotoryjskie ortogramy, może 
jakieś krzyżówki, grę planszową. Nawet mam 
pomysł na to, kto wykona  do niej profesjonalne   
ilustracje. Można by było też zaproponować 
wykonanie ilustracji  dzieciom i w ten sposób 
powstałyby dwie wersje publikacji. Mam już 
też tytuł: Spacerkiem po złotym mieście. Na 
razie to tylko pomysł, zobaczymy, czy uda się go 
zrealizować. 

Ludzie też zgłaszają się do nas z propozycją, 
żeby zrobić szkolenie przed konkursem. Forma 
jeszcze do ustalenia. Mógłby to być wykład 
połączony z zajęciami warsztatowymi. To 
zupełna nowość, prawda? Uważam, że warto ją 
przemyśleć .

A jak my tym Sienkiewiczem „poleciałyśmy”, 
to może idąc tym tropem, „polecieć noblistami”? 
Chodzi o teksty dyktand, naturalnie. Mamy 
jeszcze wiele innych pomysłów.

Dziękuję bardzo za przemiłą rozmowę. 
A teraz proszę zachęcić naszych czytelników do 
udziału w następnym Złotym Dyktandzie.

Szanowni państwo, udział w Złotym 
Dyktandzie to popieranie idei propagowania 
pięknej polszczyzny i jej poprawnego zapisu. 
Zapraszamy do podjęcia wyzwania.

Dotychczasowi uczestnicy Złotego Dyktanda  
wiedzą,  że nikomu nie  wystawiamy cenzurki
i dlatego nie trzeba się niczego obawiać. Tylko 
przyjść, usiąść w ławce i napisać. Tydzień później 
może się okazać, że jesteśmy mistrzami, bo 
najlepiej napisaliśmy w swojej kategorii. A wtedy 
to dopiero satysfakcja!

Z twórczyniami Złotego Dyktanda 
rozmawiała Agnieszka Młyńczak

Życzy                                                                                                                                                 
                                                                                                       Redakcja 
i Zarząd TMZZ           

Fot. Maciej Dziadyk

Fot. Piotr Maas

Fot. Piotr Maas

Fot. Piotr Maas

Fot. Piotr Maas

Najmłodsi uczestnicy po pierwszym Złotym Dyktandzie

Prace komisji podczas IV Złotego Dyktanda

Wręczenie dyplomów uczestnictwa - Magisters

Gala V Złotego Dyktanda 

Grudzień 2015  ●  Nr 12 (119) 3

Fot. Andrzej Cukrowski
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E
cho Złotoryi: Okładka do książki zrobiła duże 
wrażenie podczas uroczystej Gali Złotego 

Dyktanda. Wszystkim bardzo spodobał się Twój 
ciepły, bajkowy projekt. Jakbyś opisała przebieg 
swojej pracy nad okładką? 

Martyna Pierzchała:Trudno mi odpowiedzieć 
na to pytanie. Jestem złotoryjanką, kocham swoje 
miasto, mimo że nie odwiedzam go tak często jak 
bym chciała, moje serce należy i zawsze należeć 
będzie do Złotoryi. Pomysł narodził się z wielkiej 
sympatii do miasta, do ludzi, do miejsc, które 
towarzyszyły mi przez większość mojego życia. Na 
okładkę publikacji przelałam to, co miałam w sercu… 
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum przy ulicy 
Wilczej naprawdę pozwoliły mi odkryć swoją pasję. 
Nauczycielki plastyki - pani Renata Krzyśków i pani 
Helena Trocka zawsze mnie wspierały i mobilizowały 
do działania, za co dzisiaj jestem ogromnie wdzięczna. 

Jaka była technika wykonania: odręcznie, czy 
przy użyciu oprogramowania komputerowego? 

Okładka powstawała na papierze, uważam, 
że wszystkie kreacje, próby powinny rodzić się na 
papierze, bo grafik musi być przede wszystkim 
dobrym rysownikiem. Powstałe rysunki zostały 
zeskanowane i wykończone w CorelDrawx7, co 
sprawiło mi dużo radości, bo lubię patrzeć jak 
wcześniej powstały rysunek ewoluuje. 

Jak wygląda Twoje miejsce pracy? 
Na studiach każdy z nas miał własne studio, 

w którym pracował w dość otwartej przestrzeni. 

Mimo zakończenia studiów na Wydziale 
Artystycznym w malowniczym Falmouth, 
nadal korzystam z przestrzeni otwartych dla 
studentów oraz absolwentów Uniwersytetu 
Artystycznego. Uniwersytet ściśle pracuje z 
artystami, zapewniając im dogodną atmosferę, 
warunki do samorozwoju. Poza studio, rysuję, 
maluję, tworzę wszędzie. Są to przestrzenie 
miejskie, jak i szybkie rysunki „na kolanie”, gdy 
jadę autobusem. Tworzenie to moja największa 
pasja, więc miejsce zazwyczaj nie gra roli. 

Nie ulega wątpliwości, że masz 
uzdolnienia plastyczne. Czy posiadasz też 
wykształcenie plastyczne - artystyczne? 

Studia rozpoczęłam w Zielonej Górze, na 
niesamowitym Wydziale Artystycznym w 
Instytucie Sztuk Wizualnych. Dzięki dobrym 
wynikom, potrzebie tworzenia i chęci 
poznawania świata, Uniwersytet dał mi 
możliwość wyjazdu na Program Wymiany 
Studenckiej ERASMUS do Falmouth. 
Ukończyłam tam drugi rok studiów i 
postanowiłam zostać, by zdobyć dyplom artysty 
w Anglii. Dzięki ciężkiej pracy i wsparciu rodziny 
udało mi się to w tamtym roku. Ukończyłam 
studia na Wydziale Sztuk Pięknych w Falmouth.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Z Martyną Iwoną Pierzchałą 

rozmawiał Damian Komada.

Pierwszego grudnia, na zaproszenie Burmistrza Miasta, 
w sali posiedzeń Rady Miasta rozsiedli się uczniowie 

złotoryjskich szkół. Uczniowie ci wzięli udział w konkursie 
plastyczno-literackim w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Ich prace zostały wyróżnione. Burmistrz Miasta – Robert 
Pawłowski docenił starania nauczycieli i uczniów i ufundował 
nagrody, które osobiście wręczył w asyście Sekretarza Miasta 
- Włodzimierza Bajońskiego. Uczniowie zostali lekko poddani 
egzaminowi, ale nie udało się ich zaskoczyć. Dzieci dobrze 
orientują się w zagrożeniach i dobrze pojmują prospołeczne 
postawy.

Poszczególne placówki reprezentowali: 
SP 1: Patrycja Pakuła, Małgorzata Godlewska, Hanna 

Kokot, Aleksandra Brojakowska, Jakub Szymański. 
Nauczyciele: Anna Markowska i Izabela Stemplowska.

SP 3: z kl. II Hanna Sosa i Małgorzata Skrzypiec, z kl. IV 
Aleksandra Kalisz i z kl. VI Daria Gruszka, Zofia Łukjańczuk 
i Maja Urbańska. Nauczyciele: Teresa Gruszczyńska – 
koordynator oraz Bożena Ostropolska, Iwona Pierzchała, 
Małgorzata Cetera i Magdalena Hanebach.

Gimnazjum: Wiktoria Ferenc, Piotr Kałkowski, Wiktoria 
Kucybar, Aleksandra Buszkowska, Aleksandra Nawrocka, Daria 
Dytkowska i Maryla Wasilewska. Nauczyciel: Irena Przybyłko.

Danuta Sosa

Zachowaj Trzeźwy Umysł
KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI
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Z sympatii do miasta

Trzy miesiące przygotowań, w tym dwa tygodnie, 
kiedy sen to luksus i nadchodzi Finał. Finał 

Szlachetnej Paczki. Po raz piętnasty w Polsce a 
w Złotoryi jak na razie drugi. Ale za to z jakim 
rozmachem.
Od rana na ulicę Szkolną, gdzie mieści się główna 
baza Paczki, czyli w żargonie projektu – magazyn, 
podjeżdżają auta wypełnione paczkami, pakunkami, 
paczuszkami, pakami…Jest taki ruch, że przechodnie 
przystają na ulicy i pytają, „a kto tu się wprowadza?”, 
„ co tu otwierają?”. Gdyby to były czasy PRL-u, już na 
pewno ustawiłaby się profilaktycznie jakaś kolejka. 
Jednak jesteśmy tu i teraz. A konkretnie w magazynie 
na Szkolnej, gdzie praca wre. Odziani w czerwone 
koszulki wolontariusze tkwią po uszy w papierach, 
bo formalności tu bez liku. Szczęściarze, którzy nie 
załapali się na papiery, kroją ciasto i robią kawę, bo 
przecież trzeba czymś ugościć darczyńców, a przy 
okazji wzmocnić siły. A tych braknąć dziś ani jutro 
nie może. Ktoś czeka na drabinę, bo trzeba jeszcze 
ozdobić girlandami z czerwonych balonów wejście 
do magazynu, a inni rotacyjnie pilnują parkingu, 
by nie zabrakło miejsc na auta z prezentami. Tak 
rozpoczyna się jeden z dwóch dni Finału. Dalej jest 
już tylko …ciekawiej.

Z minuty na minutę w magazynie jest coraz 
gęściej. Przybywają znajomi bliżsi, dalsi. Rozpoznaję 
wśród nich kilka koleżanek nauczycielek z pobliskich 
szkół. Jest Ania Woźniak z gimnazjum w Rokitnicy. 
Jej paczkę robiło 45 uczniów i ich rodziców. 
Zaangażowanie było tak duże, że rodzice postanowili 
nawet przygotować weki z domowym jedzeniem dla 
„swojej” rodziny. Dla pani Stasi kupili ciepłe swetry, 
kapcie, kurtkę… i opał na zimę. Paczkę dostał też 
pies. Ania Woźniak mówi, że szał pomagania zaraził 
wszystkich jej uczniów, nawet ci najubożsi chętnie 
włączyli się do pomocy. Jedna z mam – fryzjerka  
- urządziła w swoim zakładzie zbiórkę. Klientki 
zostawiały po 10, 20 zł. A ona pieniądze przyniosła 
do szkoły. 

Pomysłów na pozyskanie pieniędzy do Paczki 
jest wiele. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w 
Złotoryi i ich opiekunka samorządu Anna Bielecka–
Woźniak zorganizowali kiermasz własnoręcznie 
wykonanych ozdób choinkowych, a oprócz tego 
koncert charytatywny. W ten sposób uzbierali 1600 
złotych na prezenty dla wybranej rodziny. Trochę 
się nabiedzili podczas zakupów, bo znalezienie 
konkretnego koloru pościeli z wymarzonym przez 
dziecko wzorem zajęło dużo czasu. 

Mnóstwo czasu też zabrało pakowanie paczek 
Eli Struś, do których prezenty zebrali jej uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 3. Ela, podobnie jak Ania 
Bielecka-Woźniak, już drugi raz uczestniczy w akcji. 
Nie musiała nikogo do niej zachęcać. Dzieciaczki 
– szczególnie te z pierwszej klasy - spontanicznie 
zareagowały na jej ogłoszenie o kompletowanie 
rzeczy. Pomogli też nauczyciele i pracownicy szkoły. I 
tak powstało ponad 30 pakunków na kwotę ok. 7 tys. 
zł. Jest tego tak dużo, że Ela musi wspomagać się w 
pakowaniu wolontariuszami. Praca na szczęście idzie 
sprawnie, bo jeden wkłada rzeczy do pudła, drugi 
przycina papier, trzeci taśmę i po dwóch godzinach 
pakunki mogą już jechać do miejsca przeznaczenia.
Załadunek też idzie dość sprytnie. Wolontariusze 
mają do dyspozycji trzy busy i gotowych do działania 
kierowców. Często, choć nie zawsze, rekrutujących 
się z superW, czyli samych wolontariuszy lub ich 
rodzin. W tym wypadku kierowca to nie tylko szofer, 
ale też tragarz i logistyk, o czym przekonuje się 
Szymon Burdzicki – który sam zgłosił się, by pomagać 
Szlachetnej Paczce. W przerwach między wyjazdami 
pije kawę, karmiony jest ciastem i przysłuchuje się 
żywiołowym dyskusjom, kiedy, dokąd i z czym jechać 
w pierwszej kolejności. Każdy ma inny pomysł. Co 
chwilę dzwonią telefony…bo ktoś się zgubił, gdzieś 
zapodział się klucz do magazynu, darczyńca nie 
zdąży na czas…Chaos jest nie do opisania. Ale chyba 
chaos kontrolowany, bo jakoś to wszytko działa. 
Paweł Zabłotny próbuje to wszystko ogarnąć, ale 
są rzeczy, które i tak wymykają się spod kontroli, jak 
na przykład wersalka, która dziwnym zrządzeniem 
losu ląduje na szybie mojego auta, czyniąc z niego 
niezorganizowaną kupę szkła. Ale nic to. Nie ma 
samochodów niezastąpionych. Pożyczam inne auto 
i jadę z ekipą do pierwszej rodziny. To niedaleko , bo 
prawie w centrum miasta. Od początku zaczynają się 
schody. Dosłownie. Wdrapujemy się z paczkami na 
drugie piętro kamienicy. Jest stromo i ciężko, ale nie 
marudzimy. Nie wypada J. Kto widział marudnego 
św. Mikołaja? A tym bardziej całą ich gromadę? 
Targamy dziesięć paczek.

Docieramy do mikroskopijnego mieszkania. Żyje 
tu samotna matka z czwórką dzieci. Kobieta jest w 
szoku, gdy nas widzi z tymi pudłami. Zajmują cały 
jeden pokój. Dzieciaki zaczynają akcję z nożyczkami 
i zaraz wszystkie pudła stoją otworem. Mały Karolek 
ucieka ze znalezionymi zabawkami do swojej klitki i 
już go nie ma do końca naszej wizyty. Starsza nieco 

od niego Madzia – jak prawdziwa gospodyni cieszy 
się z mąki. Upieczemy pierniki – obiecuje jej mama. 
Drugi z synów, Patryk, zaglądając do kartonu 
z żywnością i woła: O, mój ulubiony pastet!!! 
Najspokojniej zachowuje się najstarsza córka – 
Angelika. Przygląda się z uśmiechem szaleństwu 
w rodzinie i trzyma na kolanach swój prezent – 
wymarzoną torbę. Ale kiedy dzieciaki wyciągają 
z paczki mikrofalówkę, mówi z rozbrajająca 
szczerością, że teraz już nie będą musieli chodzić 
na popcorn do babci.   Podziękujcie tym dobrym 
ludziom - mówi na koniec naszej wizyty kobieta. Jak 
przyszliście tu do mnie pierwszy raz, to naprawdę 
nie wierzyłam, że coś z tego będzie. A tu taka 
niespodzianka. 

Fajnie jest robić niespodzianki. Dlatego 
jedziemy dalej. Teraz za Jawor do Godziszowej. 
Kręta, nieutwardzona droga prowadzi nas 
na skraj wsi. To tu mieszka rodzina z szóstką 
drobiazgu. I znowu schody. Zaczynam się śmiać, 
że mam fitness i siłownię w jednym. Bieganie na 
piętro z pakunkami to już chyba nowa tradycja 
przedświąteczna. Tym razem niesiemy 19 paczek. 
W jednej z nich dość ciężki piec gazowy. Z niego 
najbardziej uraduje się tata. Dla mamy jest 

upominek osobisty – kosmetyki. Jednak większość 
prezentów ma charakter bardzo praktyczny. 
Chłopcy są nieco rozczarowani, kiedy, otwierając 
kolejne pudła, trafiają na cukier, konserwy, płyny 
do prania i płukania. Dopiero, jak wpada im w ręce 
Lego, zaczyna się radość. Hałas budzi najmłodszą 
córeczkę, która ma okazję przytulić nową lalkę. 
Najstarsza z grona, oprócz zabawek, dostaje karnet 
na zabiegi rehabilitacyjne. Dziewczynki to może nie 
cieszy tak bardzo, ale jej mamę na pewno. Dlatego 
mówi do nas: Ciężko mi opisać, co czuję. Nie 
wierzyłam, że to się kiedyś stanie. Nigdy nikt mi nie 
pomógł. Ze łzami w oczach daje nam własnoręcznie 

przez dzieci zrobione laurki, abyśmy mogli 
przekazać je darczyńcom w dowód wdzięczności. 
Zostawiamy rodzinę z ich wzruszeniem i bałaganem 
– bo papier, wstążki i paczki zapełniają całą 
przestrzeń. Stojąca w pokoju choinka świetnie się z 
tym wszystkim komponuje.

Jedziemy dalej. Jest już ciemno, kiedy zjawiamy 
się w Nowych Łąkach. Małą kawalkadą aut 
zajeżdżamy na podwórko. Jednym busem wieziemy 
materiały budowlane. Drugim paczuszki i paki. 
A trzecim autem resztę ekipy. Rodzina pani Beaty 

wita nas radośnie. Tylko 
mały Przemek jest trochę 
wystraszony. Ale tylko na 
początku. Jak znajdzie w paczce 
piesko-misia, skupi się na 
przytulaniu zabawki. Przymuś 
ma 7 lat, jednak jego ciężka 
genetyczna choroba mocno 
spowalnia rozwój dziecka. Mimo 
wszystko chłopiec jest pogodny 
i kontaktowy. Z radością 
patrzy, kiedy tata odpakowuje 
coraz to bardziej kolorowe i 
hałaśliwe zabawki. Nie wie, 

czym ma się zająć. Babcia cieszy się z witamin na 
wzmocnienie i choć ich jeszcze nie zażyła, wygląda 
na coraz bardziej energiczną, bo nastrój udziela 
się wszystkim. Dorośli nie różnią się od dzieci, 
kiedy przychodzi im odpakowywać prezenty. 
Tylko dorosłych cieszą wiertarki czy blendery, a 
dzieci klocki. Kiedy wychodzimy z mieszkania, pani 
Beata pokazuje nam jeszcze miejsce, w którym już 
niedługo z tych materiałów, co przywieźliśmy zrobią 
pokoik dla Przemka. Zostawiamy ich w ten sobotni 
wieczór, zastanawiając się, jak długo jeszcze mały 
Przemek nie uśnie, bawiąc się nowymi zabawkami. 
Nam sen jednak jest już potrzebny, bo zmęczenie 

daje o sobie znać, a jutro cały maraton paczkowy 
zaczyna się od nowa.

I tak nastał dzień drugi. Już z samego ranka 
w niedzielę jadę do „swojej” rodziny, czyli 
wybranej przez Złotoryjski Klub Fotograficzny 
i naszych przyjaciół. Busem z dwudziestoma 
paczkami mkniemy do Męcinki do pani Alicji i jej 
jedenastoletnich bliźniąt. Wieje, pada, nie jest 
przyjemnie, ale przecież to nieważne, bo pogodę 
ma się w sercu – jak mawiają optymiści. Na 
miejscu optymizm mój osiąga pozom depresji na 

Kaszubach, bo znowu widzę wąskie 
strome schody. A na busie czeka do 
wniesienia miedzy innymi pralka. 
Dobrze, że jest z nami Paweł, a my 
mamy dużo siły …woli. Po jakichś 
10 minutach wszystkie pakunki są 
na piętrze w największym pokoju 
„naszej” rodziny. Pani Alicja jest 
speszona i zestresowana. Mówi, że 
nigdy nie była w takiej sytuacji i nie 
wie, jak ma się zachować. Przede 
wszystkim powinna pani rozpakować 
prezenty – podpowiadamy. I to chyba 
najlepsze rozwiązanie, bo puszczają 
hamulce i zaczyna być spontanicznie. 
Mały Szymon wpada w euforię, kiedy 
trafia na paczkę z laptopem. Krzyczy: 
wow mam laptopa, mojego laptopa. 
Na przemian płacze i śmieje się ze 
szczęścia, biega po domu, a my nie 

umiemy powstrzymać łez. Nie wstydzi się też ich 
pani Alicja. Tylko Julka cichutko przymierza nową, 
różową (tak jak chciała)  kurtkę i mówi: Mamo, 
zobacz, ja w niej idę do szkoły! Pani Alicja przyznaje, 
że do tej pory córka chodziła w jej kurtce i jej 
butach. Teraz wszyscy mają nowiutkie. Mamo, 
marzenia się spełniają – woła niestrudzony w swym 
entuzjazmie Szymon. Na pożegnanie robimy sobie 
wspólne zdjęcie, a Pani Alicja rzuca się nam na szyję 
i mówi: Odzyskałam wiarę w ludzi, rodzina mi nie 
pomogła, a obcy ludzie to zrobili.

Wracamy do magazynu na Szkolną, a na niebie 
maluje się tęcza.  To nie tylko pogoda ducha, 
niebo naprawdę się przejaśnia. Wracam szczęśliwa 
i przekonuję się na własnej skórze, że więcej 
radości jest w dawaniu niż w braniu. I nieważne, 
ile dni nie sprzątałam mieszkania, ilu obiadów nie 
ugotowałam, ilu kartkówek nie sprawdziłam na 
czas, ile nocy zarwałam w ostatnich tygodniach. 
Warto było. Chociażby dla tych kilkudziesięciu 
minut w domu każdej z odwiedzonych rodzin.

W ciągu 2 dni Szlachetna Paczka rejonu 
Złotoryja odwiedziła 38 rodzin. Zaangażowała w 
pomoc 1665 darczyńców, którzy łącznie wydali na 
prezenty 118 800 zł. Takie są fakty. Cała reszta to 
emocje J.

Iwona Pawłowska superW

Marzenia się spełniają

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJWYWIAD Z AUTORKĄ OKŁADKI
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Pani Romana Szczepkowska z Legnicy 
przy pamiątkach po cioci - Władysławie

Fot. Małgorzata Pokrywka

BOŻE NARODZENIE W ZAKONIE BRACI MNIEJSZYCH WARTO PRZECZYTAĆ, ZOBACZYĆ
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Historie o ukrytych na Dolnym Śląsku 
skarbach zapełniły już karty niejednej 

książki. Lokalnych odkrywców zainteresuje z 
pewnością pozycja „Ukryte skarby. Niezwykłe 
losy dzieł sztuki na Dolnym Śląsku w latach 
1942-1950” autorstwa Bogusława Wróbla. 
Zbierane latami materiały, mapy, dokumenty, 
biografie ludzi złożyły się na ciekawą opowieść o 
tajemnych skrytkach, w poszukiwanie których po 
wojnie angażowały się „specjalne odziały wojsk 
radzieckich, przedstawiciele polskiego rządu, 
szeregowi urzędnicy tworzącej się administracji 
i ogromna rzesza... szabrowników”. Wiele 
cennych zbiorów odnaleziono, wiele jednak – jak 
mniemamy – wciąż pozostaje w miejscu ukrycia. 

Dlaczego franciszkanie akurat mieliby jakoś 
inaczej przeżywać Boże Narodzenie niż 

jezuici albo księża diecezjalni? Czy jest coś 
specyficznego w podejściu do tematu Bożego 
Narodzenia w Zakonie Braci Mniejszych?

Należałoby odnieść się do początków 
Zakonu: 

W 1223 roku św. Franciszek celebrował Boże 
Narodzenie w Greccio. Jego pierwszy biograf, 
Tomasz z Celano, pozostawia ciekawy opis tego 
wydarzenia. 

Zapraszamy do poznania niezwykłego 
miejsca, które było świadkiem pierwszej 
franciszkańskiej żywej szopki. Dlatego należy 
wzmiankować i ze czcią wspomnieć to, co 
uczynił w dzień narodzenia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, na trzy lata przed dniem 
swojej chwalebnej śmierci, w grodzie zwanym 
Greccio. Był na owym terenie mąż imieniem Jan, 
dobrej sławy, a jeszcze lepszego życia, którego 
błogosławiony Franciszek kochał szczególną 
miłością, ponieważ mimo że w swojej ziemi 
był on szlachcicem i człowiekiem bardzo 
poważanym, jednak gardził szlachectwem 
cielesnym, natomiast szedł za szlachectwem 
ducha.  Jego to właśnie, prawie na piętnaście dni 
przed Narodzeniem Pańskim, święty Franciszek 
poprosił do siebie, jak to często zwykł czynić, 
i rzekł doń: „Jeśli chcesz, żebyśmy w Greccio 
obchodzili święta Pańskie, pośpiesz się i pilnie 
przygotuj wszystko, co ci powiem. Chcę bowiem 
dokonać pamiątki Dziecięcia, które narodziło 
się w Betlejem. Chcę naocznie pokazać Jego 
braki w niemowlęcych potrzebach, jak został 
położony w żłobie i jak złożony na sianie 
w towarzystwie wołu i osła”. Co usłyszawszy, ów 
dobry i wierny mąż szybko pobiegł przygotować 
we wspomnianym miejscu wszystko, co Święty 
powiedział. 

Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. 
Z wielu miejscowości zwołano braci. Mężczyźni 
i kobiety z owej krainy, pełni rozradowania, 
według swej możności przygotowali świece 
i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą 
gwiazdą oświeciła niegdyś wszystkie dnie 
i lata. Wreszcie przybył święty Boży i znalazłszy 
wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. 
Mianowicie przygotowano żłóbek, przyniesiono 
siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono 
prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono 
pokorę i tak Greccio stało się jakby nowym 
Betlejem. Noc stała się widna jak dzień, 

rozkoszna dla ludzi i zwierząt. Przybyły rzesze 
ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej 
tajemnicy. Głosy rozchodziły się po lesie, a skały 
odpowiadały echem na radosne okrzyki. Bracia 
śpieszyli, oddając Panu należne chwalby, a cała 
noc rozbrzmiewała okrzykami wesela. Święty 
Boży stał przed żłóbkiem, pełen westchnień, 
przejęty czcią i ogarnięty przedziwną radością. 
Ponad żłóbkiem kapłan odprawiał uroczystą 
mszę świętą, doznając nowej pociechy. 
Święty Boży ubiera się w szaty diakońskie, 
był bowiem diakonem, i donośnym głosem 
śpiewa świętą Ewangelię. A jego głos mocny 
i słodki, głos jasny i dźwięczny, wszystkich 
zaprasza do najwyższych nagród. Potem głosi 
kazanie do stojącego wokół ludu, słodko 
przemawiając o narodzeniu ubogiego Króla 
i małym miasteczku Betlejem. Często też, gdy 
chciał nazwać Chrystusa „Jezusem”, z powodu 
bardzo wielkiej miłości zwał Go „dziecięciem 
z Betlejem” i jak becząca owca wymawiał 
słowo „Betlejem”, napełniając całe swe usta 
głosem, a jeszcze bardziej słodkim uczuciem. 
Również, gdy wzywał „dziecięcia z Betlejem” lub 
„Jezusa”, zdawał się oblizywać wargi językiem, 
na podniebieniu smakując i połykając słodycz 
tego słowa. Tamże Wszechmogący rozmnożył 
swe dary, a pewien cnotliwy mąż miał dziwne 
widzenie. Widział w żłóbku leżące dzieciątko, 
bez życia, ale kiedy święty Boży zbliżył się 
doń, ono jakby ożyło i zbudziło się ze snu. To 
widzenie nie jest nieodpowiednie, gdyż w wielu 
sercach dziecię Jezus zostało zapomniane. 
Dopiero Jego łaska, za pośrednictwem sługi 
świętego Franciszka sprawiła, że zostało w nich 
wskrzeszone i wyrażone w kochającej pamięci. 
Wreszcie zakończył się uroczysty obchód i każdy 
z radością powrócił do siebie” (1Cel 84,4-86,9).

Czyż mając tak wspaniałego Ojca, my, 
bracia mniejsi, nie mamy szczególnego powodu 
do radowania się świętami. I tak, jak nasz 
święty OJCIEC, próbujemy wszystkim ludziom 
ogłosić tę radosną wiadomość - że Bóg stał się 
Człowiekiem i przyszedł na świat jako małe 
dziecko. 

A św. Franciszek z Asyżu, budując pierwszą 
stajenkę, ukazał światu rzeczywistość Betlejem. 
Tak wiele inspiracji pozostawił po dziś dzień. 
Fantazja budowania wielkich stajenek, w 
których figury pięknie rzeźbione dorównują 
często wielkością człowiekowi, nieustanne 
poszukiwania najpiękniejszej i najprostszej 

Często przywoływaną przez autora postacią jest 
Günter Grundmann – Konserwator Zabytków 
Prowincji Dolnośląskiej, który odpowiadał za 
zabezpieczenie muzealnych i bibliotecznych 
zbiorów wywożonych z miejsc zagrożonych 
działaniami frontowymi. To właśnie Grundmann 
wytypował około 90 miejsc, głównie pałaców 
i zamków, które miały stać się skrytkami dla 
„ewakuowanych” dzieł sztuki. Na liście znalazły 
się m. in. znane nam miejscowości: Grodziec, 
Nowy Kościół, Zagrodno, Świerzawa. Fragmenty 
rejestru konserwatora zabytków trafiły w ręce 
Polaków i stały się pomocne w lokalizowaniu 
skradzionych polskich zabytków.

Autor szczegółowo omawia zamek i 
pałac w Grodźcu jako jedno z „ciekawszych 
miejsc ukrycia dzieł sztuki”. W pałacu i zamku 
Herberta Kurta Edwarda Willy’ego von 
Dirksena, najbardziej zaufanego dyplomaty III 
Rzeszy, umieszczono zbiory sztuki z Wrocławia, 
zwożąc do niego 242 skrzynie o ciężarze 200 
kg ze zbiorami berlińskiej Pruskiej Biblioteki 
Państwowej. Ponieważ brakowało miejsca 
na kolejnych 2 mln książek przeznaczonych 
do ukrycia, na zamku zorganizowano wizję 
lokalną (październik 1943 r.), rozważając w 
pobliżu wybudowanie drewnianych baraków. 
Z wrocławskich placówek napływały kolejne 
prośby o użyczenie miejsca. Ostatecznie 
dojechały jeszcze zbiory z Osteuropa Institut. 
W połowie lutego 1945 r. oficerowie w cywilu 
przeprowadzili Dirksena tajnym przejściem 
i wywieźli w bezpieczne miejsce. Wcześniej 
ukryto pałacowe srebra, obrazy i inne cenne 
przedmioty, stanowiące wyposażenie włości 
dyplomaty. Zaraz potem NKWD wywiozło 
domowe archiwum dworskie, korespondencję 
dyplomatyczną oraz prywatną dokumentację. 
Kolekcja zamkowa, licząca ok. 700 eksponatów, 
została rozkradziona. Ostały się jednak zbiory 
ukrytej „Berlinki”, którą (wraz z kolekcją 
Osteuropa Institut) odnalazła w lipcu 1945 
r. ekipa rewindykacyjna i dwoma dużymi 
transportami przewiozła do Krakowa i 
Warszawy. Zbiory słynnej biblioteki, zatrzymane 
jako rekompensata za zniszczone i skradzione 
dzieła sztuki z terenów Polski, stała się częścią 

zbioru Biblioteki Jagielońskiej. Wielokrotne próby 
odzyskania ich okazywały się bezskuteczne.

A oto krótkie informacje o innych 
depozytoriach z terenów ziemi złotoryjskiej 
zawarte w ww. pracy:
„Neukirch am Katzbach (Nowy Kościół)

Składnica zorganizowana w pałacu von 
Zedlitzów spłonęła razem ze znajdującymi się 
w niej zbiorami w czasie działań wojennych. 
Zawierała oprócz kolekcji muzealnych również 
zbiory prywatne z Wrocławia. Trafiła tu także 
część eksponatów złożonych pierwotnie w 
składnicy w Borowej.
Nieder-Adelsdorf (Zagrodno)

W pałacu hrabiny von Pfeil Konserwator 
Zabytków Prowincji Dolnoślaskiej umieścił między 
innymi prywatne zbiory z Wrocławia. Miały tu 
także trafić dokumenty Archiwum Miejskiego 
z Legnicy. Do składnicy dotarły co najmniej 
cztery transporty: 10 marca, 21 kwietnia, 31 
maja i 22 czerwca 1944 r. Nieco później (1 lipca 
1944 r.) dojechały tu także książki Biblioteki 
Państwowej generalnej Guberni i 174 skrzynie z 
nieznaną zawartością z Krakowa. Ukryte tu zbiory 
zajmowały prawie pięć pomieszczeń.

W powojennej likwidacji tej składnicy 
brała udział ekipa Biblioteki Uniwersyteckiej z 
Wrocławia.
Schönau (Świerzawa)

Składnica Kuratora Uniwersytetu i Politechniki 
we Wrocławiu. Utworzona została w kościele św. 
Jana, zawierała zbiory Instytutu Mineralogicznego 
i Petrograficznego z Wrocławia (przywiezione 
4 października 1943 r.) i rzeźby profesora 
Theodora Gosena. Opiekował się nią ksiądz 
Gollner. Problemem była wysoka wilgotność 
niepodpiwniczonej budowli. Dla zapewnienia 
odpowiedniej wentylacji planowano wykonanie 
wysokiego płotu przed drzwiami kaplicy, by 
podczas wietrzenia nikt nie mógł zaglądać do 
środka.”

Książkę, Wydawnictwa EUROPA z 2009 r., 
polecam na długie zimowe wieczory. Siedząc pod 
ciepłym kocykiem warto ruszyć na wędrówkę 
szlakiem ukrytych skarbów.

Joanna Sosa-Misiak

Echa Złotoryi

W siedzibie TMZZ w listopadzie urządzono 
pokaźną ekspozycję dokumentów, zdjęć, 

pamiątek, kronik i czego tam jeszcze nie ma! 
W gablotach pieczołowicie zebrano drobiazgi 
z logo ZNP. Kilka unikatowych dokumentów 
jednej z pierwszych nauczycielek – Władysławy 
Szczepkowskiej przed laty ofiarowała Związkowi jej 
siostrzenica, pani Romana Szczepkowska. Zdjęcia 
pokazują migawki z życia związkowców: pochody, 
parady, strajki , wypoczynek i codzienną pracę. W 
Księdze Pamięci zatrzymani  w kadrze nauczyciele 
mają wciąż – dzieścia lat. Otoczeni wianuszkiem 
dzieci uśmiechają się do cieni, które być może 
pochylą się nad albumem – jak my teraz – i wzruszą 

się na wspomnienie tamtych lat. Bo ten 
czas miniony w historii ZNP odliczamy 
na lata, a nie na chwile, chociaż 
wszystko zdarzyło się jakby wczoraj… Na 
honorowym miejscu rozpostarto baner 
związkowy, na jego tle pysznią się flagi 
– uczestniczki protestów i manifestacji 
w stolicy.

Na ścianach  zawisły zdjęcia i portrety 
tych, którzy zdają się wciąż czuwać nad 
złotoryjską oświatą. Pierwszymi gośćmi 
wystawy byli uczestnicy uroczystych 
obchodów 110. lecia ZNP (relacja w 

Wystawa z okazji 110 lat ZNP listopadowym numerze Echa). Łagodna zima sprzyja 
spacerom, więc chętnych do obejrzenia wystawy nie 
brakuje. 

Ekspozycję przygotował Józef Banaszek
- odpowiedzialny z ramienia TMZZ. Pani prezes 
ZNP - Małgorzata Pokrywka serdecznie dziękuje 
pomocnikom i zaprasza do oglądania pamiątek, 
które znów na jakiś czas, z dala od ciekawskich 
oczu, spoczną w magazynie.
                                                                                                                     

Tekst i zdjęcia: Danuta Sosa  

W relacji z obchodów 110 - lecia ZNP  w 
listopadowym „Echu Złotoryi” wymieniono 
wyróżnioną Panią Joannę Piterę, oczywiście 
chodzi o Panią Joannę Piturę. Serdecznie 
przepraszamy.                    

formy, powoduje, że franciszkanie są 
„specjalistami” od budowania stajenek.

W wielu naszych klasztorach w Polsce 
i poza jej granicami, stajenki są umieszczane 
w prezbiterium kościoła, zajmując nieraz całą 
jego powierzchnię. W Nysie, Borkach Wielkich, 
Wrocławiu – Karłowicach, Raciborzu, Górze św. 
Anny stajenki bożonarodzeniowe przyciągają 
tłumy wiernych i ciekawskich, którzy, widząc 
kunszt tej roboty, oddają chwałę Bogu. I o to 
chodzi !!! Warto pojechać i z bliska przyjrzeć 
się szczegółom pieczołowicie przygotowanych 
stajenek. 

Boże Narodzenie dla wszystkich chrześcijan 
jest inspiracją do podejmowania wielu 
artystycznych i duchowych działań. Jasełka 
odgrywane przez dzieci, kolędy śpiewane 
przez całe pokolenia, stajenki i szopki 
bożonarodzeniowe, budowane od tego czasu na 
wszystkich kontynentach świata, są odpowiedzią 
na sygnał z Greccio – na pierwszą stajenkę 
przygotowaną z wielką wiarą i prostotą św. 
Biedaczyny. 

Niech życzenie pokoju płynącego z 
Betlejem, od Dziecka, które przyszło do 
swojej własności, a swoi Go nie przyjęli - 
zagości w naszych domach. 
A dobro zawarte w wyciągniętych dłoniach 
Dzieciątka niech rozleje się w naszych 
sercach. Niech przeniknie naszą szarą 
codzienność i nada jej blasku świątecznego. 

O. Bogdan Koczor, 
proboszcz Par. św. Jadwigi w Złotoryi. 

W
spominanie to ,,atrybut” wieku dojrzałego, 
bo cóż może wspominać taki małolat, chyba 

że weekendową  imprezę z kolegami. Dopiero, gdy 
przysłowiowy siwy włos na głowie, wspomnienia 
wracają do nas jak bumerang. Chętnie sięgamy do 
szufladek pamięci i z przyjemnością odtwarzamy w 
wyobraźni to, co budowało naszą ścieżkę życia, było 
miłe, cenne i kształtowało nas przez lata. Czasami 
wspomnienia są balsamem dla skołatanej duszy a 
innym razem płaczącą raną. Jednak wszystkie one 
odciskają piętno na naszym losie, zapisanym gdzieś w 
gwiazdach. 
         Niedawno byłam zaproszona na niecodzienny 
jubileusz. Okazją do spotkania nie były  urodziny ani 
nawet okrągła rocznica ślubu. Koleżanka postanowiła 
spotkać się na uroczystej kolacji z przyjaciółmi, z 
którymi wspominała wydarzenia z 30 lat pracy 
zawodowej. Pamiętam, że gdy przeczytałam tekst 
zaproszenia, pomyślałam: ,,Kto dziś obchodzi takie 
jubileusze?!” Po chwili jednak przyszła ważna 

refleksja, że praca to lwia cześć naszego życia  i po 
latach warto wspominać, bo przecież wspomnienia są 
dowodem na to, jak mocno wrastamy korzeniami w 
nasze małe miejsce na Ziemi, tworząc niecodzienne 
więzy z ludźmi. Kilka dni po tym jubileuszowym 
spotkaniu mogłam uczestniczyć w premierowym 
pokazie ,,Opowieści złotoryjskiej”. I znowu była to 
doskonała okazja do refleksji o wspomnieniach. 
Motto, jakie przyświecało realizatorom projektu, 
zawarte było w słowach: ,,Tym, w co  możemy  
wyposażyć nasze dzieci na przyszłość, są  korzenie i 
skrzydła”. No właśnie: korzenie i skrzydła. Młodym 
złotoryjanom realizującym niecodzienne marzenie, 
na pewno ten projekt dodał skrzydeł. Ale co 
ważniejsze, pozwolił im na dogłębną refleksję i 
zrozumienie tego, czym tak naprawdę są korzenie. 
Z pewnością gromadząc dokumentację do filmu, 
mogli poznać losy ludzi, którzy przed dziesiątkami 
lat przybyli na ,,nieznany ląd” i na nowo budowali 
swoje wspomnienia. Szacunek dla tych wspomnień 

to z pewnością szacunek dla seniorów mijanych  
codziennie na złotoryjskiej ulicy - lekarzy, nauczycieli, 
inżynierów, urzędników... Co ważne,  nie są oni 
dla nas anonimowi, bo wrastając korzeniami 
w tę ziemię, przez lata pięknie kształtowali jej 
oblicze, wykorzystując swój intelekt, dając pracę i 
zaangażowanie. Z tego, co  stworzyli przed laty, mogą 
korzystać kolejne pokolenia, dlatego owe dziedzictwo 
winno być pielęgnowane i rozwijane, ale to już 
zadanie dla młodych, którym potrzebne są skrzydła, 
by mogli powiedzieć po latach, że tu są ich korzenie.  
           Za kilka dni zerwiemy ostatnią kartkę z 
kalendarza. Rok 2015 przejdzie do historii.  Może 
warto obok marzeń i planów, jakie snujemy na 
Nowy Rok, zrobić bilans naszych wspomnień. 
Przecież wspomnienia nic nie kosztują, a mogą być 
drogocennym prezentem noworocznym dla każdego 
z nas, bez względu na to, czy mamy naście, czy 
kilkadziesiąt lat życia. 
                                                                                       Markosia

O wspominaniu i wspomnieniach przed Nowym Rokiem

Marek Malicki - ZOD ZNP W-w

Franciszkanie przeżywają
Boże Narodzenie 



Gdy polska złota jesień zbliża się ku końcowi, 
doceniamy ciepło domowego ogniska – 

rozumianego dosłownie i w przenośni. Kultura ognia 
przełomu wieków zostawiła nam, niestety już tylko 
w spadku, kilkanaście ocalałych w Złotoryi kaflowych 
pieców węglowych. Zbudowane z cegły szamotowej 
w kształcie słupa z zewnątrz pokryte są ceramicznym 
materiałem poddawanym różnym modom i 
kolorystycznym gustom. 

Z racji wieku, wyjątkowej urody oraz rozmaitości, 
będącej wizytówką stylów ówczesnego rzemiosła 
zduńskiego, zasługują na szczególną uwagę. 
Złotoryjskie zabytki to przede wszystkim piece 
narożne, które ogrzewały pokoje powoli, ale 
równomiernie. Ich wielkość zależała od wielkości 
pomieszczeń, przeznaczenia, grubości ścian, ilości 
okien oraz sąsiedztwa pomieszczeń (ogrzewanych lub 
nie). Charakteryzuje je różnorodność form i dekoracji, 
barwa polewy, wykorzystane motywy zdobnicze. 
Opisane zabytki sztuki zduńskiej to obiekty liczące 
ponad 100 lat, chociaż bez rozbierania trudno ustalić 
ich dokładny wiek. 

Klasycyzm bielą malowany
W prywatnym mieszkaniu przy ul. Chojnowskiej, 

dawnej posiadłości odłamu rodziny Helmrichów, 
dzięki uprzejmości gospodarza, miałam możliwość 
podziwiać piec, będący typową „berlinką”. To 
prostokątny dwusegmentowy 
piec w stylu klasycystycznym, 
pochodzący z pewnością 
z drugiej ćwierci XIX w., 
zaprojektowany w berlińskiej 
fabryce Christofa Tobiasa 
Feilera i powielany przez 
kaflarnie w wielu odmianach. 
Oba segmenty pokrywają 
charakterystyczne dla pieca 
berlińskiego białe gładkie 
kafle, skontrastowane ze 
starym złotem korony i kafli 
gzymsowych. Obecnie tłem 
dla bieli pieca jest mocny 
fiolet ściany, dawniej ta biel 
łagodziła plątaninę motywów 
roślinnych na ścianie. Lico 
pieca posiada w punkcie 
centralnym tondo z figurą 
aniołka (srebrny na złotym tle). 
Całość wieńczy korona typowa 
dla tego stylu, bogato rzeźbiona 
(płaskorzeźby głów, elementy 
kaboszonowo-kwiatowe, 
akant, woluty), będąca 
elementem architektonicznym 
naśladującym naczółkowe 
zwieńczenia kamienic. W 
oryginale korona mogła 
być jedynym elementem 
nieszkliwionym z zachowaniem 
koloru gliny.

Stan zachowania właściciel ocenił jako bardzo 
dobry i „na chodzie”, co sprawdził podczas 
zeszłorocznych minusowych temperatur. W czasie 
mojej wizyty dom przechodził generalny remont 
i gospodarz nosił się z zamiarem zdemontowania 
i sprzedaży owego 
okazu, nad czym 
ubolewałam, próbując 
odwieść go od tej 
decyzji. Żal za piecem 
byłby tym większy, 
gdyby kupcem 
okazał się ktoś spoza 
ziemi złotoryjskiej. 
Stracilibyśmy kolejny 
cenny zabytek. (Zdjęcia 1,2,3)

W podobnym, tj. klasycystycznym, stylu wykonany 
jest piec znajdujący się w obecnej siedzibie 
Stowarzyszenia Diabetyków przy pl. Lotników 
Polskich 3. Piec, niestety, w całości został odświeżony 
poprzez pomalowanie go farbą olejną, co właściwie 
ogranicza jego przydatność. Kremowy kolor podkreśla 

czekoladowy brąz bardzo dekoracyjnej korony (liście 
akantu, wole oczy) i kafel centralny wypełniony 
reliefem wazy z kwiatami (często powielany motyw). 
(Zdjęcia 4,5,6)

Neobarok w USC
Petenci Urzędu Stanu Cywilnego 

od lat mają możliwość przyjrzeć 
się z bliska kaflowemu arcydziełu. 
To wyjątkowy zabytek, choć jego 
barokowość nie każdemu przypadnie 
do gustu. Jednak jako ozdoba 
urzędowej poczekalni sprawia, że 
chce się oglądać go element po 
elemencie. Piec składa się z dwóch 
części, tzw. skrzyń. Część frontowa 
góry wypełniona jest jasnymi 
kaflami z motywem kwiatowym i 
geometrycznym, otoczona kaflami 
narożnymi, tworzącymi jednocześnie 
ramę. Ramę tę wypełniają reliefowe 
zdobienia roślinno-muszlowe na 
tle zielono-grynszpanowym. Półki 
wbudowane w dolną skrzynię 
podtrzymują postacie półmężczyzn, 
sądząc po wieńcach na głowach 
i torsach przechodzących w 
winne grona – jest to zdublowana 

postać Bachusa. W 
środku znajdują się 
okazałe wysokie 
i dwuskrzydłowe 
żeliwne drzwiczki 
wsadowe. Boczne 
części dolnej partii 
pieca, mniej widoczne 
dla oczu, wyłożone są 
minikaflami o drobnym 
wzorze i reliefowej 
fakturze. Całość wieńczy 
bardzo dekoracyjna korona w kolorze 
starego złota (z wieloma ubytkami 
kolorystycznymi, odsłaniającymi srebrną 
farbę, być może poprzedni kolor korony). 
Zwieńczenie powiela 
motyw roślinno-
muszlowy typowy dla 
stylu rokokowego oraz 
popularny poziomy 
ornament nazywany 
„wolimi oczami” 
(Zdjęcie 7,8,9)
Secesja w kolorze 
orzecha
Kolejny przykład 
kaflowego cacuszka 
znajduje się w dawnej 
willi właściciela 

fabryki kapeluszy, 
Maxa Neumanna - 

obecnym Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej (przy ul. Bolesława 
Chrobrego 1). Podobnie jak piec 
z USC, zabytek ten wydaje się być 
w doskonałym stanie, a jego jasno 
orzechowa kolorystyka i połysk 

nic nie straciły na 
świeżości. Piec ma 
dwie kondygnacje 
obłożone kaflami o 
jednolitym kolorze i 
powtarzającym się 

kwiatowym reliefie; lata 
temu musiał współgrać z 
całą resztą wyposażenia 
pokoju dziennego w 
stylizacji belle époque. 
To zapewne tu toczyło 
się życie rodzinne i 
towarzyskie ówczesnych 
niemieckich gospodarzy. 
Jednorodność dekoracji 
szkliwionych kafli 

przełamuje korona z 
dominującym motywem 
muszlowym i girlandowo-
kwiatowym. W centralnym 
punkcie umieszczono postać 
kobiety, a na obrzeżach 
- głowy uskrzydlonych 
aniołków. Rogi korony 
zdobią dodatkowo 

narożniki w kształcie ślimacznic, 
na szczycie – palmeta, a pod nią 
– okazały liść akantu. Dolną część 
frontową pieca dekorują ażurowe 
drzwiczki, za którymi kryją się 
właściwe drzwiczki belkowe. W 
klasycystycznej formie widać 
wyraźnie elementy secesyjnej 
ornamentyki w postaci falistości na 
kaflach i gęstości zdobień.
Typowa prostopadłościenna 
dwuskrzyniowa, emaliowana 
bryła musiała stanowić nie lada 
wydatek. O solidności wykonania 
świadczy m. in. fakt, że piec jest 
w idealnym stanie, zdatnym do 
ponownego uruchomienia, mimo 
swojej ponad stuletniej historii. 

Ta wysoka jakość i uroda powstały 
najprawdopodobniej w kaflarni 
Roll&Kreutz w Lubsku (wówczas 

Sommerfeld). W internetowych zasobach odnalazłam 
kilkanaście wzorów koron piecowych oferowanych 
przez tamtejszy zakład, jeden z nich jest identyczny z 
wyżej opisanym. 

(Zdjęcia 10,11,12,13) 
W podobnej stylistyce piec 
kaflowy znajduje się w złotoryjskim 
Urzędzie Miasta. Utrzymany 
w jednolitej kolorystyce, za to 
z imponującą ilością rzeźbień i 
motywów dekoracyjnych. Dolna 
część składa się z wysokiego cokołu, 
dwóch pasów podłużnych kafli 
oraz mocno profilowanego gzymsu 
środkowego. 
Front góry 
zamknięto 
obramieniem 
z kafli 
narożnikowych 
(listwowych) 
z motywem 
„wolich 
oczu”. Czoło 
wypełnione 
jest trzema 
rodzajami wzorów 
- dwa rodzaje kafli 
kwadratowych 
z kwiatem w 

kole - układanych 

naprzemiennie, dopełnione wgłębieniami 
muszlowymi i wypukłymi liśćmi akantu. Pionowe 
połówki kafli stanowią uzupełnienie bocznych 
przestrzeni. Góra zwieńczona półkolistą koroną 
osadzoną na okazałym kaflu karniszowym 
zamykającym komin. 
(Zdjęcie 14,15)

Klasycystyczny w stylu, jak wyżej opisane obiekty, 
w kolorze ciemnej butelkowej zieleni piec znajdował 
się w budynku dzisiejszego starostwa, w czasach, gdy 
mieściła się w nim jeszcze przychodnia. Zabytek na 

potrzeby zarządzonego 
remontu został rozebrany 
i nigdy już nie wrócił 
na swoje miejsce. 
Prawdopodobnie został 
przekazany cichcem i 
dzisiaj zdobi wnętrze 
prywatnej willi w 
Krakowie. 
Ciekawie przedstawia 

się także nieduży piecyk, służący do ogrzania małego 
pomieszczenia, ale przed laty sąsiadującego przez 
ścianę z innym dużym, niestety rozebranym, 
piecem. Ten niezwykłej urody zabytek znajduje 
się w kamienicy przy ul. Orląt Lwowskich. Jeśli 
ta „miniatura” jest namiastką 
tego, co można było w tutejszych 
mieszkaniach zobaczyć – to chętnie 
przeniosłabym się w czasie. 
Użytkownicy lokalu, podobnie jak 
sąsiedzi, korzystają z centralnego 
ogrzewania, piec zachowali 
ze względu na jego urodę w 
oczekiwaniu, że jeszcze może kiedyś 
przyjdą czasy (zimy?) takie, że trzeba 
będzie przeprosić się ze starym 
piecem. Mimo zdemontowanych 
drzwiczek paleniskowych, które z 
pewnością dopełniały secesyjny 
przepych, piec zachwyca swą urodą i 
kolorem. (Zdjęcia 16,17)

Prostota geometrii
Klasycyzm w stylistyce piecowej panował w latach 

1840–1914, natomiast kolejne trzy dekady XX w. 
ukierunkowały się na prostotę formy i geometryczne 
zdobienia. Skromność i prostota form wypływały 
z popularyzacji nowych artystycznych prądów 
objętych nazwą art deco. Piece w nowej stylistyce 
występowały najczęściej w rozcieńczonej pastelowej 
barwie, rzadziej w ciemnych brązach, zieleniach, czy 
kobaltach. Przykładem takiej prostej formy jest piec 
znajdujący się w prywatnym mieszkaniu kamienicy 
w rynku. Choć te piece po wojnie zachowały się 
najliczniej, to w mieście wcale nie tak łato jest je 
dzisiaj zlokalizować. Jeszcze intensywna w kolorze 

polewa oraz delikatnie złamana słupkowata forma 
świadczą o tym, że piec powstał prawdopodobnie 
na styku zmiany gustów, tj. pod koniec lat 20. XX 
w. Nie ma tutaj dodatkowego zwieńczenia, koronę 

zastąpiła wąska listwa 

z delikatnym dekorem. 
Jedynymi elementami 
przełamującymi 

monotonię zieleni są dwa 
kafle z wklęsłym kołem 
i delikatna koronka na 

załamaniu. Piec nosi wyraźne ślady użytkowania, 
lekkie ubytki w szkliwie, ale to nie dziwi, bowiem 
nieprzerwanie od lat spełnia swoją podstawową 
funkcję. Właściciele dbają o swój zabytek, dzięki 
temu wciąż jest na chodzie i wciąż podsyca ciepło 
rodzinnej atmosfery. (Zdjęcia 18,19)

W ogólnym zarysie
Mieszczańskie domy z przełomu wieków były 

kwintesencją ówczesnych wyrafinowanych gustów, 
wysokiej jakości rzemiosła i artystycznego kształcenia 
cechowych twórców. O urodzie pomieszczeń 
decydowały nie tylko dekoracje, ale przede 

wszystkim sprzęty 
codziennego 
użytku. Każda 
niemal rzecz, 
począwszy od 
sztućców, zastawy 
stołowej, poprzez 
zasłony, garnitury 
mebli oraz piece, 
miała cieszyć 
oczy i zaspokajać 
potrzebę 
obcowania 
z pięknem. 
Częścią owego 
praktycznego 
piękna były okazałe 
piece kaflowe, 
które wraz z 

„nowymi czasami” zaczęły, 
jak inne sprzęty, znikać 
ze złotoryjskich domów. Niewiele ich zostało – tym 
bardziej warto było przyjrzeć się im od artystycznej, a 
nie tylko użytkowej strony.

Popularność pieców zaczęła się wraz z 
dostępnością węgla jako paliwa grzewczego. Ich 
stawianie było zawsze sprawą kosztowną i właściwie 
nic się w tej kwestii ni zmieniło. Dzisiejsza moda 
na kominki i ceramiczne piecyki także wiąże się z 
ponoszeniem dużych kosztów. Także z powodu 
ograniczonej liczby mistrzów w tym fachu.

Klasycystyczne piece berlińskie rozmnożyły się 
w licznych wariantach stylistycznych (przeważnie 
skomponowanych z całą resztą wyposażenia domu), 
nawiązujących do secesji lub stylów historycznych 
– neobaroku, neoklasycyzmu. Ze względu na częsty 
eklektyzm i dowolność w łączeniu wzorów trudno 
dokonać dokładnej czasowej i stylowej klasyfikacji. 
Dopiero w okresie międzywojennym widać wyraźną 
zmianę w postaci rezygnacji z nadmiaru zdobień na 
rzecz jednolitości w formie i łagodnej kolorystyki. 
Pojawiają się piece jednokondygnacyjne, 
jednobarwne, ze skromną dekoracją listwową lub 
usytuowaną punktowo.

Piece występujące na terenie Złotoryi mogły 
pochodzić z pobliskich fabryk i kaflarni w Lubaniu, 
Głogowie i Wrocławiu. Ale równie dobrze mogły to 
być piece wyprodukowane w Berlinie, Hamburgu, 
Dreźnie czy Velten, gdzie działały duże zakłady, które 
dzięki dobrze zorganizowanej sieci przedstawicielstw 
znajdowały klientów na terenie całego Dolnego 
Śląska. Do niezwykle cennych należą tzw. rozenthalki 
i miśnieńki. 

Niemal wszystkie firmy swoje sygnatury 
zamieszczały na wewnętrznej stronie kafla, a zatem, 
aby dowiedzieć się, skąd pochodzą zachowane w 
Złotoryi piece, należałoby je najpierw zdemontować. 
Jeśli ktoś z Państwa posiada w swoim domu 
zabytkowy piec i chciałby go nam pokazać, byłaby 
szansa wzbogacić opis o kolejne przykłady i stworzyć 
coś w rodzaju kolekcji złotoryjskich zabytków sztuki 
zduńskiej. Może ktoś z Państwa posiada pojedyncze 
kafle, na których wytłoczona jest sygnatura 
informująca o miejscu wytworzenia tych, często, 
małych arcydzieł. Bardzo prosimy o kontakt z nami. 
Póki co, w kolejnym numerze, zaprezentuję Państwu 
piece zachowane i nierzadko nadal użytkowane 
w gospodarstwach domowych w pobliskich 
miejscowościach.

Dziękuję wszystkim gospodarzom urzędów 
i instytucji, a szczególnie właścicielom mieszkań, 
którzy pozwolili mi piece obejrzeć, sfotografować 
i zaprezentować naszym Czytelnikom. Dziękuję Panu 
Józefowi Banaszkowi za pomoc w wyszukiwaniu 
obiektów.

Tekst i zdjęcia: Joanna Sosa-Misiak

1. Piec berliński, ul. Chojnowska

Korona i tondo z aniołkiem

2
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Berlinka w siedzibie 
Stowarzyszenia Diabetyków

4

5

6

Kafel centralny i korona

7

Piec w stylu barokowym 
w Urzędzie Stanu Cywilnego

Korona pieca (8), Bachus (9), kafel (9a)

8
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Korona (11), kafel (12), 
wzór korony z lubuskiej kaflarni (13)

Piec w sali Urzędu Miejskiego

14

15

16

Piec w kamienicy 
przy ulicy Orląt Lwowskich

17

18

19

Piec w mieszkaniu
prywatnym

9
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Kunsztowne ciepełko



Jeszcze będąc małą dziewczynką interesowałam się wypiekami 
domowymi. Nie żebym garnęła się do roboty, ale urzekała 

mnie krzątanina, pośpiech, wielki ogień pod płytą. Zamieszanie 
w całym domu.  Najwcześniej piekło się pierniki i pierniczki, w 
których mogłyśmy czyściutkim naparstkiem modelować dziurki 
na zawieszki. Do dzisiaj uwielbiam zapach piernika. Nasz był 
szczególny, przedwojenny - żartowała Mama.

Paweł Siemaszko - wujek mojej mamy - posiadał w 
Ordzie (dawne nowogródzkie) duży dom. Wpadł na pomysł 
zorganizowania kursu gospodarskiego dla dziewczyn ze 
wsi. Przez kilka dni uczono kursantki sprzątania, gotowania 
i pieczenia, także kroju i szycia. Edukację zakończono 
świadectwem. 

Właśnie wtedy, w 1936 r., mama nauczyła się piec te 
aromatyczne pierniki, które z siostrami powielamy w swoich 
domach. Zainteresowanym udostępniam przepis i życzę 
smacznego.

Składniki: 4 jajka, 1/2 szklanki miodu, 1/2 szklanki 
mleka lub śmietany, 1 szklanka cukru, 0,5 kostki 
masła, 1 łyżeczka przyprawy do piernika lub 
cynamonu, 1 łyżeczka sody, 3 szklanki mąki 
(można dodać bakalie – ilość wedle uznania)
Żółtka ucieramy z cukrem i masłem do białości, 

dodajemy mąkę, rozpuszczamy miód, mleko 
lub śmietanę z rozpuszczoną sodą i przyprawami. 

Mieszamy z miodem i dodajemy ubitą pianę. Masę 
rozlewamy do dwóch małych keksówek wyłożonych 
papierem lub jeden większej foremki. Pieczemy 
w temperaturze 160-180 stopni ok. 50 min. 
Sprawdzamy patyczkiem. 

Wystudzony piernik możemy wzbogacić na dwa 
sposoby:

I wersja: przekrojony piernik przełożyć powidłami 
śliwkowymi, wierzch polać rozpuszczoną czekoladą i 
posypać grubo siekanymi orzechami,

II wersja: zamiast powideł piernik można przełożyć 
masą - 2 kostki masła, 1,5 szklanki cukru pudru, sok 
i skórka starta z cytryny, 1 szklanka bardzo gęstego 
kwaśnego mleka (dzisiaj używamy jogurtu greckiego lub 
gęstej kwaśnej śmietany); wszystkie składniki ucieramy 
w makutrze lub mikserem na puszystą masę, wierzch 
posypać cukrem pudrem.

Helena Szułkowska

Piernik babci Kasi Kurs gotowania 
dla miejscowych panienek 

- Orda 1936 r.

Najczęściej zadawane przez dociekliwsze dzieci 
pytania dotyczące św. Mikołaja to: gdzie mieszka 

kiedy nie jeździ? Jak to jest, że w jeden dzień potrafi 
obdarować wszystkie dzieci? A jeżeli to potrafi, to 
kto mu pomaga? Ja postanowiłem dorzucić jeszcze 
jedno pytanie: Dlaczego Mikołaj to Mikołaj, a nie na 
przykład Barnaba?

Z tymi wątpliwościami udałem się w piękny 
słoneczny, acz grudniowy weekend na ulice 
Złotoryi. Imieniny Mikołaja, a wszyscy wiedzą, że 
wtedy właśnie buszuje, w tym roku przypadały 
w niedzielę. Niełatwo było go złapać. Wstępne 
czynności poczyniłem więc odpowiednio wcześniej 
w internetowej wyszukiwarce. To z komputera 
dowiedziałem się, że Mikołaj, na wyraźne wezwanie, 
startuje ze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji. 
Pierwsze kroki tam właśnie skierowałem. Na pytanie 

Cała prawda o złotoryjskich Mikołajach

o świętego, bardzo miła pani szepnęła tajemniczo: 
„Niech pan będzie w piątek o 8.30 w SP nr 1, a na 
pewno go pan spotka.”

O umówionej godzinie byłem pod szkołą. 
Obecność Mikołaja zdradził z oddali dźwięk jego 
ręcznego dzwonka. Postanowiłem zobaczyć go w 
trakcie pracy. Udałem się za nim na szkolny korytarz 
i... tu zdarzył się przedziwny wypadek! Z jednej z sal, 
obok której przechodziliśmy, wypadł Mikołaj. W biegu 
ze zdumieniem spojrzał na „mojego” Mikołaja i po 
zdawkowej wymianie kurtuazji zbiegł po schodach i 
znikł. Oniemiałem ja i inni świadkowie tego zdarzenia. 
W jednym momencie na schodach SP nr 1 w Złotoryi 
było dwóch Mikołajów! To zdarzenie złożyłem 
na karb cudów zachodzących w czasie jubileuszu 
70-lecia, jaki Szkoła obchodzi w tym roku. Uspokojony 
dalej obserwowałem. Mikołaj przystąpił do swoich 
zwykłych czynności i wszedł do klasy (IIIA). Tutaj 
niespodzianka! Zawsze myślałem, że to Mikołaj jest 
od dawania prezentów, żeby dzieci się nimi bawiły 
(co wszystkie pytane przeze mnie dzieci zgodnie 
potwierdzały)! A tutaj to dzieci miały dla świętego 
prezenty. Cały muzyczny repertuar. Zanim on rozdał 
swoje wielkie czekoladowe Mikołaje, sam otrzymał, 
od uczniów tańce, śpiewy oraz prawdziwy koncert 
na cymbałkach. Po wszystkim zadałem Mikołajowi 
sakramentalne pytania. Usłyszałem odpowiedź:

- Niezręcznie jest odpowiadać mi na te pytania, 
bo wszyscy mi je zadają. Ale zdradzę panu moją 
największą tajemnicę, bo to dobrze wiedzieć jak 
jest naprawdę. Mam sobowtórów! Pomagają mi 
też takie niewidzialne ludziki, nie narzucają się, są 
bardzo użyteczne i bez nich sam Mikołaj by sobie nie 
poradził.

- A skąd Mikołaj przybywa? - zapytałem – Ze 
Złotoryi, już 14. raz. Ale teraz muszę już lecieć, bo 
jeszcze czekają na mnie żłobek, przedszkole i szkoła. 

No i odleciał. Na odchodne odpowiedział mi 

jeszcze na ostatnie pytanie. Nie jest Barnabą, bo na 
imię ma Zdzisław. Więcej Mikołaja-Zdzisława już nie 
widziałem. 

Udałem się w dalszą drogę w poszukiwaniu 
innych Mikołajów-sobowtórów do SP nr 3. Tam 
przywitał mnie Mikołaj-Stanisław, który oznajmił, 
że przyleciał helikopterem, ponieważ jego renifery 
się zbuntowały. Ale jego droga nie była daleka, bo 
prowadziła ze Spółdzielni Mieszkaniowej. Chętnie z 
tym Mikołajem pozowały do zdjęcia jego śnieżynki/
elfy/niewidzialne ludziki- pomocniki. Spotkałem 
tam również Mikołaja –Daniela. Ten na mój widok 

aż podskoczył. Miał potężny w dźwięku ręczny 
dzwon, którym poruszał serca wszystkich dzieci. I 
moje na ten dźwięk o mało nie wyskakiwało z piersi. 
Miał też potężny wór prezentów, a pomagała mu 
śliczna Śnieżynka (może Elf). Jego cel: klasa 2b. Ten 
sobowtór najwięcej rozmawiał z dziećmi. Pierwsze 
pytanie: kto był grzeczny? Las rąk. Drugie pytanie: 
kto był niegrzeczny? Las rąk opadł o 90 stopni w 
kierunku ostatniej ławki. Nie szkodzi! Akceptacja 
Mikołaja przełamuje każdy stereotyp i wykluczenie. 

Nie od parady jest on święty! Następne pytania 
ukierunkowują uczniów w stronę nauki, zdrowego 
odżywiania i lokalnego patriotyzmu. W pewnym 
momencie na koszulce jednego z uczniów Mikołaj 
dostrzega wizerunek husarza. To pretekst do 
wtrącenia uwagi o sile i potędze Polski – kraju, w 
którym żyją. Na pytanie, kto po ukończeniu nauki 
chce wyjechać? Dużo rąk w górze: dlaczego? Po 
co? Gdzie? Padają odpowiedzi: Francja, Włochy, 
Niemcy, Belgia... Płakać się chce, to wszakże 2b. 

Perspektywy! Mikołaj-Daniel mówi: - Uczcie się pilnie, 
traficie potem do gimnazjum, liceum, na studia... 
- Nie wiadomo, czy pójdziemy do gimnazjum! 
– przerywa Dominika (uczennica 2 klasy szkoły 
podstawowej) – podobno mają zlikwidować?
- Dzieci, nie zajmujcie się polityką! - apeluje Mikołaj-
Daniel w rozterce i zmienia temat.   
- W paczkach, które wam dałem, są słodycze. Kto z 
was wie, że są niezdrowe! – znowu las rąk.
- A kto z was lubi czosnek? – parę rąk opadło – Albo 
cebulę? ... cytrynę? – ciągle dużo rąk w górze.
- To wszystko da wam zdrowie. A więc jedzcie 
wszystkie warzywa i owoce zaczynające się na 
literkę „C”.

Ponad godzinę trwa wizyta Mikołaja – Daniela w 
2b w SP nr 3. Ale warto! Jeszcze jedno pytanie od 
świętego: 
- Jak nazywa się najstarsze miasto w Polsce?
- Gniezno! - chórem odpowiadają dzieci. 
- Złotoryja! – poprawia Mikołaj. 
- Ostatnio omawialiśmy stolice Polski. – 
tłumaczy wychowanków wychowawca.  
W ten weekend Mikołaj-Daniel miał dużo pracy. 
W sobotę był u pogorzelców w Dobkowie, w 
niedzielę przyjmował dzieci z domu dziecka 

w Wilkowie, w poniedziałek znowu w szkole. 

Przydałoby się więcej sobowtórów. Niestety, żadne 
sieci marketów działające w Złotoryi, nie zaprosiły 
do siebie Mikołaja. Pytałem jednej ekspedientki i 
usłyszałem, że mają być jakieś cukierki w niedzielę. 
Byłem – nie było. 
Za to w sobotę był drugi Mikołaj w ZOKiR, 
próbowałem się do niego dopchać, zapytać. 

Nie było szansy! Sala kinowa pękała 
w szwach. Mikołaj ugrzązł w kanapie 
na scenie na ładnych parę godzin i 
tylko rozdawał upominki i nagrody 
obezwładniony występem, na swoją 
cześć, dzieci z przedszkoli i zerówek. 
Próbowałem podpytać oczekujące 
na występ dzieciaczki z SP nr 3, ale 
zniechęcone lakonicznie i standardowo 
odpowiadały, że Mikołaja już widziały, 
że wiedzą, jak wygląda, no i myślą, że na 
pewno mieszka za granicą, ale wahały 
się to powiedzieć, bo nie wiedzą, czy to 
prawidłowa odpowiedź. 

Wreszcie niedziela- 06 grudnia- 
imieniny Mikołaja! Zapowiadany jest 
Mikołajkowy Bieg z Fundacją ANIMUS. 
Tam będzie wypas sobowtórów. Więc 
jestem i ze zdumieniem, wśród licznych 

startujących zauważam ledwie jednego, bardzo 
podobnego - bo z brodą. Reszta symbolicznie, nosi 
ledwie czapeczki. No cóż, odchodzę zawiedziony. 

Lecz gdybym nie odszedł, na mecie doczekałbym 
się prawdziwego Mikołaja–sobowtóra w pięknym 
klasycznym stroju rozdającego nagrody. 
Próbę odpowiedzi na moje dodatkowe pytanie o to: 
czemu Mikołaj to Mikołaj? Usłyszałem w ZOKiR w 
słowach, które  rozpoczęły prezentacje artystycznie 
przedszkolaków ”Dla Ciebie Mikołaju”: 

„Przed wielu laty, w wielkiej krainie, 
żył sobie człowiek, który do dziś słynie. 
Był on biskupem, w niebogatym mieście 
i służył Bogu całym sobą wreszcie. 

Kim był ten kapłan?- wszyscy pewno wiecie! 
To święty Mikołaj biegnący po świecie. 
Dobrocią swoją zasłynął wokoło 
i gdy do nas przyjdzie, będzie nam wesoło.”
No nie wiem. Bo na pożegnanie usłyszałem od 
jednego z Mikołajów:

– Bez przesady. Żyjemy w państwie świeckim! 
Mikołaj jest też taką osobą użyteczną, ale... nie będę 
rozwijał dalej tego tematu. Ja jestem naprawdę na to 
uczulony. 

Oto jak jest naprawdę!  

Mikołajów szukał: Jarosław Jańta

(tekst dozwolony od lat 10)

Fot. Michał Wozowczyk

Fot. Złota Cooltura

Fot. ZOKiR

Fot. ZOKiR

Fot. Jarosław Jańta

Fot. Jarosław Jańta

Fot. Jarosław Jańta

Fot. Jarosław Jańta

Fot. Jarosław Jańta
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1953 rok. Mieszkamy w biednym 
i okaleczonym przez działania 

wojenne Wrocławiu, ale jestem 
szczęśliwym dzieckiem. Moja 
kamienica przy ulicy Walecznych 
wydaje się być najpiękniejszym 
miejscem na ziemi. Właśnie w tym 
roku skończyłam siedem lat i od 
września miałam pójść do szkoły. 
Niestety, musiałam opuścić moje 
ukochane miejsce i wyjechać do 
jakiejś nieznanej mi Złotoryi. Dla 
mnie i moich braci nieznanej, ale 
nie dla moich rodziców.

Był wrzesień 1938 r., kiedy 
mój tata - wówczas oficer WP- 
zdobywał Zaolzie. 

Wcześniej był studentem 
Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej we Lwowie, ale z 
przyczyn osobistych przerwał 
studia i kiedy wojsko „upomniało” 
się o szeregowca Modesta, 
wylądował w Rawie Ruskiej. Już 
będąc oficerem, stacjonował 
w Stanisławowie, skąd wraz z 
oddziałem został skierowany na 
Śląsk Cieszyński. I tam poznał moją 
piękną, dwudziestoletnią mamę. 
Była córką sztygara, jedynaczką i 
oczkiem w głowie rodziców, stąd 
spotkania z Polakiem, wówczas 
wrogiem, były źle widziane, czy 
wręcz nieakceptowane. Ale serce 
nie sługa, a miłość czyni cuda.

Modest wraca do 
Stanisławowa, mama tęskni, 
młodzi piszą listy, lecz moment 
następnego spotkania jest jedną 
wielką niewiadomą. Polityczna 
sytuacja nie sprzyja miłości, 
gdyż moment określany mianem 
apokalipsy zbliża się nieuchronnie. 
Tato zostaje oddelegowany 
na teren Szamotuł, a Elżbieta 
(czyli Eliszka), nie zważając na 
niebezpieczeństwo, udaje się 
na tereny zupełnie Jej nieznane. 
Dociera do celu. Młodzi biorą ślub. 

Wybucha wojna. Modest 
odsyła młodą żonę do rodziców na 
Morawy, a sam idzie na front. 

Decyzja zapadła. Wyruszamy 
do tej nieznanej mi Złotoryi. 
Owszem, sama nazwa miasta jest 
piękna, lecz co mnie tam czeka?

Pewne rzeczy mi uciekły i nie 
pamiętam samego wjazdu do 
miasta. Natomiast dom, w którym 
mieliśmy zamieszkać, wydawał się 
być przeogromny!

No i ogród! Czegoś takiego 
nie widziałam w życiu! Płot od 
strony liceum tworzyły białe i 
czarne morwy! Zbocze od tyłu 
domu pokryte krzewami porzeczek 
i agrestów. Wszędzie wiśnie, 
czereśnie i gruszki. I tuż obok 
domu altana - istna świątynia 
dumania.

To był dom przy ul. 
Limanowskiego 17. Dzisiaj to ulica 
Kolejowa.

Naukę w szkole podstawowej 
rozpoczęłam obok przychodni, 
tuż przy Rynku, ale niebawem 
przeniesiono nas do szkoły obok 
mojego domu, nic więc dziwnego, 
że zazwyczaj  przechodziłam 
przez morwy i już byłam w szkole. 
Luksus!

Kiedy nasz dom został 
przeznaczony na internat LO, 
zaproponowano nam parter willi 
przy ul. Sikorskiego (dzisiejsza 
al. Miła). Górę domu zajmował 
nauczyciel geografii, prof. 
Bednarski.

***
Dlaczego opuściliśmy 

Wrocław? 
I dlaczego wybór padł na 
Złotoryję?

Wojna rozdzieliła moich 
rodziców. Mama na razie jest 
bezpieczna u swoich rodziców, 
natomiast tato bierze udział w 
kampanii wrześniowej i dostaje 
się do niewoli. Przez dwa lata jest 
więźniem obozu w Wolfsdorf, kreis 
Goldberg (Wilków), będący filią 
Gross-Rosen. 

Był to obóz pracy, a więźniowie 
pracowali w kopalniach rudy. 
Początkowo pracuje fizycznie 
przy bocznicy kolejowej, a 
w późniejszym okresie, w 
laboratorium, ponieważ przed 
studiami medycznymi studiował 
również dwa lata na wydziale 
chemicznym.

Mama, po otrzymaniu 
wiadomości o miejscu pobytu 
męża, długo się nie zastanawia. 
Rusza w  daleką podróż, by być w 
pobliżu ukochanego. Gdy wysiada 
na dworcu dzisiejszej Złotoryi, 
jest zdumiona spokojem. W tym 
miasteczku czas się zatrzymał. 
Cisza i spokój. Ludzie żyją 
normalnie. Ale normalność nie 
dotyczy wszystkich. Dla większości 
jest tylko złudzeniem.  

Spokój jest fikcją, bowiem 
niespełna 10 km dalej jest obóz. 
Baraki w lesie i kopalnia. 

Mama dociera do tego obozu, 
zawiera różne znajomości, a dobra 
znajomość języka niemieckiego 
ułatwia realizację postanowienia: 
by być blisko męża, musi dostać 
pracę na terenie obozu. Młodość 
i uroda - to dodatkowe atuty 
mamy - dostaje pracę w więziennej 
stołówce. Ma dar zjednywania 
ludzi, jest towarzyska i kontaktowa. 
Jest blisko ukochanego i czuwa. 
Gdy dociera do niej wiadomość 
o mającej wkrótce nastąpić 
likwidacji obozu, postanawia 
działać. Część więźniów ma 
być czasowo przewieziona do 
Gross-Rosen, natomiast reszta 
ma być zlikwidowana. Mama 
zorganizowała cywilne ubranie i 
tzw. lewe papiery i wyprowadza 
tatę z obozu. Niestety, wszystkie 
dokumenty są w posiadaniu byłej 
bratowej, która nie przyznaje się, 
iż aktualnie jest ich właścicielką. 
A szkoda, bowiem długo nikt nie 
miał wiedzy na temat istnienia 
tego obozu. Baraki zostały starte z 
powierzchni ziemi.

Złotoryja - moja bajka 

Klasowe spotkanie po latach (Karpacz)

Mama autorki w wilkowskim obozie 
- z pracownicami obozowej kochni

Dom stał na wzgórzu, lekko 
pochylony w dół.

Morwy okalały go niczym mur.
Nieodgadniony i tajemny. 
Przed domem czereśnia okazała
Rozdarta na pół
Spoglądała białym kwiatem
I stała na straży mych snów.     
wyśnionych, jedynych.
Bzy i gruszki,
Jabłka i jabłuszka rajskie,
Marzenia dziecinne.
Sny dziewczęce,
Karuzela zdarzeń.
Żyłam tam, byłam i nadal tkwię,
W tym świecie bez złudzeń, ale z 
marzeniami.
Z celami,
Z wiarą  i nadzieją,

Że świat jest dobry.

W moim posiadaniu zostało 
zdjęcie mamy z pracownicami 
obozowej kuchni.

Mama uratowała tatę, ale o 
spokoju i bezpieczeństwie długo 
jeszcze nie było mowy.

***
Nic więc dziwnego, że 

otrzymawszy propozycję, 
by opuścić głodny Wrocław 
i przenieść się w ten piękny 
krajobraz Gór Kaczawskich, mama 
nie wahała się ani przez moment. 

We Wrocławiu tato zrealizował 
postanowienie ukończenia 
studiów, teraz mógł podążać 
własnym szlakiem. Co prawda 
mógł pójść drogą kariery 
naukowej, był asystentem na 
uczelni i zrobił specjalizację 
z chirurgii szczękowej, ale 
utrzymanie wówczas żony i już 
trójki dzieci, graniczyło z cudem. 
Przyjmuje więc posadę kierownika 
wydziału zdrowia i pogotowia. 
Ma dyżury w szpitalu i dwa razy 
w tygodniu prywatną praktykę. W 
domu jest zawsze mama. I koty 
- chore, parchate, przynoszone 
przez najmłodszego brata, Zdzisia, 
i troskliwie pielęgnowane przez 
mamę.

Dlaczego 
pokochałam to 
miasto?
Bo miało dobrą 
atmosferę. Bo 
nikt tam nas 
nie skrzywdził. 
Bo wokół czuło 
się dobroć 
i życzliwość 
ludzi. Ludzie, 
okaleczeni przez 
wojnę, cenili 
życie jako dobro 
najwyższe! A 
życie toczyło 
się zgodnie z 
prawami natury 
i porządkiem 
ustalonym przez 
kościół. Cała 
ulica zjawiała 
się u nas na 
bajeczki i na 
słynne Kobry! Poszczęściło się 
nam, dostaliśmy talon na telewizor 
marki Rekord! 

Kochałam każdą porę roku, 
wycieczki za miasto, podchody 
harcerskie, moje koleżanki. Z 
córką doktora Borejki, Reginką, 

przyjaźnię się do tej pory! Stały 
kontakt mam także z Joasią 
Węgrzyn. Złotoryja była moją 
bajką.

I dlatego kolejna 
przeprowadzka i kolejna 
peregrynacja, była ciężarem 
strasznym. 

Po wielu latach mogę 
powiedzieć, że mam trzy 
ojczyzny. Są nimi Wrocław, 
Złotoryja i Trzebnica, czyli 
zawsze jest to Dolny Śląsk.
I jakkolwiek niejednokrotnie 
mogłam zmienić kraj z racji 
propozycji zawodowych mojego 
męża (jest prof. zwyczajnym 
na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Wrocławskiej), 
pozostałam wierna dolnośląskiej 
ziemi. 

Danuta Kamińska, mieszkanka tego 
Grodu w latach 1953-1958

Złotoryja, IV klasa w SP nr 1, rok szkolny 1956/57

Złotoryja, III klasa w SP nr 1, rok szkolny 1955/56

Tato autorki w obozie w Wolfsdorf (Wilków), grudzień 1941 r.

Hej, ty miasto rozłożyste.
Witaj w snach baszto dostojna.
Gdzieś Młynówka podtapiała
A Kaczawa wylewała.
Witaj rzeko, witaj wodo.
Z twą urodą, cudna wodo.
Zimo, bądź jak kiedyś ostra.
I dostojna, zaśnieżona .
Boś ty panna jak ta sanna.
Z pochodniami bieżysz, kroczysz.
I przyciągaj, kuś i uwodź.
Zniszcz co złe i grzechu warte.
Bądź dobrocią wypełniona.
Bliska dzieciom i przyjazna.
Biała, cudna, boska sanna.
Złotoryjo, wciąż przyciągasz.
Nęcisz, kusisz i uwodzisz.
Byłaś wielka w dawnych wiekach.
I w przyszłości też zaskoczysz.
I niech tak już pozostanie.
W mej pamięci zawsze ona.
Złotoryja zaśnieżona.
Złota panna i dostojna.
Czasem sanna, z bajki manna?
Wciąż tkwisz we mnie, Złotoryjo!
W snach pojawiasz się i znikasz. 
Jak liryka z pamiętnika.
Z notatnika.

I nie znikasz.

Teraźniejszość i liryka

Ten dom był niezwykły.
 I ogród  jak z bajki.
Z tysiącem morw i jeżyn.
Z krzewami - też z bajki,
Jak Alicja, którą znacie,
Przechodziłam tajną furtką 
Do skarbnicy pełnej cudów.
Szłam do raju cudownego.
Pełno ptactwa i świergotu.
W budkach szpaki i pustułki.
Wróble się jak zwykle biją,
A sikorka szuka norki.
Ktoś tam stuka,
Inny kuka.
Ależ jarmark, ptasi targ.
A ja siedzę wśród tych śpiewów.
W chmurach szukam gwiazd.
Kto zapewni mi w przyszłości
Spokój, który ze mną kroczył?
Kto przywróci ład, porządek,
Klimat dni i aurę nocy?

I mój dom, choć nie ten sam,
Ciągle strzeże Raju bram.
We mnie tkwi dzieciństwa siła.
 Strzeże Raju bram.



W 2016 r. minie 35.rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego. Do tej pory jego przebieg 

w Złotoryi oraz historia NSZZ „Solidarność” od 
1980 r. (czego nie sposób rozdzielić) nie stały 
się przedmiotem zainteresowania historyków. 
W Ośrodku Dokumentowania i Opracowywania 
Dziejów Ziemi Złotoryjskiej powstała inicjatywa 
rozpoczęcia prac badawczych na ten temat, by za 
rok można było choć w dużym zarysie przybliżyć 
to zagadnienie złotoryjanom, np. podczas 
konferencji oraz artykułów w prasie lokalnej.

Już 13 grudnia tego roku, z inspiracji 
burmistrza Roberta Pawłowskiego, odbyło się 
w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
spotkanie poświęcone stanowi wojennemu z 
lat 1981-1983. Uczestników witał manekin w 
mundurze funkcjonariusza ZOMO (z kolekcji 
Przemysława Markiewicza), których jednostka 
stacjonowała na Kopaczu. Kilka osób przyniosło 
pamiątki z tamtych czasów, zaprezentowane na 
skromnej (mamy nadzieję na o wiele większą za 
rok) wystawie. 

Po filmie dokumentalnym głos zabrało kilkoro 
złotoryjan. Alina Kaleta, żona już nieżyjącego 

Mirosława Frąckowskiego, przypomniała 
jego internowanie w Głogowie i Nysie. Jej 
wspomnienia uzupełniła Ewa Pawłowska, siostra 
Mirosława. Na wystawie znalazły miejsce 
unikalne pamiątki, związane z jego losami 
podczas stanu wojennego. Maria Polakiewicz 
wspominała swoją działalność w „Solidarności” 
przed i po 13 grudnia 1981 r. oraz represje, 
jakie spotkały ją podczas stanu wojennego. 
W Encyklopedii Solidarności, poświęconej 
opozycji w latach 1976-1989, p. Maria, jako 
jedyna osoba ze Złotoryi, ma swój biogram. Jan 
Kaczmarek, który kierował wówczas organizacją 
NSZZ „Solidarność” w Zakładach Górniczych 
„Lena”, sięgnął pamięcią do wydarzeń z 
działalności związkowej, które szczególnie 
zapadły w jego pamięć. Władysław Grocki 
pracował w tym czasie w Zakładach Robót 
Górniczych Rudna Zachodnia. Pierwsze godziny 
stanu wojennego, rozbijanie strajku górników, 
oraz późniejsza podziemna działalność, 
odbiły się na całym jego późniejszym życiu. 
Cezary Skała został powołany do wojska tuż 
przed stanem wojennym i odbywał służbę 

wojskową aż do jesieni 1983  r.  Przedstawił 
zachowanie szeregowych żołnierzy oraz kadry 
wojskowej tamtego czasu. Krzysztof Maciejak w 
chwili ogłoszenia stanu wojennego był uczniem 
złotoryjskiego ogólniaka. Wszystkie najważniejsze 
wydarzenia, w tym fakty pojawiania się w 
szkole „wywrotowych” napisów, trafiały do 
jego pamiętnika. Jest autorem artykułu „Stan 
wojenny w Ogólniaku (na wesoło)” w „Gazecie 
Złotoryjskiej” w 1992 r., udowadniającego, że 
uczniom wcale wówczas wesoło nie było. Niżej 
podpisany wrócił wspomnieniami do kilku 
miesięcy z przełomu 1982 i 1983 r., gdy znalazł się 
w jednym ze specjalnych obozów wojskowych dla 
osób podejrzanych o prowadzenie działalności 
naruszającej przepisy stanu wojennego.

Za udostępnienie pamiątek bardzo 
dziękujemy Alinie Kalecie, Ewie Pawłowskiej, 
Marii Polakiewicz, Władysławowi Grockiemu, 
Andrzejowi Wojciechowskiemu, Przemysławowi 
Markiewiczowi oraz Andrzejowi Skale, część 
z nich pochodziło z archiwum TMZZ. Za 
wypożyczenie manekina dziękujemy sklepowi 
„Turynek”.

Wszystkie osoby, które zechciałyby włączyć 
się w prace dotyczące stanu wojennego w 
Złotoryi, podzielić się wspomnieniami czy 
udostępnić pamiątki, zapraszamy w dniu 13 
stycznia 2016 r. o godz. 18.00 do siedziby TMZZ 
na inauguracyjne spotkanie poświęcone tej 
problematyce.

Roman Gorzkowski

Stan wojenny na poważnie
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Podczas Miejskich Obchodów Święta Niepodległości 
(11 listopada) ogłoszono zwycięzców w konkursie 

literacki pod hasłem „Tradycje patriotyczne w mojej 
rodzinie” oraz plastycznym „Wizytówka Młodego 
Patrioty” i „Wizytówka Seniora”.
KONKURS LITERACKI
Kategoria dorosłych
Jolanta Zarębska - I miejsce
Kategoria - uczniowie
Marcel Jóźwiak – I miejsce
Amelia Stemplowska – II miejsce
Maja Urbańska – III miejsce
Wyróżnienia 
Aleksandra Sajewicz 
Maciej Durkalec 
Maksymilian Masek
KONKURS PLASTYCZNY
Kategoria seniorzy
Piotr Piguła - I miejsce
Maria Parkasiewicz - II miejsce
Kategoria uczniowie
Zuzanna Lipińska - I miejsce
Agata  Marmuszewska  - II miejsce
Filip Banaszek - III miejsce

Wyniki konkursu plastycznego i literackiego

Ten dom trzeba było uratować. Od dwudziestu 
lat straszył pustymi ścianami, między którymi 

hulał wiatr. Ani Jacek Kramarz, ani jego żona Aśka 
nie mogli się pogodzić, że to dawne siedlisko rodziny, 
dwustuletni szachulec, popada w niełaskę czasu. Aśka 
pamięta czasy, kiedy przyjeżdżali tam jako młodzi 
ludzie i czuli ciepło tego domu, goszcząc u dziadków 
Jacka. Potem wszystko się skończyło. Rodzina się 
rozjechała, wybrała wygodniejsze i szybsze życie w 
miastach. Dom stracił duszę.

Z biegiem czasu on sam i jego otoczenie coraz 
bardziej przypominały ruinę.
Sentyment do miejsca i do tradycji nie 
pozwolił Kramarzom przejeżdżać spokojnie 
przez Starą Kraśnicę. Zabudowania w 
dolince były jak wyrzut sumienia. Dlatego 
postanowili wziąć sprawy we własne 
ręce. Na początku były miesiące zmagań 
biurokratycznych i prawnych, ponieważ 
trzeba było załatwić sprawy spadkowe. Na 
wysokości zadania stanęła bliższa i dalsza 
rodzina, która, widząc zapał Kramarzów, 
zrzekała się swoich praw do domu. I tu, jak 
nigdy, banalne zdanie, że zgoda buduje, 
pokazało swą prawdę.

Jacek i Aśka wiedzieli, że łatwo nie 
będzie, bo powierzchnia domu i skala 
zaniedbań były wprost proporcjonalne 
do siebie. Finansowo sami by też 
nie udźwignęli inwestycji. Dlatego 
poszukali sposobu, by wyremontować siedlisko 
i jednocześnie nie pójść z torbami, co byłoby 
naturalną konsekwencją przeinwestowania. Znaleźli 
na to ciekawy sposób. Aśka założyła firmę i jako 
przedsiębiorca postarała się o dotację unijną. Kredyt 
i pieniądze z UE pozwoliły na urealnienie marzenia. 
Asia, oczyma wyobraźni, widziała już w starych 
ścianach przyszły gościniec. Zaczął się 
remont. Najpierw dach, potem ściany, 
które odsłaniały przed ekipą coraz to 
większe niespodzianki. Tak to już jest 
ze starymi domami. Aśka mówi, że nie 
szli na żadne kompromisy. Miało być 
porządnie, dokładnie i stylowo.

Dom nabrał wyrazistości w ciągu 
dziewięciu miesięcy. Był to czas, kiedy 
Asia, odwiedzając plac budowy, nie raz 
miała ochotę rwać włosy z głowy. Na 
straży jej równowagi ducha stał mąż. 
Jak sama mówi, to on pilnował, by 
założony plan stał się rzeczywistością. 
Bez tego stoickiego spokoju Jacka, 
być może teraz nie siedziałybyśmy 
w przestronnej jadalni Gościńca pod 
Gruszą pijąc aromatyczną herbatę w 
sobotnie popołudnie.

Obecnie dom 
nie może narzekać na 
brak duszy. Tych dusz 
przewija się przez jego 
wnętrze wciąż więcej 
i więcej. Niektóre z 
odległych regionów 
Polski, a bywa, że 
nawet z dalekich stron 
świata. Przyjeżdżają 
do Starej Kraśnicy, by 
stąd mieć wygodną 

bazę wypadową w pobliskie Karkonosze, a jak na 
wysokie góry sił nie starcza, to penetrują Kaczawskie. 
zachwycają się pogórzem na tyle, by wrócić tu znowu. 
Aśka jest szczęśliwa, że ich dom ma już amatorów, 
powracających wędrowców.

Stara się dać swoim gościom maksimum 
swobody. Nie chce nikogo krępować nadmierną 

obecnością, czy też zmuszać do rozmowy. Czasem 
musi być psychologiem amatorem i odczytywać 
sygnały płynące od ludzi. Bo przecież nie wszyscy 
mają takie same oczekiwania względem gospodarzy. 
Tu Aśce przychodzi z pomocą doświadczenie 
wypracowane w szkole, gdzie uczyła 20 lat. 
Umiejętność nawiązywania kontaktów, orientowanie 
się w niełatwej materii ludzkich emocji – to pedagog z 
wieloletnim stażem już ma opanowane.
Zastanawiała się, jak jej, nauczycielce, przyjdzie 
poruszać się w nowej rzeczywistości. Czy, kiedy 
przyjdzie pierwszy dzień września, nie poczuje 
pustki? Jak się okazało nic takiego nie przyszło. Zajęta 
Gościńcem nawet nie zauważyła, że jej koleżanki 
właśnie skończyły wakacje. Jak sama mówi – od 
kilku miesięcy sama jest uczniem. Uczy się biznesu, 
marketingu, księgowości… Nie jest łatwo. Najtrudniej 
jej idzie promowanie Gościńca. Ostatnio jednak 
przekonała się do facebooka i założyła funpage (dzięki 
któremu i ja odkryłam Gościniec). Jak się okazuje był 
to strzał w dziesiątkę. Cieszy się też, że może liczyć 
na tzw. marketing szeptany. Okoliczne pensjonaty i 
gospodarstwa agroturystyczne czasem podsyłają jej 
gości. Na tym polu współpraca układa się wyśmienicie. 
Nie dostrzega tu Aśka żadnych przejawów niezdrowej 
konkurencji. Sama współpracuje z pensjonatem 
Villa Greta. Jak na razie nie serwuje jeszcze swoim 
gościom obiadów, dlatego też na te posiłki może liczyć 
w oddalonej o kilka kilometrów dobkowskiej Villi. 

Czasem goście tam 
jadą, a jak trzeba, to 
catering przyjeżdża 
do Starej Kraśnicy.

W jadalni 
z drewnianymi 
stołami 
(obstalowanymi 
u znajomego 
milickiego 
rzemieślnika) 
może pomieścić 
się nawet 40 osób. 
Gościniec w swojej 
niedługiej historii 
już przyjmował 
takie grupy, 
użyczając lokum dla 

szkolących się lub konferujących firm. 
Dla czterdziestu osób przygotowane są też stylowe 
pokoje na pięterku. Każdy z nich ma swoją nazwę. 
Jest Józefinka, Faworytka czy Dobra Ludwika. Jednak 
to nie kobiety są patronkami tych sypialni. Jako że 
to Gościniec pod Gruszą - to właśnie odmianami 
grusz ochrzczone są  kolejne pokoje. Ąśka mówi, 
że tu odezwała się w niej natura nauczyciela, by 
przyjemne połączyć z pożytecznym i dlatego przy 
wejściu do każdego pokoju jest estetyczna tabliczka 
dostarczająca wiedzy o konkretnej odmianie gruszki. 
Wszystkie pokoje są utrzymane w rustykalnym stylu. 
Wnętrza odsłaniają drewniane belki, rygle szachulca. 
Z tym ciekawie i estetycznie komponuje się stolarka 
drzwiowa i okienna, jak również drewniane meble 
pokoju. Każdy z nich ma łazienkę, co teraz jest już 
standardem w tego typu gościńcach i pensjonatach. 
Gospodyni zależało, by każdy z pokoi miał inny 
klimat, inną kolorystykę, aby nawet w przypadku, 
gdy goście przyjadą tu ponownie, nie odczuwali 

znużenia przestrzenią. Trzeba przyznać, 
że zamysł świetny i dobrze wykonany. 
Widać, że gospodarze nie oszczędzali na 
wykonawcach. Oby im się to teraz opłaciło. 

Aśka przyznaje, że traktuje Gościniec 
jak sposób na zarabianie, ale też pomysł na 
życie. Jak widać - istnieje życie pozaszkolne 
;). Nie chce jednak, by praca w Gościńcu 
zawładnęła nią i rodziną bez końca. Stąd 
też trudno znaleźć wolny pokój w ich domu 
w czasie świąt. Na ten okres zamykają 
przybytek, bo święta to czas dla rodziny i 
żadne pieniądze nie są w stanie zakłócić ich 
intymności. Ale po świętach Gościniec pod 
Gruszą stoi przed każdym otworem. I być 
może niedługo przywita gości potrawami z 
gruszek – co obiecuje Aśka piszącej te słowa.

Iwona Pawłowska

W Józefince pod Gruszą

Fot. Piotr Maas

Fot. Piotr Maas

WSPOMNIENIA SPRZED 34 LAT URATOWANY DOM
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Z pamiętnika Zygmunta Siezieniewicza:
26 listopada 2015 r., czwartek.
„Wreszcie jest! Po wielu miesiącach trudów 

i wyrzeczeń, wykorzystanych i utraconych szans, 
pochwałach i hejtach, hektolitrach potu i sztucznej 
krwi grupka młodzieży oraz kilku starszych fascynatów 
zakończyła produkcję filmu o perypetiach lokatorów 
mieszkania przy ulicy Basztowej 32, do których 
i ja się zaliczam. Szalona premiera zgromadziła 
w Kinie Aurum w Złotoryi setki osób. Nie były to 
osoby przypadkowe, na premierę można było 
dostać się jedynie z zaproszeniami. Towarzystwo 
było międzynarodowe. Obecni byli m. in.: pani 
Christiane Botschen - Wicekonsul RFN we Wrocławiu, 
Jurgen Gretschel - Przewodniczący Niemieckiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy, 
potomkowie dawnych mieszkańców Złotoryi zwani 
Goldbergerami: Herbert Helmrich – honorowy 
obywatel Złotoryi, rodziny Biedermann oraz rodziny 
Karla - Heinza Schobela i Reinharda Gorsky. Ze 
strony polskiej nie zabrakło przedstawicieli władzy 
ustawodawczej: Roberta Kropiwnickiego, posła na 
Sejm RP; wykonawczej: Tadeusza Samborskiego, 
członka zarządu województwa dolnośląskiego, 
a także samorządowej: Roberta Pawłowskiego, 
burmistrza Złotoryi i Wandy Grabos, wicestarosty 
Złotoryi. Nie zabrakło także Artura Łęgi i Pawła 
Wałeckiego z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz 
przedstawicieli złotoryjskiej oświaty. Jednak najwięcej 
było ludzi związanych z produkcją, wszak to około 
200 osób. Całą uroczystość brawurowo poprowadził 
Mikołaj Biernacki. Jego postać wydała mi się dziwnie 
znajoma. Przypominał mi pewnego sołdata od 
Morozowa. Ze względu na Gości, Gala tłumaczona 
była na bieżąco na język niemiecki przez Wioletę 
Michalczyk. Film również, dzięki niej, wyświetlono z 
napisami w tym języku.

Nigdy bym się nie spodziewał, że dzięki 
Andrzejowi Wojciechowskiemu moje losy budzić 
będą zainteresowanie młodzieży, nawet po 59 latach 
od mojego uwolnienia.” 

Tak mógłby wyglądać ostatni wpis w kajecie 
bohatera „Opowieści Złotoryjskiej” Andrzeja 
Wojciechowskiego, której adaptacja trafiła właśnie do 
złotoryjskiego kina Aurum. 

W filmie na uwagę zasługuje fakt, że zagrali w 
nim mieszkańcy Złotoryi, których wszyscy znamy i 
spotykamy na co dzień. Wśród ich epizodycznych ról 
znalazły się prawdziwe talenty, można by powiedzieć, 
takie rodzynki. Niepowtarzalna kreacja Jacka 
Owczarka i Przemka Markiewicza w roli ubeków, 
czy Grzegorza Gapa, który wcielił się w bezdusznego 
urzędnika Połcia. Wśród ról drugoplanowych 
swoje piętno odcisnęli też Damian Zajdel (SS-man), 
Grzegorz Baran (Neumann, były właściciel fabryki 
kapeluszy), czy Mateusz Pasek w roli nieugiętego, 
acz charyzmatycznego strażnika bramy Solskiego. 
Sam film nie budził takich emocji, jak fakt poruszenia 

i odkłamania, wspólnie z Niemcami, historycznego 
tematu wypędzeń „z” i „do” po II wojnie światowej. 

Jednak prawdziwymi bohaterami uroczystości 
byli młodzi ludzie zjednoczeni pod skrzydłami 
Stowarzyszenia „Nasze Rio” i jego Prezes, Barbary 
Zwierzyńskiej-Doskocz. Takie wydarzenia należą 
do rzadkości, bo też niewiele jest miast w Polsce, 
które mogłyby się pochwalić własną produkcją filmu 
fabularnego o swojej trudnej historii. Zwłaszcza, że ta 
trudna historia wiązała się z problemami repatriacji 
Polaków ze wschodu i wysiedlania Niemców z 
terenów tzw. Ziem Odzyskanych. I właśnie na ten 
aspekt położyli nacisk młodzi twórcy, ekranizując 
powieść złotoryjskiego pisarza. Celem było pokazanie 
losów zwykłych ludzi, którzy żyli tu, w naszym 
mieście, w latach 1933-1956.

Realizacja projektu okazała się poważnym i 
skomplikowanym przedsięwzięciem i dziś już mogę 
powiedzieć, że zostało ono w pełni udźwignięte przez 
złotoryjską młodzież. Projekt pokazał niesamowitą 
integrację uczniów złotoryjskich szkół, zarówno 
średnich - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zespołu Szkół Zawodowych, jak i gimnazjów. 
Jestem pełna podziwu dla tych młodych ludzi, 
dla ich zaangażowania i odwagi w podjęciu tak 
ogromnego wyzwania, jakim jest realizacja filmu. 
Najbardziej jednak jestem dumna z uczniów 
i absolwentów szkoły, w której pracuję, czyli 
Zespołu Szkół Zawodowych. Wykorzystali oni w 
projekcie swoje liczne umiejętności i talenty od 
umiejętności logistycznych i organizacyjnych, po 
współpracę w grupie. Stanowili pomoc zarówno przy 
charakteryzacji czy scenografii, jak i biorąc udział w 
realizacji dźwięku i muzyki. Nieobce im były także 
występy aktorskie. Jeden z uczniów, Kuba Woźniak, 

wcielił się w postać Waltera, brata Helgi, głównej 
bohaterki części niemieckiej obrazu. Oprócz tego 
na jego barkach spoczywało umawianie ludzi na 
nagrywanie poszczególnych scen. Jak sam wspomina, 
musiał wykonać dziesiątki telefonów i odbyć 
mnóstwo rozmów. Zdarzało się, że gdy już wszyscy 
byli poumawiani, nagle trzeba było odwoływać 
spotkanie, bo jednej z osób coś pilnego wypadło 
i nie mogła przyjść, a bez niej nakręcenie sceny 
było niemożliwe. Ale Kuba był w swoim żywiole, 
bo na co dzień też jest bardzo aktywny, po prostu 
nie usiedzi w miejscu. Świetnie się spełnia w roli 
konferansjera różnych imprez szkolnych i lokalnych. 
Zaś zdolności aktorskie miał możliwość już wcześniej 
prezentować, biorąc udział w licznych eliminacjach 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Z kolei Klaudia Sabadach zapisała się w 
projekcie jako współtwórczyni scenariusza do 
filmu oraz jako drugi reżyser. Funkcja bardzo 
odpowiedzialna. Klaudia, podobnie jak Kuba, też 
ma doświadczenie w konkursach recytatorskich, 
nierzadko uświetnia swoimi występami uroczystości 
szkolne. Wykorzystała te doświadczenia, ćwicząc z 
aktorami dykcję, intonację głosu, artykulację, a także 
interpretując poszczególne kwestie. Jednak najwięcej 
energii wkładała w mobilizowanie wszystkich do 
pracy, zwłaszcza w trudnych momentach „zmęczenia 
materiału”. Nie ma co ukrywać - wspomina Klaudia - 
chwile wypalenia i zniechęcenia zdarzały się podczas 
zmagań z produkcją, trwających dość długo, bo aż 15 
miesięcy. 

Niewdzięczną (a może wdzięczną?) 
rolę przysłowiowych „chłopców na posyłki”, 
pomagających przy scenografii, załatwianiu 
rekwizytów, charakteryzowaniu (czesaniu, stylizacji, 
dodawaniu siwizny), rozpoczynaniu ujęć tzw. klapsem 
itd. dzielnie i sumiennie wypełniały między innymi 
Wiktoria Gurdziel i Aga Ardeli. Dziewczyny pomagały 
też przy organizacji tej uroczystej premierowej 
Gali. Wiktoria i Aga znają się na swojej pracy, bo na 
co dzień prowadzą szeroko zakrojoną działalność 
wolontaryjną w naszej szkole i poza nią. Inny nasz 
uczeń, Jacek Miliński, zagrał w filmie postać księdza 
Michała Dunasa - pierwszego po wojnie proboszcza 
parafii w Złotoryi. Pracował też nad realizacją dźwięku 
i aranżacją niektórych piosenek, które wykonały 
Wiola Hami i siostra Jacka, Agata. Poza projektem 
tworzą trzon szkolnego siedmioosobowego zespołu 
„Our Band”, bez którego nie może się odbyć żadna 
szkolna uroczystość. 

Żałuję, że nie mogę opisać pracy wszystkich 25 
młodych ludzi zaangażowanych w produkcję filmu, 
bo nie wszystkich znam. Jednak podziwiam bardzo 
ich międzyszkolną współpracę oraz to, że poświęcili 
tym działaniom cząstkę swojego życia. Jak sami 
mówią, wiele się nauczyli, poznali swoje możliwości 
i siebie nawzajem, a przede wszystkim sprawili, że 
Złotoryja dodała kolejną perełką do swojej korony.

Beata Jańta

Na premierze filmu „Opowieść złotoryjska” 
26 listopada pojawił się wraz z rodziną były 

mieszkaniec przedwojennej Złotoryi pan Karl  - 
Heinz  Schöbel. Obiecał  opisać swoje wrażenia 
po premierze. Odebrał ten film bardzo osobiście, 
ponieważ dotyczył on dobrze mu znanych czasów. 
Oto jego list, napisany zaledwie w tydzień po 
wyjeździe ze Złotoryi, z którym chciałabym zapoznać 
naszych czytelników:

„Szanowni Państwo!
Jeszcze raz, także w imieniu mojej małżonki, 

dziękuję serdecznie za zaproszenie na premierę filmu 
„Jedno miasto. Dwie historie”. Pozwolę sobie w tym 
miejscu przekazać niektóre moje przemyślenia po 
obejrzeniu filmu. Był to dla mnie bardzo interesujący, 
ale także emocjonalnie poruszający wieczór filmowy. 
Niektóre doświadczenia, a urodziłem się w 1928 r. 
w Goldberg, stanęły mi znowu przed oczyma. 
Film mówi o czasach pomiędzy rokiem 1933, 
a 1953. Były to czasy hitlerowskiego faszyzmu, 
rosnącego, bezlitosnego kapitalizmu i dyktatury 
komunistycznej w obu krajach. Dlatego zrozumiałem 
też najważniejszą myśl tego filmu, który opowiada 
o tym, że zarówno polscy, jak i niemieccy obywatele 
musieli w równej mierze znosić cierpienie. Film 
wywołał szereg  moich wspomnień. Jako dziecko 
przeżyłem i widziałem, jak sklep odzieżowy 
niemieckiego Żyda pana Rawaka padł ofiarą ognia. 
Podpalili go naziści, tak jak w wielu miejscowościach 
Niemiec. Przypominam sobie także, że Polacy 
musieli w latach 40-tych pracować w Goldberg i 

wolno im było z literą P na ubraniu chodzić tylko po 
jezdni. Chodnik był dla nich zabroniony. Także polscy 
Żydzi byli ścigani i lądowali w obozach. My, Niemcy 
w Goldberg byliśmy pozbawieni praw w 1945 r. 
Nienawiść z powodu strasznych czynów faszystów 
i wywołanej przez Niemcy wojny była wtedy bardzo 
duża. Mogliśmy to odczuć. Nie chciałbym wdawać 
się w szczegóły. Jako Niemcy nie mogliśmy posiadać 
radia, wszystko było skonfiskowane. Naturalnie 
nie było gazet dla nas. Dlatego byliśmy zdziwieni, 
że Polacy, którzy przyjeżdżali z małym bagażem, 
zamieszkiwali w Goldberg na stałe. Dopiero potem 
dowiedzieliśmy się, że także oni musieli opuścić 
swoją ojczyznę  na Ukrainie. Mieli więc oni  taki sam 
los, jak my. Przeżyłem też to, że w roku 1945 lub 1946 
podpalono biuro, tzw. „Londyńskiej partii”. Podpalili 
to biuro na Placu Matejki polscy obywatele. Działali 
oni  z pewnością na zlecenie rządu komunistycznego. 
Żydzi i osoby innego wyznania byli prześladowani 
przez dyktatury obu państw. Niemieccy komuniści 
i przeciwnicy wojny byli tak samo, jak 
demokratycznie  nastawieni obywatele naszych 
krajów, zamykani i upokarzani. 

Film miał więc obszary tematyczne, w których 
poszukiwał i znalazł szereg podobieństw pomiędzy 
Niemcami i Polakami. Scenariusz przedstawiał szereg 
epizodów, które dotykały realnych wydarzeń. Jest 
logiczne, że na pierwszym miejscu stała historia 
polska. Z powodu ograniczonych w tym projekcie 
możliwości scenariusza nie mogły zostać nakręcone 
sceny masowe, np. kolumny uciekinierów, ale były 
one obecne. 

Dla mnie jest ważny główny zamiar filmu. Byli 
Polacy, którzy cierpieli, ale także Niemcy musieli 
znieść wiele cierpienia. W obu krajach panująca 
władza uciskała wielu ludzi. Wydarzyło się wiele 
bezprawia. Ten film popiera to, co oznajmili przed 50 
laty polscy biskupi w liście pasterskim. Mówili oni o 
wzajemnym przebaczeniu, bez zapominania. Przed 
50 laty wielu obywateli obu państw nie akceptowało 
tego listu pasterskiego. Teraz się to zmienia. Ten film, 
według książki pana Wojciechowskiego, pomoże w 
tym.

Pochwała należy się za reżyserię i za pokazane 
umiejętności aktorskie ponad 100 amatorów. Przy 
tym filmie zajęli się oni opracowaniem historii, 
spróbowali znaleźć wspólne cechy Polaków i 
Niemców. Jest to bardzo chwalebne i godne 
podziękowania zadanie. Jednocześnie bardzo 
sensowny sposób spędzania czasu wolnego przez 
tych młodych złotoryjan.

Ja wciąż czuje się osobiście związany ze 
Złotoryją. W latach 1946/47 na zlecenie ówczesnego 
burmistrza Złotoryi odbudowałem straż pożarną wraz 
z kilkoma innymi Niemcami. Początki były trudne. 
Wszystko było zniszczone. Własną pracą złożyliśmy 
bądź naprawiliśmy konieczne urządzenia. Mogliśmy 
wtedy gasić pożary w mieście. Byłem z tego dumny. 
Szczególnie cieszę się, gdy widzę dzisiejszą straż 
pożarną Złotoryi. Miasto może być zadowolone. 

Od 1972 roku mogę odwiedzać Złotoryję. Od 
tego czasu byłem tu 20 razy. Mogłem przeżywać jej 
rozwój, szczególnie po przełomie. Jestem, można 
tek powiedzieć „GOLD-ZLOTORYJANER”. Dlatego, do 
zobaczenia, dopóki pozwoli mi na to moje 87 lat”.

Karl - Heinz Schöbel
Tłumaczenie: Wioleta Michalczyk

„Gold-Złotoryjanie”

Tłumaczka i koordynatorzy projektuFot. Jarosław Jańta

Fot. Andrzej Cukrowski

Twórcy filmu
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Szybko upłynął rok i ponownie nadszedł 
czas, w którym zwracamy się do Państwa 

z prośbą o aktywność w kwestii docenienia 
społeczników działających w Państwa 
najbliższym otoczeniu. Warto docenić ludzi, 
którzy zadają sobie wiele trudu, by zorganizować 
jakieś wydarzenie, uatrakcyjnić monotonną 
codzienność, wypromować miasto lub wieś. 
Często są to bardzo cenne, z punktu widzenia 
trwania „małej ojczyzny”, działania o charakterze 
informacyjnym, edukacyjnym, wychowawczym i 
rozrywkowym. 

Dla wielu jest to oczywiście źródło 
samodoskonalenia i satysfakcji, ale nie wolno 
nam zapominać, że działalność społeczna 
wymaga wielu wyrzeczeń, dyscypliny 
organizacyjnej, ekwilibrystyki w wywiązywaniu 

się z powinności rodzinnych i 
zawodowych. Większość zadań 
wymaga dużej ruchliwości 
(bywania tu i tam), 
promowania pomysłów na 
zewnątrz (dla pozyskania 
środków finansowych), 
pogłębiania wiedzy 
i boksowania się z 
rzeczywistością urzędowo-
administracyjną. 
Te wszystkie pokonane 
przeszkody, prowadzące 
ostatecznie do sukcesu, 
oczywiście satysfakcjonują i 
pozwalają poczuć moc własnej 
siły sprawczej, ale też – trzeba mieć 

na uwadze, że – za wychodzenie przed szereg, 
społecznik spotyka się również z mniej lub 
bardziej rzeczową krytyką. Niestety bywa tak, że 
zadowoleni milczą, a głos podnoszą kanapowi 
krytycy. Ot, „uroki” działania w przestrzeni 
międzyludzkiej.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania 
kandydatur swoich lokalnych działaczy do 
tytułu Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2015. 
Przypominamy jednak, że chodzi o te osoby i 
te wydarzenia, które zrealizowano w 2015 r. 
Swój wybór proszę uzasadnić, tzn. przedstawić 
projekty zrealizowane przez osobę zgłaszaną, 
ewentualnie podkreślić jej zasługi, korzyści, jakie 
będzie miała społeczność z tytułu zrealizowanych 
przedsięwzięć. Prosimy także o podanie 
informacji, na jakim obszarze działa kandydat - 
miasto, wieś, gmina. Informacje te pozwolą nam 
na lepsze porównanie i skonfrontowanie ze sobą 
czasami bardzo różnych działań podejmowanych 
przez bardzo różnie do tego przygotowane 
osoby. 
Zgłoszenia można dostarczyć drogą elektroniczną 
na adres echo@tmzz.pl lub tradycyjnie na 
adres siedziby Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej przy. ul. Szkolnej 1, 59-500 
Złotoryja. Czekamy na nie do 15 stycznia 2016 r. 

Z nadesłanymi zgłoszeniami zapozna się 
Kapituła w składzie 13-osobowym (przy czym 

6 osób to laureaci poprzednich edycji). 
Oficjalna prezentacja kandydatów 

nastąpi na uroczystej gali, 
na którą zaproszeni będą 

wszyscy wytypowani 
kandydaci i na której 
zostanie przedstawiony 
laureat. Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej będziemy 
wybierać po raz piąty; 
dotychczasowi zwycięzcy 
to: Mirosław Kopiński, 
Andrzej Kowalski, Agnieszka 

Młyńczak i Cezary Skała, 
siostry Marzena i Ewelina 

Szkutnik.

Joanna Sosa-Misiak

Człowiek Ziemi Złotoryjskiej

Prezentacja kandydatów w 2014 r.

Premiera



23.11.2015 r. udostępniono zaproszonym gościom 
jubileuszową wystawę z okazji 110. lecia ZNP.
25.11.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Złotoryi miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa 
Marka Głowackiego „Między Ziemią a Niebem - obrazy 
malowane natchnieniem”. 
25.11.2015 r. w Świerzawie odbył się Przegląd 
Artystyczny „Integracja 2015” pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa 
organizowany przez Bibliotekę Publiczną. 
26.11.2015 r. zdjęcie, zrobione przez złotoryjanina 
Andrzeja Cukrowskiego podczas V Biegu Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów w Złotoryi, znalazło się wśród 
dziesięciu najlepszych z 535 zdjęć zgłoszonych do 
pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu PZU Run 
Photo.
26.11.2015 r. odsłonięto tablicę (na budynku ZUS)
upamiętniającą  przybycie osadników na Dolny Śląsk.  
26.11.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
odbyła się premiera filmu „Opowieść Złotoryjska”. 
28.11.2015 r. w sali widowiskowej Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji odbył się I Mini Playback 
Show. 
01.12.2015 r. Szkoła Podstawowa w Świerzawie została 
wybrana przez Dolnośląską Federację Sportu do udziału 
w I i II edycji programu „MultiSport”.
04-06.12.2015 r. w Złotoryi odbył się VIII 
Międzynarodowy Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej z 
okazji Światowego Dnia Inwalidy.
05.12.2015 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
miał miejsce koncert przedszkolaków „Dla Ciebie 
Mikołaju”. 
05.12.2015 r. w Bibliotece Publicznej w Nowym Kościele 
miała miejsce „Wieczorna przygoda z bajką mikołajkową”.
05-06.12.2015 r. w Świerzawie odbył się Mikołajkowy 
- Charytatywny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci. Zebrane 
środki przekazano na leczenie 2,5-letniej Julii z 
Sokołowca, chorej na białaczkę.
06.12.2015 r. w Złotoryi odbył się Mikołajkowy Bieg z 
Fundacją Animus.
08.12.2015 r. w kościele Mariackim w Złotoryi odbyły 
się koncert i promocja nowej płyty ojca Łukasza Buksy, 
śpiewającego i komponującego franciszkanina. 
09.12.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Złotoryi rozstrzygnięto konkurs „Wilczak - Wilcza Góra w 
obiektywie”. I miejsce zdobyła Anna Bobowska za zdjęcie 
„Być wśród obłoków”.
10.12.2015 r. członkowie Koła Kresowian (przy TMZZ) 
spotkali się na Wigilii.
11.12.2015 r. W Leszczynie pielęgnowano tradycje 
górnicze na Karczmie Piwnej.
12.12.2015 r. uczniowie Gimnazjum w Świerzawie: 
Karolina Pieterek, Adrianna Durakiewicz i Dawid Dziedzic, 
uczestniczyli, jako jedyna drużyna z województwa 
dolnośląskiego, w Finale Ogólnopolskiego Konkursu 
„GIMNAZJALNE POTYCZKI 2015” organizowanego przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości w ramach 
projektu EKONOMIA NA CO DZIEŃ.
12.12.2015 r. na zamku Grodziec odbył się III Zimowy 
Bieg Wulkanów. 
13.12.2015 r. Finał akcji „Szlachetna Paczka” w Złotoryi. 
38 rodzin otrzymało paczkę o wartości 118.800 zł, którą 
przygotowało 1665 osób. 
13.12.2015 r. w ZOKiR odbyła się uroczystość 
upamiętniająca 34. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego pod hasłem „Stan wojenny. Polska Złotoryja - 
Prezentacje medialne oraz wspomnienia uczestników”. 
13.12.2015 r. w hotelu „Pałac Krotoszyce” odbył się IX 
Jarmark Bożonarodzeniowy . 
14.12.2015 r. w hotelu „Pałac Krotoszyce” miało miejsce 
Spotkanie Konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju 
dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023 dla 
przedsiębiorców.  
16.12.2015 r. Telewizja Polska filmowała złotoryjską 
tradycję kolędowania pn. „Wigilia w Rynku”; nagranie 
z tego wydarzenia wyemitowane zostanie w TVP1  
24.12.2015 r.
18.12.2015 r. Wspólne dekorowanie choinki przez 
mieszkańców miasta w holu ZOKiR.
19.12.2015 r. w ZOKiR odbył się koncert 
„I Przegląd Kolęd i Pastorałek”.
19.12.2015 r. WDK w Nowym Kościele zaprosił 
mieszkańców na spektakl „Rodzina świrów w podróży” 
zrealizowany przez Grupę Teatralną „Jestem Płaszczem”.

Opracował: Jarosław Jańta

Cukrzyca nie boli?

Marsz 10000 kroków dalej od cukrzycy

Uroczyste wręczenie Srebrnych  Odznak

Uczestnicy obchodów

Zakończenie Campusu - uczestnicy z certyfikatami

Wręczenie podziękowań
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Danuta Sosa: Cukrzyca dotyka coraz więcej 
ludzi, także młodych. W naszym kraju istnieją 

struktury organizacyjne odpowiedzialne za 
profilaktykę i leczenie tej słodko brzmiącej choroby. 
Jak to wygląda na naszym terenie?                                                                 

Monika Kaczmarek: Ta słodycz jest zgubna. 
Nadmiar i niedobory są szkodliwe dla zdrowia. 
Wychodząc naprzeciw problemowi w naszym mieście 
powołano Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło w Złotoryi. Obecnie Stowarzyszenie 
posiada wygodną siedzibę przy pl. 
Lotników Polskich 3a/1. W każdy wtorek i 
środę czynne jest biuro w godz. od 10.00 
do 13.00. Ponadto można kontaktować 
się telefonicznie na numer:  534 301 199.    
Mamy swoją  stronę internetową: http:// 
www. diabetycy.zlotoryja.pl oraz spotkać 
nas  można  na facebooku:  POLSKIE 
STOWARZYSZENIE  DIABETYKÓW  KOŁO W 
ZŁOTORYI – dodaje pani prezes.

Czy może pani podać skład zarządu?    
Oczywiście. Chciałabym przypomnieć 
poprzedników,( niestety nie dysponujemy 
pełną dokumentacją).  W 2009 roku w 
skład zarządu weszli: Jan Woźniczak – 
prezes, Władysław Kasprzyk –wiceprezes, 
Ludwika Żurawska – sekretarz, Janina 
Piwko –skarbnik, Stanisława Skórka – 
członek. Od 10 września 2014 roku powołano nowe 
władze w osobach: Monika Kaczmarek – prezes, 
Monika Smoszna-Król – wiceprezes, Teresa Klicka 
–sekretarz, Barbara Dudek – skarbnik, a członkami 
zostali: Maria Gawlik , Teresa Borek, Ryszard Gliwa, 
Witold Wojciechowski i Ewa Sambor-Wypych. 
Komisję Rewizyjną utworzyli: Stefan Jackowski – 
przewodniczący i członkowie: Krystyna Wilczyńska  i 
Sabina Kala- Łaba.  

Kto może należeć do Stowarzyszenia?
Jesteśmy po to, by służyć ludziom. Do Stowarzyszenia 
może wstąpić każdy: od chorego poprzez członków 
rodzin, aż po zainteresowanych chorobą, dietą i 
poradami lekarskimi. Nieodpłatnie wyposażamy 
chorych w glukometry, ulotki, broszury, bransoletki 
informujące o postępowaniu z chorym. Organizujemy 
tematyczne konkursy plastyczne. Koło złotoryjskie 

liczy 200 członków. Świerzawa 
i Wojcieszów -100. Składka 
członkowska w wysokości 2 
zł miesięcznie naliczana  jest 
od miesiąca wstąpienia do 
Stowarzyszenia.

Jakie cele wytyczyło 
Stowarzyszenie i jak je realizuje?

Cukrzyca jest chorobą 
metaboliczną i niszczy wszystko 
po kolei: naczynia krwionośne, 
wzrok, kończyny i serce. 
Uczymy ludzi jak żyć z chorobą, 
pomagamy zwalczać lęki, pomagamy w docieraniu do 
specjalistów, wspieramy w leczeniu. Uczestnicząc w 
akcjach ogólnokrajowych szybko dowiadujemy się o 
planowanych akcjach, wydarzeniach i uroczystościach. 
Współpracujemy z firmami medycznymi i Przychodnią 
Zdrowia w Złotoryi, gdzie odbywają się bezpłatne 
konsultacje z lekarzami diabetologami , prowadzimy 
akcje bezpłatnego pomiaru cukru na terenie Złotoryi. 
Organizujemy w szkołach miejskich bezpłatne 
szkolenia w zakresie tworzenia i wdrażania polityki 
zdrowotnej. Szkolenia obejmują wszystkie grupy 
społeczności szkolnej .Ściśle współpracujemy z 
Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków.  Z przyjemnością odnaleźliśmy w 
październikowym wydaniu Ogólnopolskiego Biuletynu 
Informacyjnego PSD przedruk artykułu z prasy 
lokalnej o naszej działalności. W ten sposób dzielimy 
się doświadczeniami ale tez troszeczkę promujemy 
Złotoryję. W tym roku możemy pochwalić się trzema 
ważnymi przedsięwzięciami, które zrealizowaliśmy 
na szeroką skalę, m.in. I Złotoryjską Konferencję 
Diabetologiczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Złotoryi, która była adresowana do mieszkańców 
miasta oraz do personelu medycznego z 
województwa dolnośląskiego. Był to cykl wykładów 
szkoleniowych poprowadzonych przez specjalistów, 
w których udział wzięło 160 osób. W maju podczas 
Dni Złotoryi przeprowadziliśmy Ogólnopolską 
Kampanię 10 000 kroków dalej od cukrzycy, a w lipcu 
zorganizowaliśmy projekt Międzynarodowej wymiany 
młodzieży z cukrzycą Campus 2015, który odbywał się 
u nas w Złotoryi. Uczestnicy projektu to młodzież ze 
Złotoryi i młodzież z Włoch.

Skromnie powiedziane „troszeczkę”, nasza 
rozmowa też ma tej promocji  służyć. W minionym 
miesiącu zorganizowaliście dużą uroczystość w 
ZOKiR. Proszę przybliżyć istotę tych spotkań.
Podczas takich uroczystości nagradzamy naszych 
chorych, którzy odnoszą sukcesy w walce z chorobą. 
Kto nie zna problemu z bliska nie wie, że utrzymanie 
stabilności zdrowotnej wymaga wiele zachodu 
i wiedzy o cukrzycy. Wieloletni chorzy stają się 
„specjalistami” w zakresie swojego typu choroby. 
W tym roku nagrodziliśmy medalem „Za Zwycięstwo 
nad Cukrzycą” panią: Jadwigę Wolską  oraz panów  
Stanisława Fałata i Jerzego Mosonia. Medal można 
przyznać osobom, które z chorobą zmagają się 
minimum 30 lat.

Uroczystość -  to dobry moment na podziękowanie 
sponsorom, okazja wysłuchania prelekcji, którą w tym 
roku wygłosiła pani dr n. med. Maria Dziura na temat 
„Cukrzyca wczoraj, a dziś”.

Uzupełnieniem tej edukacji są licznie 
wyeksponowane materiały pomocnicze, 
które można zabrać ze sobą do domu. 
Cieszą się one dużym powodzeniem, bo 
o ile w czasie przerwy nieśmiało znika 
kilka sztuk o tyle na zakończenie wieczoru 
spóźnialscy odchodzą bez literatury. Na 
pocieszenie pani prezes zaprasza do 
siedziby, gdzie jeszcze materiały można 
pobrać.

 Niemałe emocje wywołało losowanie 
nagród dla tych, którzy po przyjściu 
zbadali, na przygotowanym stanowisku, 
poziom  cukru. Dzięki sponsorom wielu 
obdarowanych wróciło do domu z 
praktycznym prezentem.

Czy występy artystyczne są stałym punktem 
programu?
Zmaganie się z każda chorobą, ale cukrzycą 
szczególnie, jest dużym obciążeniem dla psychiki 
chorego. Chorujące dzieci wymagają często wsparcia 
psychologicznego. Zdrowa część społeczeństwa 
może podzielić się radosnym podejściem do dnia 
codziennego i trochę radości przekazać chorym.  
Zawsze jest występ artystyczny, dzięki któremu, 
choć na chwilę, możemy zapomnieć, że spotkaliśmy 
się z powodu choroby. W tym roku oprócz zespołu 
discopolowego  -  „Mario” wystąpiły uczennice 
(Natalia Wilk, Wiktoria Iwanowska i Melisa Fortwengel 
z Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa)  oraz 
przedstawiciele Klubu Seniora.

Wracając do młodzieży, czy są dla nich specjalne 
pogramy? Na to pytanie odpowiada pielęgniarka - 
Janina Kałuża.

Tak  Młodzież zrzeszona w naszym kole 
reprezentowała Polskę na Sardynii, dokąd udaliśmy 
się  w dniach 5-9 listopada 2014r., czyli  Karolina, 
Angelika, Marcel i Dawid, tłumaczka/wychowawca - 
Malwina Durachta oraz ja –jako opiekunka medyczna. 

Monika Kaczmarek - prezes Stowarzyszenia 
Diabetyków Koło w Złotoryi

Polecieliśmy na  międzynarodowy Campus dotyczący 
cukrzycy  na Sardynię. Dodam, że jechać mogli 
tylko ci, którzy ukończyli 16 lat .Były tam z nami 
jeszcze trzy grupy włoskiej młodzieży. Każdego dnia 
odbywały się kilkukrotne, standardowe dla chorych, 
pomiary cukru. Warsztaty i wycieczki krajoznawcze 
pozwoliły młodzieży zintegrować się, porozmawiać 
o doli i niedoli młodego cukrzyka i udowodnić sobie 
i innym, że z chorobą można normalnie żyć, ale…z 
zachowaniem żelaznych reguł narzuconych przez 
chorobę.

 Włosi  chorują na 
insulinozależność, nasze dzieci 
chorują na insulinoodporność  
(nieznaną na Sardynii).Ten typ 
choroby polega na tym, że 
trzustka produkuje insulinę, 
której nadmiar z powodu 
tłuszczów nie może połączyć 
się z cukrem krążącym w 
organizmie. Dopiero lek 
usuwa barierę i wyłapuje 
cukier. Wyjazd wszystkim 
dobrze zrobił i pomimo 
incydentu z zaginięciem 
portfela z zawartością, udało 
się uzyskać dokumenty 
zastępcze i szczęśliwie powrócić do kraju. Wiele 
trudu trzeba włożyć w prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu; oprócz kontroli cukru, leków, trzeba 
przestrzegać odpowiedniej diety i zażywać ruchu. Na 
Campusie delektowaliśmy się śródziemnomorskimi 
lekkostrawnymi  specjałami ale zabrakło regionalnych 
owoców, a jabłka? – w domu jadamy smaczniejsze. 

Czy ta współpraca miała ciąg dalszy?   
Rewanż nastąpił minionego lata. Złotoryjskich 
diabetyków odwiedzili chorzy na cukrzycę  zrzeszeni w 
Federazione Diabete Giovanile. Prezes  Antonio Cabras 
zapewniał o gotowości do dalszej współpracy.
Zapewniliśmy uczestnikom Campusu 2015 wiele 
atrakcji turystycznych, ciekawych spotkań. Również 
zorganizowaliśmy warsztaty, podczas których 
projektowano logo tematyczne. Dodatkową 
atrakcją była sonda uliczna i wybór jednego loga 
spośród dwóch. Projekty odjechały do Włoch, gdzie 
zostaną naniesione na koszulki. Skorzystaliśmy z 
opieki i patronatu Burmistrza Złotoryi – Roberta 
Pawłowskiego.

Podczas II Obchodów Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą wręczano odznaczenia. Proszę przybliżyć 
czytelnikom ten temat.

Nasze Koło Diabetyków mogło uczestniczyć 
po raz pierwszy w Konkursie Kryształowego Kolibra 
2015, organizowanego Przez PSD w Bydgoszczy. 
Konkurs przewiduje kilka kategorii. Z naszego terenu 
przesłaliśmy  następujące kandydatury do tytułów: 
Lekarza Roku – dr n. med. Marię Dziurę, Pielęgniarki 
Roku – Janinę Kałużę, Darczyńcy Roku -  Roberta 
Pawłowskiego i Osobowość Roku – Marię Gawlik. 27 
października br. Kapituła przyznała Kryształowego 
Kolibra w kategorii Darczyńca Roku 2015 –Robertowi 
Pawłowskiemu, Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 
Konkurs Kryształowego Kolibra jest konkursem 
ogólnopolskim o wysokiej randze, nominacja do tego 
konkursu jest wielkim wyróżnieniem i nagrodą dla 
kandydatów, a my jako koło możemy się pochwalić, że 
są z nami  takie wspaniałe osoby.
Złotą Honorową Odznakę ”Za zasługi dla Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków” wręczono Marcie 
Leśnik,  zaś  Srebrną Honorowa Odznakę  
otrzymali: Józef  Kołcz, Sławomir Maciejczyk, 
dr Urszula Maciejak, Anna Ardelli, Mieczysława 
Siuta, Krystyna Ratuszna, Barbara Dudek, 
Teresa Klicka, Monika Smoszna –Król, Krystyna 
Wilczyńska, Witold Wojciechowski, Helena 
Szczęch i  Janina Konkiel.

Podziwiam rozmach w waszej działalności 
w walce z cukrzycą. Czy łatwo pozyskujecie 
sprzymierzeńców?

Raz łatwiej, 
innym razem 
trudniej - 
mówi pani 
Monika. Mamy 
sprzymierzeńców 
i pomocników 
–wolontariuszy 
stałych, inni 
pojawiają się 
jednorazowo. 
Pomoc 
wszystkich jest 
znacząca. Takie 
wsparcie również 
nam dodaje sił.

Chciałabym serdecznie podziękować 
lekarzom: pani dr n. med. Marii Dziurze  i pani 
Barbarze Soróbce z Miedziowego Centrum 
Zdrowia w Lubinie oraz panom: dr. Piotrowi 
Piskozubowi z Poradni Diabetologicznej 
w Jeleniej Górze i dr. Bartoszowi 
Bednarkiewiczowi z Miedziowego Centrum 
Zdrowia w Lubinie. Dziękuję panu Markowi 
Waleckiemu z Firmy Bayer Diabetes Care i 
panu Damianowi Maliszewskiemu z Firmy 
Roche Diabetes Care. Szczególnie z Przychodni 
w Złotoryi paniom: Marii Filipowicz i Irenie 
Mazurek oraz wspaniałym pielęgniarkom: 
Janinie Kałuży, Annie Szurze, Annie 
Poniatowskiej, Katarzynie Rychlickiej oraz 
paniom: Janinie Wiktor, Teresie Borek, Marii 
Gawlik, Ewie Sambor-Wypych, Stanisławie 
Stefanik, Malwinie Durachcie, Marii 
Marysiewicz, Bożenie Gmerek, Danielowi 
Królowi, Arturowi Kaczmarkowi, Andrzejowi 
Sajewiczowi, Stefanowi Jackowskiemu, 
Ryszardowi Gliwie i Stanisławowi Depcie.

Serdecznie dziękuję pp. Januszowi Prusowi, 
Piotrowi Maasowi, Tomaszowi Hamarze, 
Markowi Wojciechowskiemu, Agnieszce 
Kunc, Magdalenie Sinoff, Halinie Zychowicz-
Michoń, Sebastianowi Bechcickiemu, 
Zbigniewowi Skowronowi, Ilonie Boguś, 
Rafałowi Krzyważni, Edmundowi Sawickiemu, 
Zbigniewowi Soi, Zenonowi Bernackiemu, 
Barbarze i Andrzejowi Kowalskim, Alfredowi  
Michlerowi  i  Zbigniewowi Gruszczyńskiemu 
oraz złotoryjskim placówkom oświatowym za 
współpracę.

Serdecznie dziękuję Paniom za rozmowę i 
życzę, by 30. lecie zamknęło piękny etap pracy  
w walce z cukrzycą, która przecież nie boli.                                                                                                                                            

Rozmawiała Danuta Sosa,                                                                             
zdjęcia z archiwum Stowarzyszenia.        

STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW



 

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

Christian Schultz            

Słowa te stanowiły motto uroczystości 
związanych z 70. urodzinami  Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w 
Złotoryi – najstarszej szkoły w mieście. 22 września 
1945 r. w budynku przy ulicy Marii Konopnickiej 
13 rozpoczęła swą działalność Publiczna Szkoła 
Powszechna im. Marii Konopnickiej, którą 13 
listopada 1946 r. przeniesiono do gmachu przy 
placu Zwycięzców 7 (dziś placu Niepodległości 7). 

Każdy jubileusz skłania do refleksji, zatrzymania 
się w biegu i zadumy nad tym, co minęło. 
Uroczyste obchody urodzinowe złotoryjska Jedynka 
rozpoczęła 20 listopada 2015 r. od dziękczynnej 
mszy w kościele św. Jadwigi z udziałem nauczycieli, 
uczniów i ich rodziców, po której nastąpił 
przemarsz do szkoły, gdzie rozpoczęło się wielkie 
święto wspomnień.  Było wiele wzruszających 
spotkań po latach, łez, ale też śmiechu i radości. 
Iluż emocji dostarczało przekładanie kart starych 
kronik, oglądanie zdjęć kolegów i koleżanek, 
wychowanków, odczytywanie wpisów! Goście 
mogli też wrócić pamięcią do przeszłości, oglądając 
wystawy zdjęć prezentujące kadry z życia szkoły na 
przestrzeni 70 lat jej istnienia.

Ukoronowaniem tego wyjątkowego dnia była 
uroczysta akademia w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji z udziałem zaproszonych gości: władz 
miasta, dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek 
oświatowych, byłych i obecnych nauczycieli, 
pracowników administracji i obsługi, uczniów,  
ich rodziców, sympatyków i przyjaciół szkoły. 
Uczniowie prowadzący to niezwykłe spotkanie 
zaznaczyli, iż szkoła to nie tylko budynek, mury, 
oceny i prace – to przede wszystkich wspaniali 
ludzie, którzy z dużym zaangażowaniem i pełnym 
ciepła sercem dzielili się przez lata swoją dobrocią, 
wrażliwością i kreatywnością, a ich praca zawsze 
była odzwierciedleniem  słów: „Bo w życiu 
zawsze najważniejszy jest człowiek…”. Natomiast 
prezentacje artystyczne dzieci i absolwentów 
złotoryjskiej Jedynki,  przeplatane najważniejszymi 
faktami z historii szkoły,  przeniosły wszystkich 
w przeszłość i pozwoliły przeżyć jeszcze raz 
niezapomniane wydarzenia oraz podziękować 
tym, którzy przez długie dziesięciolecia bez reszty 
oddawali się pracy dydaktycznej i wychowawczej, 
dzięki którym kolejne pokolenia uczniów zdobywały 
wiedzę i osiągały sukcesy. Jubileusz na pewno stał 
się wielkim świętem wspomnień, a atmosfera 
i nastrój tej uroczystości na długo pozostaną w 
pamięci wszystkich. 

70 lat istnienia to doskonały moment dla całej 
społeczności Szkoły Podstawowej  nr 1 w Złotoryi, 

by dokonać swoistego rozrachunku z przeszłością: 
oddać jej cześć, powspominać minione sukcesy, 
uczcić tych, którzy odeszli, przybliżyć zacierające się 

w pamięci miejsca, wydarzenia i ludzi goszczących 
w murach szkoły, gdyż „są takie miejsca, czasy 
i ludzie, których się nie zapomina…”. To także 
okazja, by snuć śmiałe plany na przyszłość oraz 
podziękować wszystkim uczestnikom jubileuszowej 
uroczystości za życzenia i życzliwą pamięć o szkole.

Bożena Kraska

70. urodziny SP 1

Fot. Jan Borawski

Fot. Jan Borawski

Klasa I

Klasa II

 „Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, 
nieproszona. Nigdy nie ma na nią odpowiedniej 
chwili, jest zawsze gościem nie na czas…”

22 listopada 2015 r. w wieku 69 lat zmarł pan 
Zbigniew Konikiewicz, emerytowany wieloletni 
nauczyciel naszej szkoły.

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczął  
w 1965 r. po ukończeniu Liceum 
Pedagogicznego w Kłodzku. Przez 5 lat pracował  
w Szkole Podstawowej w Olszanicy, a od 1970 r. 

aż do przejścia na emeryturę (1999 r.) w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w 
Złotoryi. Był głównie nauczycielem techniki 
(w tym zakresie posiadał I stopień specjalizacji), 
ale nauczał również fizyki, chemii i wychowania 
fizycznego. 

Zawsze powierzone obowiązki wykonywał 
sumiennie, z wielkim oddaniem, uzyskując 
wysokie wyniki nauczania, potwierdzane 
osiągnięciami uczniów w konkursach 
i zawodach o zasięgu wojewódzkim i 
rejonowym. Za profesjonalizm i zaangażowanie 
cenili Go wszyscy: i uczniowie, i rodzice, 
i koleżanki oraz koledzy z pracy. 

Był doskonałym wychowawcą; wielu 
złotoryjan na pewno pamięta swego 
wychowawcę. 

Wielokrotnie był nagradzany nagrodami: 
Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora 
Oświaty, Dyrektora Szkoły i odznaczany, m. in. 
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1986 r.), Medal 
Komisji Edukacji Narodowej (1992 r.).

Wielu z nas zapamięta Go jako człowieka 
pełnego pomysłów, z którym spędzaliśmy 
wspaniałe chwile. Nieubłagana śmierć 
przerwała nić Jego życia. Pozostawił po sobie 
pustkę i smutek. Nie ma Go już wśród nas, 
a jednak jest i pozostanie w naszych sercach 
i pamięci.

           Bożena Kraska

JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
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Wszystko zaczęło się w sierpniu 2014 r., gdy 
Złotoryję odwiedziła Jola, mieszkająca w 

Poznaniu. Doszło wtedy do spotkania trzech 
osób (jeszcze Tereski oraz niżej podpisanego), 
które razem rozpoczęły w 1961 r. naukę w 
klasie pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1. Gdy 
z nostalgią wpatrywaliśmy się w zachowane z 
lat 1961-1962 fotografie, pojawił się pomysł 
zorganizowania spotkania naszej klasy, ale i 
wątpliwości, czy tylko na podstawie zdjęć uda się 
odtworzyć nazwiska oraz, co ważniejsze, dotrzeć 
do większości koleżanek i kolegów. 

W następnych miesiącach Tereska, Wiesia, 
Danusia, Irenka, Henia oraz Ela żmudnie opisywały 
archiwalne zdjęcia, gromadziły adresy i telefony. 

Ustaliliśmy, że zaprosimy uczniów 
klasy pierwszej i drugiej – w tych 
dwóch klasach  uczyło się aż prawie 
pięćdziesiąt osób. Ku naszej radości 
okazało się, że można zaprosić także 
nasze dwie pierwsze wychowawczynie 
– panie Teodozję Górną, mieszkającą 
aż w Szczecinie oraz Helenę Owczarek 
z Bielska-Białej. Zaskoczeń było więcej 
– na przykład zaczęły się rozpoznawać 
niektóre osoby, które do tej pory 
całymi latami mijały się obojętnie na 
ulicach Złotoryi (również dlatego, że 
dzisiaj wyglądają już trochę inaczej, 
niż pół wieku temu…). W organizację 
spotkania, poza wymienionymi wyżej, 
zaangażowali się jeszcze: Basia, Jasia, 

Ewa, Małgosia, Bożena i Jacek. Waldkowi 
jesteśmy wdzięczni za to, że w imieniu nas 
wszystkich odwiedził w Bielsku-Białej panią 
Helenę, która z uwagi na stan zdrowia 
przyjechać nie mogła. Za to przez ponad dwie 
godziny wspominali we dwoje szkolne czasy.

W świat poszły wspaniałe zaproszenia 
zaprojektowane i wykonane przez Basię. 
Najdalej, bo aż do Kanady, poniosło Zosię, w 
Niemczech mieszka Mirka, która przyjechała na 
spotkanie, i (czasowo) Ela, pozostałe w kraju – 
Bielsku-Białej, Poznaniu, Wrocławiu, Legnicy, 
Głogowie (z tych miast dopisali uczestnicy), 
Polkowicach, Lubinie, Częstochowie. Kilkanaście 
osób nie opuściło swego rodzinnego miasta. 

To wszystko rodziło 
nadzieję, że wszystkie 
nasze przygotowania 
mają sens i zaowocować 
mogą obecnością ponad 
dwudziestu osób.

Świetną okazją oraz 
wielką inspiracją okazał 
się jubileusz 70-lecia 
Szkoły Podstawowej nr 
1 – dopisaliśmy do niego 
dwie nasze rocznice, co 
najwcześniej zauważyła 
Danusia: spotkamy 
się po 54 latach i w 
1954 r. przyszliśmy na 
świat. Dokładna data 
też nie pozostawiała 
wątpliwości: 20 listopada 

54 lata jak jeden dzień

2015 r., czyli szkolne obchody jubileuszu. 
Kilka osób uczestniczyło w jubileuszu 

od samego początku, czyli od mszy św. u 
franciszkanów. Już wtedy przywitaliśmy, ale 
jeszcze nieoficjalnie, panią Teodozję, która bez 
najmniejszych wątpliwości rozpoznawała swoich 
wychowanków. Na całą grupę oczekiwaliśmy 
przed szkołą i wtedy przydatne (dla nas, a nie dla 
naszej wychowawczyni!) okazały się przygotowane 
zawczasu identyfikatory z imieniem i nazwiskiem. 

Przybyło dwadzieścia osób, szkoda, że w 
ostatniej chwili ważne sprawy przeszkodziły 
jeszcze czworgu naszych przyjaciół z Częstochowy, 
Polkowic i Złotoryi. Udekorowani przez gospodarzy 
okolicznościowymi tarczami, spędziliśmy w szkole 
blisko dwie godziny. Nie sposób opisać naszych 
wzruszeń! Znów zasiedliśmy w naszej starej 
klasie (pamiętaliśmy, że jej okna wychodziły na 

ówczesną przychodnię zdrowia, dzisiaj starostwo). 
Naszą panią powitaliśmy piosenką, do której 
słowa ułożyły Danusia i Basia, które od pół wieku 
bez przerwy są członkiniami różnych chórów, 
podobnie jak  Małgosia z Głogowa.
Niech więc w dobrym zdrowiu płyną Pani dni,
Niech się Pani przyśnią najpiękniejsze sny,
Za trudy przyjazdu dziękujemy i 
będziemy pamiętać po kres naszych dni.
Dziś jesteśmy wdzięczni za trud nauczania
Za ziarenko, które zasiała w nas Pani, 
I chociaż jesteśmy już emerytami
To tęsknimy czasem za tymi latami.

Kolejną częścią spotkania był spacer na 
cmentarz. Zapaliliśmy lampki na grobach Mietki, 
która zmarła już w 1993 r., Marka (2008) i Staszka 
(2014).

Na koniec przygarnęło nas przyjazne 
„Bistro pod Ratuszem”. Kolejnym wzruszeniom 
i śpiewom nie było końca. Krążyły przechowane 
w naszych archiwach stare szkolne świadectwa i 
zdjęcia, zabrzmiały niezapomniane słowa „Mam 
chusteczkę haftowaną” (wywołując znowu, 
zwłaszcza wśród chłopców, bicie serca – komu ją 
wręczy???). Po latach chyba nikt nie był (?) 

jednak już zazdrosny, że 
pierwsza miłość spędza 
emeryturę z inną. 

Wobec tego, że 
całe życie przed nami, 
postanowiliśmy, nie 
czekając jednak na 100-lecie 
„jedynki”, zorganizować już 
w przyszłym roku kolejne 
spotkanie. Liczymy nawet na 
jeszcze liczniejszą obecność. 
Pani Teodozja, dzięki której 
nasze spotkanie było 
takie udane, zaprosiła nas 
wszystkich do Szczecina…

Barbara Dominik-Rezler, 
Irena Pachel-Borawska, 

Roman Gorzkowski

WSPOMNIENIA, WSPOMNIENIA...



Valentin Trozendorf na obrazie z 1608 r. 
z kościoła w Trójcy koło Zgorzelca

Zasoby Publicznej Biblioteki Miejskiej w 
Złotoryi zasiliła pozycja opowiadająca o 

długiej historii produkcji ozdób choinkowych 
w Złotoryi. Autorka, Marlena Kovaŕik, 
przywołała istnienie Fabryki Kartonaży, 

produkcję kryształów, barwienie 
beretów filcowych, produkcję 
opakowań plastikowych dla 
Polleny, montaż styczników 
i wyłączników dla zakładu w 
NRD, produkcję zabawek dla 
dzieci oraz rozpowszechnioną 

produkcję chałupniczą: szycie pościeli, 
ręczników, piżam, z resztek - ubranek dla 
lalek.

Z opracowania dowiemy się, w jakich 
okolicznościach powstała spółdzielnia,  
jak bito rekordy produkcji, a przede 
wszystkim przeczytamy ciekawostki o 
pracownikach - dmuchaczu największej 
bombki (32,7 cm średnicy ), dekoratorkach 
i innych wspaniałych ludziach. O zakładzie 
opowiadają kierownicy, prezesi i jego 
wieloletni pracownicy, jak: Józefa Ejzele 
vel Ejzler,  Małgorzata Fundanicz,  Maria 
Prorok, Ewa Szmigielska, Andrzej Kowalski, 
Janusz Lusiewicz, Alicja Koszelowska, 
Agnieszka Miazga, Elżbieta Dukała, Janina 
Dąbrowska-Blicharska, Tadeusz Brzozowski, 
Władysław Wojtko, Zdzisław Durkalec, 
Grażyna Marciniak. Książka zawiera 28 
fotografii czarno-białych i 47 kolorowych.

Pozycja godna polecenia ze względu 
na staranność opracowania źródłowego 
i przywołanie pamięci o zasłużonych 
mieszkańcach Złotoryi. Zawdzięczamy ją 
Oficynie Wydawnictwa ATUT - Wrocławskie 
Wydawnictwo Oświatowe.

                        Danuta Sosa

Filip Melanchton na obrazie Lucasa 
Cranacha Młodszego z 1559 r. 

Warto przeczytać
Kolorowy świat bombek

I znów fotografia, która wielu złotoryjanom przypomni 
beztroskie dzieciństwo – przebieranki na potrzeby świątecznych 

występów (tu wyrazy uznania dla mam i pań, które potrafiły cuda 
wyczarować, dysponując jedynie brystolem, bibułą i wstążkami), 
zabawy, mikołajkowe wizyty. Ta liczna, ale jakże zdyscyplinowana 
na potrzeby pamiątkowej fotografii, grupa to dzieci z Przedszkola 
nr 1, mieszczącego się dawniej przy 
ul. Staszica 20. Choinkowa zabawa 
odbyła się w 1956 r.

Choinkowa zabawa z 1956 r. 

Joanna Sosa-Misiak
Fot. Zbiory Iwony Michalskiej
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Valentin Trozendorf był znaną i cenioną 
osobistością. Człowiekiem instytucją 

o ogromnych wpływach. Otrzymywał i 
wysyłał listy w sprawie obsady stanowisk; 
o radę i pomoc zwracały się do niego 
Rady Miejskie, książęta, burmistrzowie, 
rektorzy uniwersytetów, nauczyciele i 
proboszczowie. Zdanie Trozendorfa miało 
ogromną moc sprawczą. Wystarczała 
krótka prośba zamieszczona w liście 
i wszystko było załatwione. Polecany 
człowiek otrzymywał opiekę księcia, 
stypendium, miejsce na studiach, 
darmowe wyżywienie lub upragnione 

stanowisko nauczyciela, rektora bądź 
pastora. Na wniosek Trozendorfa 
można też było popaść w niełaskę; 
pozbyć się stanowiska czy nawet zostać 
wypędzonym z parafii, miasta lub całego 
księstwa.
      Przykładem takiej korespondencji 
o ogromnej sile sprawczej jest list 

Trozendorfa do księcia Jerzego II. Wiemy z 
dodatkowych materiałów, że po tym liście 
Jerzy Seiler (1522-1560), dawny uczeń 
Trozendorfa (1533-1538), potem profesor 
języka greckiego w Gimnazjum w Złotoryi 
(1546-1552), otrzymał prestiżową i 
dochodową posadę proboszcza kościoła 
NMP w Legnicy.  Zobaczmy jak załatwiało 
się znajomym pracę w XVI w.
       Valentin Trozendorf do księcia 
Jerzego II, Legnica 12 września 1554 r.:
      Najjaśniejszy, Wielmożny Książe i 
Panie, Panie Jerzy, Książe na Śląsku w 
Legnicy i Brzegu etc., mój łaskawy Panie. 
Łaska, pokój i pociecha od Boga przez 
Chrystusa, Naszego Zbawiciela. Jaśnie 
Oświecony, Wielmożny Książe i Panie. 
Wasza Książęca Łaska raczy łaskawie 
pokorne pismo przyjąć. W związku z tą 
wieścią, że magister Johann Titz [mój 
uczeń w l. 1544-1551], proboszcz naszego 
drogiego kościoła parafialnego w Waszej 
Książęcej Łaski mieście Legnicy, wczoraj 
w Panu cudownie zasnął na wieki, i tym 
samym w kościele potrzebny jest inny 
pastor, któremu ten urząd Wasza Książęca 
Łaska jako Książe odpowiedzialnie 
panujący na ziemiach, Wasza Książęca 
Łaska w swoim miłosierdziu skłonnym 
będzie i przychylnie zaofiarować dla 
uczciwego i wielce uczonego jednego 
magistra Jerzego Seilera, rektora 
w Legnicy, Pan łaskawie usłużnie 
zaopatrzy w tym Kościele i na urzędzie 
[ministra] czy jakimkolwiek innym 
znaleźć się woli zamiast wieloletniego 
odpowiedzialnego nauczania z wielką 
starannością, a poważnie przygotowany 
i aby główne artykuły kościołów nauczał, 
poznał dogłębnie i zdołał zrozumieć, 
to on w poczciwej parafii przez Boga 
wspomaganej na dwójnasób może być 
kaznodzieją i wiernym Duszpasterzem 
oddanym. 
       Także ja dowiedziałem się, że dzieci 
tychże kościołów parafialnych mają 
dobre serca i chciałyby uczęszczać do 
niego. Do tego także większe kształcenie 

chciał wesprzeć wszystkich nauczycieli, 
szczególnie wielkimi brakami będąc 
zatroskany. Dostąpienia od Waszej 
Książęcej Łaski mam zamiar uniżenie 
pokornie prosić. Wasza Książęca 
Mość wyżej wspomniane probostwo 
magistrowi Seillerowi, mojemu dawnemu 
uczniowi, łaskawie zechce nadać oraz go 
na takowym poprzeć i zatwierdzić. […] 
Bóg Wszechmogący stanie w Waszej 
Książęcej Mości ochronie oraz osłoni 
łaskawie i rozłamy powstrzyma […].
      Kolejne dowody, potwierdzające 
ogromną rolę Trozendorfa w 
podejmowanych na Śląsku decyzjach, 
dostarcza nam korespondencja 
Rady Miejskiej Lubania. W 1542 r. 
postanowiono w Złotoryi odwołać 
z funkcji proboszcza pochodzącego 
z Lubania Johanna Frobena. Wtedy 
rajcy Lubania natychmiast stanęli w 
jego obronie i poinformowali o tym 
Trozendorfa.
      Rada Miejska Lubania do Valentina 
Trozendorfa, Lubań 1542 r.:
       Wpierw Was serdecznie 
Pozdrawiamy! Wielebny, Szczególnie 
życzliwie oddany Przyjacielu. Informowani 
byliśmy, że Wy wraz z innymi uczonymi 
osobami, tak teraz dla Was w Złotoryi 
pozostającymi, nadal musicie podlegać, 
szanowanemu i honorowemu panu 
Johannowi Frobenowi, naszemu 
Kaznodziei, z codzienną pilną prośbą, 
z tego świętego chrześcijańskiego 
powołania, wybranego i odesłanego do 
Was […].
      […] My i inni z naszej wspólnoty 
dowiedzieliśmy się, co przysporzyło nam 
niemałych trosk i nie możemy tego pojąć, 
że być może podejmujecie to odwołanie 
z serdecznej woli młodzieży. […] Zapewne 
zrozumiecie sami, że odważne, uczone, 
bogobojne perły naszej młodzieży i 
wspólnoty chcą oddalić się od trosk. W 
tej sytuacji zauważamy, popadając w 
takie okoliczności, że co roku na urząd 
kaznodziejski wstępuje nowa osoba.
      [… ] Nie ma przyczyny, aby ze 
względu na błędy duchowe i cielesne go 
oddalać. Nie trzeba nam przed Bogiem 

Wszechmogącym odpowiadać w naszym 
sumieniu wobec wspólnoty, która z wielką 
wolą i poprawą wypełnia jego urząd. 
Jesteśmy zatroskani również tym, co się 
dzieje. […]  Naszą serdeczną prośbą jest to, 
aby – jak wspomnieliśmy wyżej – ta troska 
i trudne sprawy zostały lepiej zrozumiane 
dzięki boskim pismom oraz aby poddano 
gruntownej rozwadze odwołanie tak 
świętego, chrześcijańskiego powołania, 
które posiadał długo pan Johann i które 
znajduje się w ogromnej posłudze, nie 
dając przyczyn dla Waszych dalszych 
próśb - pisemnych i ustnych. Chcemy 
zrobić przysługę wobec Was i zacnej Rady 
w Złotoryi. Tym chcemy się przysłużyć 
Wam i Waszym pomocnikom.
      Nie zachowała się odpowiedź na ten 
list, ale z kolejnego listu Rady Miejskiej 
Lubania do Rady Miejskiej Złotoryi 
wynika, że opinia Trozendorfa musiała 
być negatywna. Po niej Rada Lubania 
zmieniła swoje zdanie na temat Frobena 
i przychylili się do jego odwołania. 
Kaznodzieja Johann Froben stracił pracę i 
został wypędzony ze Złotoryi.
      Rada Miejska Lubania do Rady 
Miejskiej Złotoryi, Lubań 1542 r.:
      Wpierw Was serdecznie Pozdrawiamy! 
Nasi Czcigodni, szczególnie oddani 
przyjaciele.
      Dowiedzieliśmy się, że macie odwołać 
czcigodnego i zacnego pana Johanna 
Frobena, który grzesznik Bożego 
Słowa, z tak prawdziwie świętego i 
chrześcijańskiego powołania na poważną 
prośbę wielu odważnych, wielce uczonych 
ludzi został od nas do Was powołany 
[…]. Uważamy również, że powinniśmy 
zacnego pana Frobena pozbawić takiego 
boskiego i chrześcijańskiego zawodu, 
ponieważ jest on w nim znienawidzony. 
[…] Uważamy, że pan Johann nie 
postępuje w swym zawodzie w zgodzie 
z dobrym sumieniem chrześcijańskim i 
lubi w sferze duchowej i cielesnej popełnić 
niejeden błąd. Coraz bardziej odchodzi 
od Bożego pisma i nie odpowiada wobec 
Boga. […] . To zamierzamy wobec Was 
łaskawie uczynić.

M ijał kolejny rok I wojny światowej, 
ciągle pochłaniającej setki tysięcy 

bezsensownych ofiar. 21 grudnia 
1917 r., z lazaretu nr VII, zajmującego 
pomieszczenia Artystycznej Szkoły 
Zawodowej w Hamburgu, bliżej nam 
nieznany strzelec Paul Kreuziger wysłał 
bożonarodzeniowe życzenia pani 
B. Zeiske. Mieszkała w Złotoryi przy 
ul. Bailstraße 4. Nie wiemy, jakiego 
wyznania był piechur Paul i czy także 
zamieszkiwał nasze miasto, w każdym 
razie nie ma go w wykazach poległych 
złotoryjan podczas wojny.

Nie chodzi nam tylko, by 
przypomnieć czytelnikom, jak wyglądały 
bożonarodzeniowe kartki sprzed stu 
lat. Wśród osób, które odpowiedzą 
na pytanie, jaką nazwę nosi obecnie 
Bailstraße, rozlosujemy nagrody 
książkowe.

Pani Alicji Łubkowskiej z Krakowa, 
która była mieszkanką Złotoryi w 
latach 1945-1947, bardzo dziękujemy 
za ofiarowanie opisywanej pocztówki 
zbiorom TMZZ. 

Roman Gorzkowski 

      O wysokiej pozycji Trozendorfa 
świadczy też korespondencja 
utrzymywana z Filipem Melanchtonem 
- nauczycielem Niemiec, jednym z 
najbardziej wpływowych ludzi ówczesnej 
Europy. Wśród 10 tys. zachowanych 
listów Melanchtona można odnaleźć dwa 
wysłane do Trozendorfa.
     Filip Melanchton dowiedział się, że 
jego przyjaciel Trozendorf na własny koszt 
utrzymuje i dokształca kandydatów na 
pastorów. Zalecił mu wtedy, aby zwrócił 
się do księcia o środki finansowe na to 
dokształcanie. List potwierdza informacje, 
że w Złotoryi przy gimnazjum Trozendorfa 
działało coś w rodzaju nieformalnego 
seminarium duchownego.

      Filip Melanchton do Valentina 
Trozendorfa, Wittenberga 10 listopada 
1552 r.:
      Przesyłam Pozdrowienia. Czcigodny 
mężu. Nie mam wątpliwości, że już od 
początków Kościoła od Adama był zwyczaj 
powoływania sług głoszących Ewangelię 
w Kościele, a następnie szukanie dla 

nich wykształcenia. Co do zwyczaju 
pochodzącego z apostolskiego Kościoła, 
podjąłeś się jego naśladowania, jak często 
nadmieniane jest w starych dekretach: 
wszystkim powołanym klerykom wszystko 
przydzielane będzie przez Kościół 
[cyt. Gregorius Nazianzenus, Patrologiae 
Cursus]. Szkoda zaiste, że nie starają się 
mieć na względzie tego użytecznego 
zwyczaju rządzący państwem. My 
słyszymy, że przyuczasz, zatrzymując 
także na własny koszt naszych ludzi 
powołanych do posługi ewangelickiej. Ale 
zgodnie z prawem, to panujący powinni 
podawać dla nich pieniądze lub żywność, 
aby wspomagać pobożne starania, 
i zachowywać pobożny zwyczaj nauczania 
powołanych do tak wielkiej funkcji; o 
której to sprawie chciałbym, abyś czasami 
doradzał mężom szlachetnym, z którymi 
żyjesz. Naszej pomocy nie brak tym, 
których nam poleciłeś. Lecz tobie także 
z powrotem ich [Andreasa Dreylingka 
i Israela Gieselera] polecam, i ciebie 
wzywam na świadka w obliczu Syna 
Bożego, abyś był dla nich nadzorcą przy 
uczeniu się, a czasami sam ich nauczał. 
To ciągłe nauczanie naszego Kościoła 
pobożnie wykonaj. Modlę się do Syna 
Bożego, że zdołasz to zrobić, tak, aby jak 
najwięcej mogło być z nami. 
       W różnych miejscach wiele 
zapanowało sporów o naukę Kościoła, jak 
słyszeliśmy na naszym Uniwersytecie. […] 
Posyłam dla ciebie książkę [meklemburski 
rytuał] świeżo wydaną, [...] której czytanie 
mam nadzieję, że się tobie spodoba. Bądź 
zdrów. […] Philip.
      Bardzo piękny, dowcipny, pocieszający 
list, ozdobiony cytatami z poetów greckich, 
wysłał Melanchton do Złotoryi po wielkiej 
epidemii dżumy z 1553 r. W mieście 
straciło wtedy życie 2500 mieszkańców a 
większość nauczycieli i uczniów uciekła w 
popłochu. Trozendorf pozostał jednak na 
posterunku i dla garstki uczniów prowadził 
lekcje w wieży kościoła NNMP w Złotoryi. 
Legenda głosi, że po tej zarazie ocalało 
jedynie siedmiu mieszczan i właśnie wtedy 
doszło do zorganizowania pierwszych 
śpiewów bożonarodzeniowych.

      Filip Melanchton do Valentina 
Trozendorfa, Wittenberga, poł. 1553 r.:
       Przesyłam Pozdrowienia. Mężowi 
najświetniejszemu, znakomitej wiedzy i 
cnoty, panu Valentinowi Trozendorfowi, 
bratu swemu najdroższemu, 
najświetniejszy mąż i najdroższy brat.         
Spodziewam się, że wkrótce, z Bożą 
pomocą, wasze mrowisko [rozproszeni 
uczniowie] zbierze się ponownie. 
W międzyczasie życzyłbym sobie, abyś był 
ze mną w moim domu, zanim Bóg 
przyzna nam Halkionie [tzw. Dni 
Zimorodka – gdy  na morzu ustają 
sztormy]. Każdemu z dwóch rozmowa 
przynosi ulgę. Wiesz bowiem, że słusznie 
się mówi: Słodkie zmartwionym słowo 
przyjaciela. / Ale najwięcej pomaga 
przybitym / Widzieć przy sobie tych, co 
wspólnie cierpią. / Gdy ktoś na ciele jest 
chory, lekarza / Trzeba, gdy dusza chora, 
przyjaciela. / Życzliwe słowo umie leczyć 
smutek [cyt. Menander, Wybór komedii]. 
Mamy nadzieję, że Syn Boży zachowa 
swą łódź również i wtedy, gdy państwa 
upadają. Ożywiajmy się takim 
pocieszeniem. Również mój zięć [Caspar 
Peucer - twój uczeń w l. 1534-1540] modli 
się, abyś do nas przybył. Odbędziemy 
wtedy uczty połączone z dyskusjami, jak 
to mówi Bakchylides [z Keos - poeta 
grecki]: Nie wołów ciała, ale duch dobrze 
myślący i słodki śpiew oraz miłe wino 
[cyt. Athenajos z Naukratis, Uczta 
mędrców]. Miej się dobrze. † Philip.
      Z przedstawionej korespondencji  
wyłania się obraz bardzo wpływowego 
człowieka. Valentin Trozendorf ciągle 
czuwa i kontroluje; prosi, współdecyduje, 
wysłuchuje, doradza, poleca i krytykuje. 
Widać, że nie na darmo przyznano mu 
przydomek wieczny dyktator (dictator 
perpetuus). Nie ulega też wątpliwości, 
że wśród lokalnej społeczności nasz 
rektor musiał się cieszyć ogromnym 
autorytetem.
     Listy Trozendorfa, to jednak przede 
wszystkim rewelacyjne źródła. 
Dostarczają nam bezcennych informacji 
o kulturze obyczajowej Złotoryi. Możemy 

z nich wyłuskać mnóstwo szczegółów 
do życia kulturowego, kościelnego, 
szkolnego, religijnego, towarzyskiego oraz 
uczuciowego. Teksty poruszają też szersze 
zagadnienia z zakresu historii reformacji, 
historii wychowania, humanizmu, 
teologii, literaturoznawstwa czy obiegu 
informacji w ówczesnej Europie.
      Korespondencja Trozendorfa jest 
trudna do zrozumienia dla dzisiejszego 
czytelnika. Została napisana kodem 
czytelnym jedynie dla bliski sobie ludzi. 
Zawiera wiele treści nie ujętych w sposób 
bezpośredni, lecz ukrytych, które teraz 
wymagają odpowiedniej deszyfracji 
i interpretacji. To, co przedstawiliśmy (kilka 
odpowiedzi na postawione wobec źródeł 
pytania), jest jedynie niewielką, drobną 
częścią, głęboko schowanych w listach 
przekazów. 
      SPROSTOWANIE
      Pierwszy znany nam list napisał 
Trozendorf (1490 -1556) w 1515 r. - czyli 
w wieku 25 lat, a nie 15 lat, jak błędnie 
podałem w artykule:  Listy Valentina 
Trozendorfa - cz. I (Echo Złotoryi, listopad 
2015, s. 18).
      Źródła listów (według kolejności):      
G. Bauch, Aus dem Hausbuche des 
Goldberger…, Grass 1907, s. 34-35; 
Erneuertes Denckmal des um die 
Reformation Der Königlich Polnischen und 
Chur-Fürstlich-Sächsischen Sechs-Stadt 
Lauban..., Leipzig - Lauban 1745, s. 35-38; 
Tamże, s. 39-41; Corpus Reformatorum 
Philippi Melanthonis, hrsg. K. G. 
Bretschneider, T. VII, Halle 1840, s. 1131-
1132; K; E. Förstemann, Neue Mitteilungen 
aus dem Gebiete historisch - antiquarischer 
Forschungen, Bd. 1, h. 4, Halle 1834, s. 136.
      Źródła ilustracji: 
Valentin Trozendorf na obrazie z 1608 r. 
z kościoła św. Piotra i Pawła w Trójcy; 
repr. wg.: R. Förster, Die Bildnisse Valentin 
Trotzendorfs, [w:] Schlesiens Vorzeit in Bild 
und Schrift, Bd. 7 (1899), nr. 4, s. 513; Filip 
Melanchton na obrazie Lucasa Cranacha 
Młodszego z 1559 r.; repr. wg.: www.
commons.wikimedia.org.

Damian Komada
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