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Paraluzja to dolnośląski duet instrumentalny, 
który tworzą Aga Radziejewska i Bartek Drak. 

To dwa różne doświadczenia muzyczne, które 
doskonale uzupełniają się, tworząc nieprzeciętne 
kompozycje. Dzięki otwartości na wszelką stylistykę 
i zamiłowanie do improwizacji muzyka Paraluzji jest 
świeża i niepowtarzalna. Próba zaszeregowania 
muzyki Paraluzji  do konkretnego stylu jest 
niemożliwa, chociaż bazuje na tych ogólnie 
znanych. Żywiołowość i ekspresja duetu jest 
podstawą ich twórczości, zostały niejednokrotnie 
docenione nie tylko przez publiczność koncertową. 
Zespół regularnie koncertuje na terenie całego 
kraju, zarówno w kameralnych przestrzeniach, jak i 
na dużych scenach.(www.paraluzja.pl)  
Danuta Sosa: Jak trafiliście na siebie?                                                                                                                                          
Aga: Z ogłoszenia. Bartek chciał założyć zespół. 
Odpowiedziałam, spotkaliśmy się kilka razy 
na próbach i postanowiliśmy spróbować.                                                                                                                                       
Bartek: Chciałem założyć duet, w którym jest 
mocne zaangażowanie i praca nad muzyką.                                                                                                                                         
Kto zajmuje się muzyką a kto pisze teksty?
Aga: Bartek jest liderem. Jest 
autorem muzyki i większości tekstów.                                                                                                 
Bartek: Agnieszka też ma na koncie kilka 
tekstów i angażuje się czynnie w muzykę.                                                                                                                                          
Podoba mi się tekst o dzieciach.                                                                                                                                       
Aga: On jest nie tylko o dzieciach, ale też o 
dorosłych, którzy zapomnieli, że dzieciństwo ma 
swoje prawa, że może być piękne. Świat jest coraz 
bardziej sterylny i zdaje się przyspieszać, a dzieci 
są ofiarami tej sytuacji. Dorośli szybko zapomnieli 
o tym, jaka to przyjemność biegać po kałużach 
umorusanym w błocie. 
Bartek: Z biegiem lat zanika w nas pewna doza 
spontaniczności, wkrada się rutyna działania 
i związane z tym przygnębienie. W takiej 
sytuacji warto czasem zdziecinnieć i przywrócić 
powiew przygody. Tekst z gatunku teoretyczno-
filozoficznego.      
Ty mnie słuchaj, bo do ciebie właśnie piszę                                                                                                                                  
Zdrowe dziecko zawsze musi być urwisem                                                                                                                             
Nawet jeśli nie jest to pocieszne                                                                                                                                        
Wiedz, że dziecko zawsze musi być niegrzeczne.
Ta niegrzeczność dziecku kiedyś minie                                                                                                                                 
Nie klep dziecka zaraz po dupczynie                                                                                                                                        
Nie narzekaj, że nie umiesz, że ci trudno                                                                                                                                           
Zważ, że z grzecznym dzieckiem jest tak nudno.
Zdrowe dziecko czasem buzi nie domyje                                                                                                                                           
W dokumencie narysuje śmieszny ryjek                                                                                                                                            
Pogilgocze cię po nodze, kiedy zaśniesz                                                                                                                                   
I pociągnie dziadka za nogawkę.
Zdrowe dziecko będzie mistrzem bałaganu                                                                                                                                 
I jest dobrze, gdy zapomni o sprzątaniu                                                                                                                                       
Wiedz, że źle jest i nienależycie                                                                                                                                     
Kiedy piątki same dziecko ma w zeszycie.
Dobrze jest, gdy dziecko coś potłucze                                                                                                                                         
I rozleje po mieszkaniu dobrą zupę                                                                                                                                    
Zdrowe dziecko musi być tak głośne                                                                                                                                           
Ma swym hukiem wyjść za decybele znośne.

Kiedy dziecko grzeczne jest                                                                                                                                             
Nie martw się to się zdarza                                                                                                                                           
Ale wiedz, że gdy grzeczność się przedłuża                                                                                                                              
Musisz z dzieckiem lecieć do lekarza.
Ty mnie słuchaj, bo do ciebie są te słowa                                                                                                                                         
Na dorosłego łatwo się wychować                                                                                                                                         
Trudno jest natomiast właśnie                                                                                                                                          
Z dorosłego dzieckiem znowu stać się.
Więc nie rugaj dziecka po dupczynie                                                                                                                                        
Bo niegrzeczność dziecku kiedyś minie                                                                                                                                           
Na grzecznego wszak się nie wychowa                                                                                                                                          
  Ktoś kto niegrzeczności nigdy nie spróbował.
A muzyka?                                                                                                                                             
Bartek: W tekstach i w muzyce chcemy podkreślić 
wielopłaszczyznowość. Teksty i muzyka często 
podsuwają sprzeczne skojarzenia. To słuchacz 
ma odnaleźć siebie w tym, co słyszy. Tworzenie 
muzyki to często zabawa dźwiękami, którymi 
zapisujemy emocje. Pomimo spontanicznego 
podejścia dbamy o to, żeby nadać utworom formę 
zrozumiałą dla przeciętnego słuchacza.
Aga: „Muzyka poza gatunkiem dzięki gatunkom” - 
to nasze hasło przewodnie.                         
Bartek: Ciągnie nas w stronę muzyki ilustracyjnej, 
w której stylistyka jest dobierana do emocji, którą 
w danym momencie chcemy wyrazić. Często 
forma przybiera ostateczny kształt z biegiem 
czasu. W trakcie jej pojawiania się przychodzą 
nam nowe pomysły, które wymagają od nas 
wielogodzinnych ćwiczeń.       
Koncerty mają swoją atmosferę, 
towarzyszy im napięcie, a  jak to 
wygląda na waszych występach?                                                                                                                                       
Bartek: Ale koncert daje też uspokojenie, 
pozwala wyrzucić z siebie niedobre emocje w 
sposób twórczy. W pewnym sensie koncert jest 
medytacją i poczuciem spełnienia.   

Paraluzja - nasze marzenia
i myśli puchate

Z
wolennicy tradycyjnych metod konserwowania 
żywności oraz hand made zapasów, napawają 

się już widokiem pełnych spiżarek. To często 
dietetyczni twardziele, pogromcy toksyn, zbędnych 
kalorii, glutenu, cukru i szkodliwego cholesterolu. 
Mieszkańcy „krainy łagodności” - cenią to, co 
zdrowiu sprzyja a nie, co zdrowie nadszarpuje. 
Na co dzień preferują dobry humor, dystans do 
siebie, a żywność ekologiczną traktują jak paliwo 
do ładowania życiowych baterii. Wierzą, że 
„słodkie” podejścia do ludzi podtrzymuje łańcuch 
życzliwości. Szukają kompromisów, negocjują, 
komplementują, mają rozbudowaną skalę dobroci 
dla innych. Byle jak najmniej szkodliwej chemii w 
relacjach społecznych. Po drugiej stronie barykady 
mają miłośników dziegciu, konserwantów, 
erzaców i sztucznych nawozów. Ludzi, którzy 
„żywią się” dokuczaniem innym, kopaniem 
dołków, zatruwaniem atmosfery. Pasteryzowani 
na życzliwość. Logo ekoliścia (czytaj: dojrzałości 
moralnej) działa na nich jak płachta na byka. Zaraz 
chcą udowodnić, że certyfikat „eco friendly”nic 
nie znaczy i służy jedynie wprowadzaniu innych w 
błąd. Bo przecież to oni są z „naturalnych źródeł”, 
„niepryskani”, z dziewiczego regionu, po prostu 
cud-miód z uprawy organicznej! 
A między jednymi i drugimi „genetycznie 
zmodyfikowani” – do końca nie wiadomo, czy 
kontakt z nimi szkodzi zdrowiu, czy może ma 
wpływ zbawienny. Faktem jest, że naszprycowani 
są glutaminianem sodu (dla poprawienia smaku), 
dowitaminizowani, przesłodzeni. Nie wiadomo, czy 
unikać czy może spożywać w dowolnych ilościach? 
Czy to dobrze, że rozprzestrzeniają się niczym 
barszcz Sosnowskiego?

Serfowanie w sieci sprawia, że nieustannie 
napotykamy ludzi „z różnej uprawy”. Rozpoznajemy 
już stałych bywalców - internetowe drożdżaki 
(pozwolę sobie pozostać przy branży spożywczej), 
siejące ferment na wielu forach, przerabiające 
atmosferę na kiszonkę, posługujące się 
inwektywami, wulgaryzmami, nadużywające 
wykrzykników i wielkich kwantyfikatorów (nigdy, 
nikt, zawsze, każdy, wszyscy). Przywołują fałszywe 
fakty i dane statystyczne, krytykują całościowo a nie 
merytorycznie. Narzekają na wszystko i wszystkich – 
od lokalnych polityków, przez społecznych działaczy, 
po wydarzenia z kraju i ze świata. Każdy temat 
jest dobry, byleby znalazł się przeciwnik. Dzieje 
się tak coraz częściej, bo coraz chętniej ludzie idą 
w zaparte, a tematów, które wywołują gorące 
dyskusje jest więcej a nie mniej. Wystarczy mała 
iskra zapalna, by zejść z drogi usłanej argumentami 
na pole pełne gnojowicy! Choć ta już niewiele 
ma wspólnego z ekologią. Zostaje tylko fakt 
niezaprzeczalny – zatruta atmosfera.

Joanna Sosa-Misiak

Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:
internet: www.tmzz.pl
www.facebok.com/echo.zlotoryi
email: echo@tmzz.pl
Spotkanie Redakcji Echa
(w poniedziałki 17.00-18.00)
Stowarzyszenie TMZZ:
internet: www.tmzz-zlotoryja.pl
(sprawdź też na facebooku)
email: tmzz@tmzz-zlotoryja.pl
tel.: 76 8788137

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJSztuka 
fermentacji

 Aga: Wspaniałe jest dla nas wzbudzanie intymnego 
rezonansu między nami a słuchaczem, kiedy 
zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak wiele nie 
jesteśmy w stanie wyrazić w słowach, ale mamy cały 
arsenał dźwięków. Ich dawanie innym ludziom jest dla 
nas niewątpliwą przyjemnością. 
A co z różnicą zdań, pretensjami do siebie?                                                                                                                                          
Aga: Konflikt jest integralną częścią naszej muzyki 
i często przenosi się na dźwięki. Jakiekolwiek są 
te emocje, są one dla nas energią i impulsem do 
dalszych działań. Najważniejsze, żeby nie działały 
na nas i na słuchaczy w sposób destrukcyjny.                                                                                                    
Bartek: Po wszelkich perturbacjach, jakie 
przeżywaliśmy i przeżywamy, można powiedzieć, że 
jesteśmy jak drzewo, które to coraz mniej gnie się od 
wiatru. Jest to zupełne przeciwieństwo zielska, które 
rośnie szybko i szybko więdnie. Cieszą nas pochwały 
i konstruktywna krytyka, dzięki której dojrzewamy 
mentalnie, bo ma wpływ na naszą muzykę. 
Aga: Są osoby, które na trwałe zapisały się 
w naszej pamięci, które nas notorycznie 
utwierdzały, że to, co robimy jest dobre.                                                                                                                                           
Bartek: Mamy już swoją publiczność, do większości 
miejsc jesteśmy zapraszani ponownie i nie wiem sam, 
czy bardziej mnie martwi czy dziwi, że w Złotoryi nie 
wykazano zainteresowania nami.                                                                                                              
Może za mało zadbaliście o reklamę? 
Bartek: Całkiem możliwe. Całe szczęście, że dla 
wielu to, co prezentujemy przez samą muzykę, 
jest wystarczające do tego, żeby zapraszać nas na 
koncerty.                                                                                                                                       
Aga: Reklama to jest taki twór, który pewnie zawsze 
mógłby być większy i lepszy. Naszą największą 
reklamą, tą w którą inwestujemy najbardziej, jest jak 
najlepiej zagrany koncert.     
Lubicie koncertować?                                                                                                                                     
Bartek: Bardzo. Lubimy to uczucie, kiedy nasza muzyka 
odbija się w publiczności niczym w lustrze i wraca 
do nas z informacją. Droga, którą przemierzamy jest 
kręta, bo z tą muzyką powiązanych jest wielu ludzi, 
znajomości. Dzięki muzyce i słuchaczom życie nabiera 
pełni i ekspresji.                                                           
Aga: Jest wiele takich miejsc, do których z 
przyjemnością wracamy. To są te miejsca, w których 
czuć pasję i zaangażowanie właściciela, to jaką radość 
sprawia mu możliwość łączenia ludzi i zarażania tym, 
co uznaje za dobre. Gramy i na małych, i na dużych 
scenach; w klubach muzycznych, pubach, teatrach i na 
festiwalach.
Bartek: I mamy się czym pochwalić, bo wygraliśmy 
niejeden festiwal i mamy wielu życzliwych i oddanych 
fanów.
Podczas koncertu i na nagraniach widziałam, że 
Agnieszka ciągle coś podkręca w sprzęcie? 
Bartek: Aga zwraca uwagę na brzmienia, niweluje 
wszelkie niuanse brzmieniowe w czasie trwania 
koncertu. Zaczęła pojmować tajniki dźwięku, dobiera 
reverby, zmiękcza, wpływa na głośność i barwę.                                                                                                                                          
W moim domu na ścianach                                                                                                                                         
Wiszą histerie i lęki                                                                                                                                             
W ramach z litego drewna                                                                                                                                           
Ograniczone zdrowym rozsądkiem białych ścian                                                                                                        
W szafach poukładane w kostkę                                                                                                                                           

 Krzyki, skowyty i przekleństwa.                                                                                                                                    
Prasowanie, przywiązane do tradycji , 
miłości do Boga i rodziny
W centrum ołtarz z telewizorem                                                                                                                                      
Przybitym gwoździem do krzyża pod nim 
dwa piloty i DVD oraz inne dewocjonalia                                                                   
Wokół meble zawsze wiernie klęczą                                                                                                                                           
 Niczym zaczarowane bezruchem wieczornej modlitwy.                                                                                                                           
Na parapetach w donicach                                                                                                                                         
Kwitną piękne urojenia z liśćmi cudownego jutra                                                                                                                                           
Podlewane przyzwyczajeniami                                                                                                                                
Dziejemy się dzięki rzeczom                                                                                                                                          
A rzeczy są dzięki nam                                                                                                                                          
Cherlają stetryczałym głosem                                                                                                                                           
Do wrzaskliwych pokoleń.
Koncerty wyczerpują. Wracacie do domu, do 
azylu. Nie wszyscy mają w domu spokój i o tym 
też opowiadacie. Trochę bujacie w obłokach, ale 
inspiracje czerpiecie z prozy życia.
Bartek: „Paraluzja” to dla nas nie tylko utwory. 
W pewnym sensie jest to życiowa przygoda, której 
wiele spraw trzeba podporządkować. Z muzyką 
powiązanych jest wiele aspektów, z którymi nie 
zawsze łatwo jest się uporać. Sam dojazd na koncerty 
był często nie lada wyzwaniem, zwłaszcza kiedy 
samochód odmawiał posłuszeństwa w najmniej 
spodziewanym momencie. „Paraluzja” to dźwięk, do 

którego potrzebny jest sprzęt - dobór tego właściwego 
wiązał się z koniecznością zdobywania wiedzy w 
kierunku akustyki. Sami zajmujemy się otoczką 
graficzną „Paraluzji”. Strona internetowa, oprawa 
graficzna okładek i plakatów jest naszą pracą i dbamy 
o odpowiednią jakość tych spraw. Bardzo dużo czasu 
poświęcamy też na rozmowy z ludźmi, nie tylko w 

sprawach koncertów. Poznajemy osoby wyjątkowe, 
które niewątpliwie dokładają kolejnych kolorów do 
naszego duetu. Są one często dla nas inspiracją, ale i 
wyzwalają w nas energię twórczą. 
Aga: „Paraluzja” stroni od taniego show. 
Z powodzeniem udowadniamy sobie oraz słuchaczom, 
że ludzie, nawet Ci nieobeznani z muzyką, potrzebują 
dobrej muzyki, takiej,  która jest przede wszystkim 
szczera i prawdziwa. Potrzeba emocjonalnych 

przeżyć towarzyszy ludziom przez całe życie. Dla 
nas muzyka jest w dużej mierze spełnieniem tych 
potrzeb i cieszymy się, że wielu słuchaczy odnajduje 
w „Paraluzji” choćby skrawki uśpionej w sobie 
spontaniczności. 
Jakie wydaliście płyty i gdzie można je dostać?
Aga: Mamy na swoim koncie trzy płyty: „Stało się”, 
„Wszystko się zmienia” i „Pamiętasz?”. Dostępna 
jest jedynie ta ostatnia. Zdobyć ją łatwo, bowiem 
wystarczy napisać do nas na info@paraluzja.pl lub 
na naszym profilu na facebook www.facebook.pl/
paraluzja. Najprzyjemniej jest jednak spotkać się z nami 
na koncercie i odebrać ją osobiście.
Jak wyglądają najbliższe plany koncertowe?
Bartek: Na naszej stronie www.paraluzja.pl można 
odnaleźć informacje na ten temat. W najbliższym 
czasie jednak skupieni jesteśmy najbardziej na 
dopracowywaniu szczegółów technicznych, pracy nad 
nowym materiałem i przygotowaniu do sezonu. 
Życzę wielu koncertów, wdzięcznych słuchaczy i 
rozkwitu weny twórczej. Dziękuję za rozmowę. 
Aga: Również dziękujemy i korzystając z okazji 
pozdrawiam serdecznie panią Jadwigę Kaliciak – moją 
nauczycielkę muzyki i założycielkę chóru szkolnego w 
SP 3 oraz członków chóru Bacalarus, w którym miałam 
przyjemność śpiewać około trzech lat. Pozostałam 
lokalną patriotką, mieszkam i pracuję w Złotoryi, 
natomiast Bartek jest jeleniogórzaninem.                                                                                                                        

Rozmawiała Danuta Sosa
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Z
łotoryja, choć usytuowana w niewielkiej odległości 
od jeleniogórskiej huty szkła, nie może pochwalić się 

bogatym zbiorem witraży ani innych form wykorzystania 
szkła dekoracyjnego. Jednakże przykłady, które dotrwały do 
naszych czasów, są na tyle urokliwe, że warto poświęcić im 
uwagę.

Technikę witrażu poprzedziły rozmaite sposoby 
wykorzystywania szkła barwionego w starożytnej sztuce 
użytkowej. Witraż, jako ozdobne wypełnienie okna 
kawałkami szkła umocowanymi pomiędzy ołowianymi 
listwami i przedstawiający tematyczne obrazy, zrodził się w 
średniowiecznej Francji. Powstał na potrzeby dekorowania 
katedr i świeckich rezydencji,  podkreślał rangę miejsca oraz 
prestiż ludzi, którzy nimi dysponowali.

Po średniowiecznym rozmachu zainteresowanie 
witrażami ucichło, by ponownie pojawić się wraz z XIX-
wieczną modą na sztukę wieków średnich (neogotyk). Ale 
prawdziwego twórczego „kopniaka” sztuka witrażowa 
otrzymała od Louisa Comforta Tiffaniego (syna znanego 
jubilera), który zastosował szkło opalizowane, a ciężkie 
ołowiane listwy zastąpił miedzianymi foliami, które lutował 
kawałek po kawałku, nadając szklanym fragmentom 
dowolne kształty. Czołowi artyści secesyjni zakochali 
się w witrażach – sami projektowali, wykonywali, 
eksperymentowali ze szkłem w przydomowych warsztatach.  

Moda na kolorowe okna spowodowała, że witraże 
na początku XX w. masowo instalowano w budynkach 
użyteczności publicznej, prestiżowych budynkach 
mieszkalnych, willach arystokracji i fabrykantów. Stały się 
pożądane nie tylko z racji swej dekoracyjności, ale także 
wysokich kosztów, które sprawiały, że najmniejszy witraż 
„nobilitował” budynek, w którym się znajdował. I chociaż 
w secesyjnych wnętrzach dekoracyjne szkło było jednym 
z wielu elementów wystroju - obok sztukaterii, snycerki, 
kutego metalu, malowideł ściennych, mozaikowych 
posadzek, porcelanowych i żeliwnych dodatków, to 
właśnie ten dodatek musiał być przemyślany już na etapie 
pierwszego projektu budynku. Miał być widoczny, dlatego 
często umieszczano go w reprezentacyjnej części budynku.

Secesja u Neumannów
Nazwisko właściciela fabryki kapeluszy w Złotoryi 

było synonimem sukcesu na większą niż lokalna skalę. 
Zobowiązywało do wytworzenia odpowiedniej oprawy 
w postaci wystroju domu. Liczne dekoracje, wymyślne 
dodatki, masywne meble i efektowne bibeloty odbijały blask 
zgromadzonej familijnej fortuny. Nie byle jakim elementem 
tych dekoracji był witraż na klatce schodowej. Historia i ludzie 
oszczędzili budynek i mimo upływu przeszło stu lat witraż 
spełnia dekoracyjną funkcję (patrz: okładka). Na zewnątrz 
okno zwraca uwagę swoim kształtem i linią drewnianych 
szprosów, zdobi ryzalitową część domu, oświetla znajdującą 
się wewnątrz klatkę schodową. Zakończone u góry lekkim 
łukiem, trójdzielne w pionie, podzielone zostało na 9 
małych kwater, z których każda jest częścią całości układu 
dekoracyjnego i zarazem skrzydłami małych okienek 
(prawe, lewe i lufcik) z delikatnymi i niemal niezauważalnymi 
uchwytami do otwierania. Środkowe trzy części stanowią 
typowo secesyjny ornament roślinno-geometryczny, 
wielokolorowy - z przewagą błękitu, wielu odcieni zieleni, 
ciepłej bursztynowej żółci oraz beżu. Boczne segmenty są 
swoim lustrzanym odbiciem. Kwatery dookoła głównego 
rysunku wypełniono szkłem przezroczystym (w górnej 
części), w dole dodając kolor żółty i błękitny. Wszystkie 
pola, przedzielone cienkimi listwami, włącznie ze środkową 
najbardziej dekoracyjną kolorową częścią, wypełniono 
szkłem o zróżnicowanej fakturze z efektem zmarszczenia, 
falowania, rowkowania, co – przy stosowaniu ich na 
przemian - tworzy dodatkowy efekt.
W latach 1996-1999 willę poddano gruntownej odnowie. 
Zadbano także o witraż,  którego wiek datowany jest 
na przełom XIX i XX w i dzięki pracom renowacyjno-
koserwatorskim, wykonanym przez legnicką pracownię 
VITRO, odzyskał swój pierwotny blask. Prace te sprowadzały 
się gównie do wymiany oprawy ołowianej, elementów 
szklanych, wymiany uszkodzonych fragmentów przy 
jednoczesnym zachowaniu podobnej faktury, koloru i 
grubości szkła.

Kolorowa geometria
Firmie VITRO zawdzięczamy także rekonstrukcję, bo 

nie była to zwykła kuracja  odmładzającą, przeszklenia przy 
ulicy Staszica 12. Naprawa uszkodzonej i wygiętej ramy 

żeliwnej, usunięcie starych pozbawionych koloru szkieł 
i różnej grubości „łatek” na szkło jednakowej grubości 
w kolorystyce odtwarzającej wzór (dla poprawienia 
izolacji zastosowano grubą „czwórkę”), to część prac 
wykonanych w ramach projektu konserwatorskiego, 
obejmującego remont dachu oraz elewacji z elementami 
ją uzupełniającymi (np. dekoracyjną 
stolarką). Witraż jest częścią ryzalitu 
z klatką schodową, na zewnątrz 
umieszczony został w neogotyckim 
oknie z kamienną opaską, składa się 
z kilku części, które tworzą całość, ale 
na poszczególnych kondygnacjach 
stanowią odrębne szklane dekory. 
Najefektowniejszy element w postaci 
rozety z małym lufcikiem, znajdujący 
się na poziomie drugiego piętra, w 
słoneczne dni kładzie się kolorowym 
odbiciem na schodach. Kubistyczny 
dywan zakrywa mankamenty starego 
startego drewna. Wnętrza klatki nie 
objęto remontem, dlatego przekroczenie progu jest jak 
wejście do tajemniczego ogrodu, który czeka na swojego 
ogrodnika-odnowiciela.  

Kolorowe drobiazgi
Duży witraż nie zawsze był w zasięgu finansowych 

możliwości, ale kolorowe szklane dodatki, witrażowe 
bordiury czy dekory ze szkła kryształowego lub imitujące 
kryształ - wytwarzane masowo - nie były już gwiazdką 
z nieba. 

Przykładem często powielanej szklanej ozdoby jest 
element okna gankowego w willi przy ul. Sikorskiego 2. 
Z bordiurą z trawionego szkła, wypełnioną winoroślą, 
z kantami zaznaczonymi  kwiatem na kobaltowym 
lub amarantowym tle; spotykana w wielu miastach z 
niemiecką przeszłością (ale nie tylko). Drugi identyczny 
lub podobny w Złotoryi do niedawna zdobił Urząd 
Miasta. Niestety, przy wymianie okien ktoś uznał, że jest 
to element nie pasujący do nowej układanki.

Innym ciekawym przykładem zabytkowego 
kolorowego oszklenia jest dekoracja kamienicy z 
1911 r. przy ul. Wyszyńskiego 6. To oryginalne, nigdy 
nie odświeżane ani nie uzupełniane cacko, które od 
zewnątrz raczej nie zwraca uwagi, ale wewnątrz klatki 
schodowej prezentuje się ciekawie. Żółta wąska bordiura 
i drobne zielone kółeczka na styku przecięć ołowianych 

listew, podkreślają urodę rowkowanych szkiełek 
układanych na przemian w pionie i poziomie. Takich 
samych, jakie pojawiły się w przeszklonych częściach 
secesyjnego witraża w MOPS. Niestety, prawe okienko 
ma stłuczone dwie szybki i wygięte listwy, co spowoduje, 
że za jakiś czas pojawi się w nim (zamontowane „na 
chybcika”) niepasujące uzupełnienie.

Rowkowanymi kawałkami szkła wypełnione 
były także oszklenia drzwi wejściowych do mieszkań. 
Z czasem jednak wiele z nich uległo uszkodzeniu, a 
luki uzupełniano dostępnymi „mocami” lokalnego 
szklarza. Mimo tej współczesnej mozaiki i przełożenia 

skrzydeł drzwiowych ze środka na boki (po podziale 
mieszkania na dwa mniejsze), całość nadal zachwyca, a 
demontaż części na kolejnej kondygnacji – zastanawia, 
dlaczego taka właśnie przeróbka uznana została za 
praktyczniejszą?

Przy ul. Sienkiewicza 7 ostało się coś, co już straciło 
swoją pierwotną urodę po zbyt licznych  
uzupełnieniach. Ocenie wymyka się okno 
z ul. Grunwaldzkiej, któremu raczej nie 
przysłużyło się malowanie drewnianej 
ramy okiennej. Nadmiar farby z pędzla 
spłynął po szybie i został na wieczność.

Trawione dekory
Bywały miejsca, w których witraż 

wydawał się „kwiatkiem do kożucha”. 
A jednocześnie miejsca te prosiły się o 
jakąś dekorację lub „zasłonkę”. Takie 
zadanie spełniało szkło ornamentowe 
– przepuszczające światło, ale jednak 
izolujące przestrzeń prywatną lub 
intymną. Ponieważ potrzeba matką 

wynalazków, przemysł szklarski najpierw wyszedł 
naprzeciw nowym potrzebom, a potem już tylko 
rozszerzał ofertę. Pod koniec XIX w. szkło rytowano 
i szlifowano, trawiono kwasem fluowodorowym, 
fazowano, srebrzono i złocono.

Najpopularniejsze okazało się trawienie szkła 
kwasem, polegające na matowieniu fragmentów szkła i 
tworzeniu na nim motywów dekoracyjnych – kwiatowo-
winnych, meandrowych lub rozmaitych wariantów 
geometryczno-roślinnych. Biało-przezroczyste 
wzory zdobiły drzwi „przejściowe” na klatkach 
schodowych (ul. Basztowa 21, ul. 3 Maja 10) oraz drzwi 
pokojowe wewnątrz mieszkań, które niestety nie 
przetrwały przeciągów, nawyku trzaskania drzwiami, 
przeprowadzek (z uwzględnieniem zmian gustu nowych 
lokatorów). 

Na chwałę Pana Boga
W Złotoryi zachowało się niewiele zabytkowych 

witraży w świątyniach. Większość z nich to w całości 
wytwory współczesne wykonane przez Stanisława 
Strzałkę po 1990 r. W kościele pw. NNMP wartość 
zabytkową posiadają trzy witraże powstałe w czasach 
wojennych zmagań.

W kaplicy św. Krzyża znajduje się najstarszy witraż 
sygnowany nazwiskiem wrocławianina Adolpha Seilera 
(1824-1873), ale wykonany prawdopodobnie przez 
Maxa Friese (1983-1958) – malarza, rysownika iwitraystę. 
W części maswerkowej wypełniony ornamentem 
roślinnym, w kwaterach przedstawiający sceny z 
narodzenia, zmartwychwstania i wniebowstąpienia 
Chrystusa. W dolnej części ostrołukowego okna znajduje 

się napis: Ewangelickiemu 
kościołowi parafialnemu ich 
rodzinnego miasta ufundowany 
w roku 1917 przez siostry Klarę 
i Marię Hoffman z domu Kühn. 
Witraż wykonano podczas 
remontu i przebudowy 

kościoła w latach 1914-
1917 (szczegółowy opis 
zawiera rubryka „Echa 
Złotoryi”)

Warto dodać, że 
nazwisko Seiler znane 
było na Dolnym Śląsku 
i w całych ówczesnych 
wschodnich Niemczech, 
dzięki witrażowni 
otwartej już w 

Dekor - ul. Sikorskiego 2

Witraż na klatce 
schodowej

- ul. Wyszyńskiego 6
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Dolna część witraża
- ul. Staszica 12

Refleksy witrażowe
- ul. Staszica 12
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ZŁOTORYJSKIE WITRAŻE

Niezwykłe okna

1846 r., ale dzisiaj opisywanej jako „Instytut Witrażowy 
Adolpha Seilera”. Zmiana nazwy nastąpiła w 1861 r. 
wraz ze zmianą adresu z Tauentzienplatz  na Neue 
Taschenstrasse 5 (dzisiejsze pl. Kościuszki i Kołłątaja). W tej 
najstarszej, największej i najdłużej (ok. 100 lat) działającej 
pracowni wytwarzano witraże sakralne i świeckie 
na bazie wzorów dostarczanych przez Towarzystwo 
Upowszechniania Obrazów Religijnych z Düsseldorfu, a 
także przechowywano stare zabytkowe witraże 
udostępniane podczas wystaw czasowych. 
Po śmierci mistrza pracownię odkupił Eduard 
Franke (1877 r.), a po nim Conrad May i Paul 
Tauber. Wszyscy, do roku 1945 (pracownia wraz 
z całą kamienica uległa zniszczeniu na skutek 
bombardowania), zgodnie z praktykowanym 
wówczas zwyczajem, posługiwali się 
nazwiskiem założyciela instytutu.

Adolph Seiler był synem urzędnika,  
najważniejsze szlify odebrał w Miśni w 
pracowni ówczesnej sławy – Carla Samuela 
Scheinerta. Pochodził z wielodzietnej rodziny, 
w której nazwisko rozsławiali jeszcze dwaj inni 
bracia - zgorzelecki artysta, specjalizujący się 
w żyrandolach kościelnych 
i właściciel legnickiej fabryki 
fortepianów.̀

W pracowni Seilera 
witraże „ilustrowano” 
przede wszystkim techniką 
mieszaną - taką też wykonany 
jest opisany powyżej witraż. 
Pojawiają się listwy ołowiane 
i wielobarwne szkło; zarówno 
w części maswerkowej, jak 
i figuralnej, wykorzystano 
witrochromię (wynalazek 
XVIII-wieczny), polegającą na 
pokrywaniu szkła malunkami 
za pomocą farb olejnych, 
tempery i tuszu.

Podobną techniką 

wykonane są kolejne dwa zabytkowe witraże. Pierwszy, nad 
bocznym wejściem, w południowej części transeptu, to witraż 
ufundowany przez rajcę Brunona Schäfera z Wysocka, datowany 
na 1917 r., czyli rok zakończenia generalnego remontu kościoła 
rozłożonego na czteroletni okres wojenny. Witraż przedstawia 6 
scen figuralnych z Nowego Testamentu – ucieczka do Egiptu, Jezus 
nauczający w świątyni, chrzest Jezusa, zdjęcie z krzyża, złożenie 
do grobu, biczowanie. W 1994 r., podczas renowacji, w centralnej 
części maswerku, otoczonej czterema liśćmi, zamieszczono 
portret Jana Pawła II. Dolne fragmenty kwater wypełniono tzw. 
gomółkami, czyli okrągłymi szybkami o nierównej powierzchni, 
otoczonymi grubymi ołowianymi konturami.

Trzeci witraż znajduje się po drugiej stronie nawy bocznej 
(północnej), w tak zwanym „ciemnym ganku”. 
To ostrołukowy maswerk w formie rybich 
pęcherzy, które wypełniono malowanym 
ornamentem roślinnym pomiędzy ołowianymi 
konturami. W motywie ślimakowo-
akantowym dominuje żółć w kilku odcieniach. 
U dołu kamiennej części zachowała się, w tej 
chwili już trudna do odczytania, inskrypcja: 
Gestiftet von Familie H. Schmaller (ufundowane 
przez rodzinę Schmaller). Najprawdopodobniej 
umieszczony podczas pierwszowojennego 
remontu.

Techniką mieszaną 
wykonano także witraż 
przedstawiający postać 
św. Jerzego 
walczącego 
ze smokiem z 
bocznej kaplicy 
kościoła św. 
Jadwigi Śląskiej. 

Witraż sygnowany jest nazwiskiem kolejnego 
znanego w Niemczech witrażysty (tym razem 
Bawarczyka) – Alberta Figela (1889-1954), 
który zamówienie zrealizował w trudnych 
wojennych czasach - w 1943 r. W 2002 r. św. 
Jerzy i smok odzyskali pierwotne kolory i blask 
dzięki renowacji, którą wykonał Stanisław 
Strzałka. 

W ramach podsumowania zapraszam 
Państwa na spacer po Złotoryi szlakiem 
witrażowym. Koniecznie w porze 

słonecznej, bowiem te „obrazy 
samoświecące” wymagają 
intensywnego światła do 
wyeksponowania nasyconych 
i skontrastowanych ze sobą 
kolorów. Przy odpowiednim 
kącie padania promieni światło 
przefiltrowane przez barwione 
szkło odbija się na ścianach 
i posadzkach. Gra świateł 
w kościelnych wnętrzach 
wprowadza dodatkowe 
znaczenia, a gdy padające do 
środka promienie oplatają witraż 
wydobywa się z nich cała głębia i 
poetyka. 

Joanna Sosa-Misiak

M
agda Ławicka, obecnie pracownik Muzeum 
Architektury we Wrocławiu, jest autorką 

pracy „Zapomniana pracownia. Wrocławski 
Instytut Witrażowy Adolpha Seilera 1846-1945” 

wydanej w 2002 r. To monografia, w której autorka 
opowiada historię rozwoju największej i najlepiej 
wyposażonej, a zarazem najdłużej działającej 
pracowni witrażowej – od małego warsztatu 
początkującego mistrza szklarskiego po giganta 
specjalizującego się w witrażach sakralnych i 
świeckich, działającego pod nazwą Instytutu 
Witrażowego Adolpha Seilera. W katalogu 
(liczącym 240 pozycji) znalazł się złotoryjski witraż 
z kościoła NNMP z 1917 r. Oto jak autorka opisała 
nasz zabytek: „Niewykluczone, że właśnie Friese 
jest autorem nowoczesnego w formie witraża z 
1917 r. do kościoła Narodzenia NMP w Złotoryi, 
gdyż również w tym przeszkleniu dominują ludzkie 
postacie. Kompozycja witraża podporządkowana 
jest trójdzielnemu ostrołukowemu oknu, 
któremu górna partię stanowi bogaty maswerk 
wypełniony czerwono-żółtym malowanym 
we floralne ornamenty przeszkleniem. W 
każdym z trzech pionowych pasów okna 
oddzielonym od sąsiedniego laskowaniami 
rozgrywa się jedna ze scen: Bożego Narodzenia, 
Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia. Autor 
potraktował nowotestamentowe wydarzenia 
twórczo, odrzucając akademicki sposób 
malowania i XIX-wieczne wzorce ikonograficzne. 
Sceny są jednowymiarowe. Stłoczone, 
niezindywidualizowane postacie nachodzą na siebie 
i zdają się rozsadzać ramy witraża. Ich kształty i szaty 
mają oddziaływać głównie jako wyraziste plamy 
barwne. Z przedstawienia wyłamuje się pełen 
ekspresji anioł, spadający głową w dół w scenie 
Narodzenia, oraz nietypowo upozowane, znękane 
ciało Chrystusa, w scenie Wniebowstąpienia.”

Losy pracowni i jej wytworów poprzedzone 
zostały szczegółowym opracowaniem na temat 
historii wytwarzania witraży, stosowanych technik 
i stylów artystycznych. Pozycję tę wydało Muzeum 
Architektury we Wrocławiu.

Joanna Sosa-Misiak

Echa Złotoryi

Klatka schodowa - ul. Wyszyńskiego 6 Max Freise z żoną w 1915 r. Albert Figel

A. Figel, św. Jerzy walczący ze smokiem

Dekor w ornamencie 
meandrowym
- ul. 3 Maja 10

Witrażowy maswerk 
w kościele NNMP

Dekoracyjne szkło trawione
- klatka schodowa, ul Basztowa

Witraż w kaplicy św. Krzyża
- kościół NNMP

Fragment witraża - kościół NNMP
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O  godzinie 17. do rywalizacji przystąpili dorośli. Na piętnastu śmiałków czekał test 
z licznymi niespodziankami. Uczestnicy musieli odpowiadać m.in. na pytania związane 
z utworem muzycznym, obrazami, fragmentami filmów oraz odgrywanymi przez 
gimnazjalistów scenkami historycznymi. Poziom zadań by zróżnicowany. Poczynając 
od łatwych i średnich z podstawówki i gimnazjum a kończąc na trudnych zadaniach 
maturalnych. Najlepsi zrobili na teście jedynie kilka błędów. Zwycięzcą i zdobywcą tytułu 
Aureus rerum scriprores został pan Zdzisław Skrzypek, drugie miejsce zajęła pani 
Barbara Mendocha, a trzecie pan Robert Pawłowski. Rozdanie nagród odbyło się 
11 listopada podczas Festiwalu Pieśni Patriotycznej w ZOKiR.

Dziękujemy za udział w Złotym konkursie szkołom (uczniom i ich opiekunom), 
dorosłym oraz gościom z 3 Pułku Piechoty Legionu Irlandzkiego. Bardzo dziękujemy za 
wsparcie udzielone w przygotowaniu poczęstunku - niezawodnym rodzicom naszych 
uczniów oraz sponsorom słodkości: Cukierni D&W Chmielowscy, Cukierni Ciacholandia 
oraz Piekarni AiG BARAN S.C. Wielkie uznanie należy się grupie kilkudziesięciu uczniów 
ZSM, którzy z zaangażowaniem i poświęceniem uczestniczyli w różnych etapach 
konkursu (dekoracje, poczęstunek, śpiew, udział w scenkach i prowadzenie imprezy).

Dziękujemy i zapraszamy za rok. 
Organizatorzy: dyrektor Danuta Boroch, Elżbieta Adamowicz, 

Zwycięzcy - Szkoły Podstawowe

Test dla dorosłych - pełna koncentracja

Chrzest Polski - scenka w wykonaniu gimnazjalistów

Zwycięzcy - Gimnazja

Wręczanie nagródPrezentacjaTest dla gimnazjalistów

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Kajetan Kukla

Fot. Damian Komada Fot. Damian Komada Fot. Damian Komada

Fot. Damian Komada Fot. Damian Komada

Maria Bielak, Damian Komada i Mirosław Pieterek.

W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH

W Zespole Szkół Miejskich w Złotoryi odbył się 10 listopada 2016 r. I Złoty Konkurs 
Historyczny o tytuł Aureus rerum scriptor (Złoty specjalista z dziedziny historii). 

Tuż przed najważniejszym Świętem Narodowym, uczniowie i dorośli mogli sprawdzić 
swoją w wiedzę z historii Polski (od chrztu w 996 r. do niepodległości w 1918 r.). BYŁ TO 
PRAWDZIWY MARATON HISTORYCZNY. Wystartowaliśmy już o godzinie 12.
Do rywalizacji przystąpiło 7 dwuosobowych drużyn z gimnazjum i 6 dwuosobowych 
drużyn ze szkół podstawowych. W pierwszym etapie konkursu uczniowie przedstawili 

swoje prezentacje multimedialne. Potem przystąpili w parach do rozwiązywania 
testu składającego się z 25 pytań. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji Komisja 
ustaliła wyniki.
W kategorii Szkoły Podstawowe:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Zagrodnie
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Wilkowie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Gierałtowcu
W kategorii Gimnazja:
I miejsce - Gimnazjum Dwujęzyczne w Złotoryi
II miejsce - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Legnicy
III miejsce - Gimnazjum w Lubiatowie.

Scenka - obiady czwartkowe

Złoty konkurs historyczny

Fot. Kajetan Kukla
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Zaproszeni Goście ze Stowarzyszenia 
3 Pułku Piechoty Legionu 
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N
atalia jest z Bradford, Ola z Frankfurtu nad Menem. 
Sofija pochodzi z ukraińskiego Pawłogradu, a 

Krystyna z Borysławia, też na Ukrainie. Wszystkie łączy 
to, że do Polski przyjechały kilka miesięcy temu i teraz 
wszystkie chodzą do jednej klasy. To pierwsza klasa 
gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich w Złotoryi. Liczy 
ona zaledwie 15 osób, ale za sprawą tych czterech 
dziewcząt to mała kulturowa wieża Babel. Kulturowa, 
bo nie językowa. Ola i Natalia dobrze mówią po polsku. 
Wychowały się w polskich domach, tyle że za granicą. 
Trochę gorzej wygląda znajomość polskiego u Krystyny. 
A Sofija, zanim przyjechała do Polski, naszym językiem 
nie posługiwała się w ogóle. Teraz już powoli przyswaja 
słowa i dość dużo rozumie po polsku. Ale zawsze w 

kwestii tłumaczenia może liczyć na Krystynę. I na swoją 
wychowawczynię, Wioletę Michalczyk.

Powody, dla których dziewczęta znalazły się w 
Złotoryi, są różne. Natalia wróciła do Polski z rodziną 
tuż po ogłoszeniu w Wielkiej Brytanii brexitu. Jak 
sama mówi: „Zrobiło się niefajnie. Niebezpiecznie.” 
Rozmawianie po polsku było obciążone ryzykiem. 
Pojawiały się akty agresji ze strony Anglików. Lepiej było 
wrócić do kraju, z którego wyjechała jako czteroletnie 
dziecko. Tam szłaby teraz do 10 klasy. Z językiem 
polskim na lekcjach radzi sobie teraz średnio. Rozmawia 
płynnie, bo w końcu w domu posługiwali się cały 
czas polszczyzną, ale już pisanie nie jest dla niej łatwe. 
Popełnia jeszcze błędy, pisze fonetycznie, nie przepada 
za dyktandamiJPodobnie jak  Ola, która wróciła 
z Frankfurtu, gdzie mieszkała aż 13 lat, czyli znaczną 
część swojego życia. Jej powrót do kraju związany 
był ze sprawami osobistymi i dziewczyna uważa, że 
jednak chyba tutaj zostanie na stałe. Nie martwi to jej, 
ponieważ w Niemczech nie czuła się u siebie. Czasem 
koledzy z klasy dawali jej odczuć, że jest obca, choć 
co dziwne – byli tam sami obcokrajowcy, ani jednego 
Niemca. Poza nauczycielami. A jednak słyszała, że skoro 
jest z Polski, to może jest złodziejem. Cieszy się, że teraz 
nikt jej nie odrzuca. Czuje serdeczność ze strony klasy. 
Zresztą tu, w Polsce ma wielu przyjaciół, bo bywała 
często na wakacjach czy feriach w Złotoryi. Trochę jej 
szkoda tych niemieckich przyjaźni, ale coś za coś.

Czym się różni szkoła w Anglii czy w Niemczech od 
naszej? „Nauczyciele byli mniej wymagający” - mówi 
Natalia. - „I zawsze mieliśmy pięć lekcji. Nie musieliśmy 
zabierać do domu książek, aby odrabiać lekcje. Może 
raz w tygodniu było coś zadane”. „Tam w ogóle było 
mniej zadań” – mówi Ola o niemieckiej szkole. - „Tutaj 
jest ciężej, na matematyce uczyliśmy się mnożyć, a tu 
już są zadania z ułamkami. I jest więcej przedmiotów. U 
nas nie było geografii, fizyki, chemii, biologii” – dodaje 
Ola. Dlatego obie z Natalią bały się nowej szkoły w 
Polsce. Ale mama Natalii powiedziała jej, że pójdzie do 
tej samej szkoły, do której w młodości sama chodziła i 
że ta szkoła jest naprawdę fajna, więc trochę tym córkę 
uspokoiła. Okazało się, że nie jest tak strasznie, może 
nawet swobodniej niż w angielskiej placówce. 

O ile Natalia i Ola wróciły do starego kraju, to 
Sofija i Krystyna są „nie u siebie”. Obie przyjechały tu z 
rodzinami w poszukiwaniu lepszego życia. Rodzina Krysi 
na tzw. Kartę Polaka, ponieważ dziadek dziewczynki 
był Polakiem. Oboje rodzice mieli pracę w Borysławiu, 
ale ich zarobki i wysokie ceny w sklepach nie pozwalały 
na godne życie. Stąd decyzja o emigracji do Polski. 
Krystyna jest w o tyle dobrej sytuacji, że komunikuje się 
bez większych trudności. Zna polski, a przynajmniej na 
tyle, że aktywnie uczestniczy w lekcjach i, kiedy trzeba, 
tłumaczy Sofiji, co mówi nauczyciel.

Jak się dziewczyny czuły pierwszego dnia w szkole? 
„No wszystko było takie… nie takie jak na Ukrainie.” – 
mówi Krysia. Ale nauka w naszym gimnazjum wydaje 
jej się łatwiejsza niż na Ukrainie. Jest mniej zadań 
domowych. Nie podoba jej się jednak pora, o jakiej 
zaczyna się pierwsza lekcja. W ukraińskiej szkole dzień 
zaczyna się godzinę później. Ale też później wychodzi się 
do domu. Natomiast Sofiji podoba się, że w Polsce, żeby 
iść na studia, bo już to planuje, wystarczy zdać maturę. 
Na Ukrainie jest bardzo dużo egzaminów - najpierw 
przeprowadzane w szkole, potem jeszcze wstępne na 
uczelnie. „Tu jest łatwiej” – cieszy się Sofija.

Natalia i Ola szybko weszły w klasową grupę. 
Przecież tak naprawdę wszyscy byli nowi w tej 
klasie, więc start miały podobny. Trudniej nieco było 
Krystynie i Sofiji. Barierą był język. Krystyna mówi, że 
koleżanki im pomagają, jak nie radzą sobie z doborem 
odpowiedniego polskiego słowa i już dogadują 
się nieźle. Dziewczynki z Ukrainy mają ogromną 
motywację, by nauczyć się dobrze polskiego, bo 
wiedzą, że bez tego mogą mieć problem z innymi 
przedmiotami.

Niełatwo na pewno mają nauczyciele, którym 
przychodzi nie tylko tłumaczyć przedmiot, ale też 
językJ. Dobrze, że wielu jeszcze pamięta rosyjski, 
a wychowawczyni Krysi i Sofiji rusycystką jest z 
wykształcenia. Matematyk przygotował dziewczynom 
ściągę, gdzie nazwy działań matematycznych opisane 
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są po rosyjsku, katecheta pozwala modlitwy recytować 
uczennicom w ich języku. Niemieckiego uczą się, 
przekładając słowa najpierw na ukraiński. Na lekcjach 
polskiego szczególnie Krysia często pyta, co znaczą 
słowa w tekście. „Na bieżąco sobie je tłumaczymy” – 
mówi polonistka Elżbieta Adamowicz. Nauka odbywa 
się w dwie strony, bo, jak mówi nauczycielka, ma 
teraz okazję przypomnieć sobie rosyjski. „Długo nie 
oceniałam Sofiji, bo szczerze mówiąc, nie wiedziałam, 
jak.” Dla dziewcząt nauczycielka prowadzi zajęcia 
dodatkowe, na których po prostu uczy mówić i pisać 
po polsku. Trzeba było zacząć od alfabetu. Najlepiej 
sprawdza się do tego „Elementarz” Falskiego i proste 
czytanki. Kiedy dziewczyny są już zmęczone tradycyjną 
nauką, wyciągają scrablee i w niekonwencjonalny 
sposób poszerzają słownik.

Sofija robi już postępy, ostatnio recytowała na lekcji 
fraszkę Kochanowskiego i dostała brawa od kolegów, 
a od nauczycielki piątkę. Czym zawstydziła innych, 
mniej pracowitych, uczniów. „To bardzo pracowite 
dziewczyny” – mówią zgodnie i polonistka, 
i wychowawczyni. Pierwszą lekturę już też mają za 
sobą. Na razie było ulgowo, bo czytanie „Dziadów” to 
było klasowe wydarzenie i odbywało się przy świecach. 
Krysia i Sofija słuchały tekstu. Kolejne książki już będą 
bardziej samodzielnie przyswajać. 

Krysia i Sofija na razie są bardzo zadowolone z 
Polski. Nie mają zamiaru stąd wyjeżdżać. Chociaż 
brakuje im trochę tańca i gry na skrzypcach, czego 
uczyły się na Ukrainie. Myślą o studiowaniu. Krystyna 
lubi angielski, a Sofija chciałaby zostać psychologiem. 
Dobrze w kraju jest też Oli. Wreszcie nie czuje się 
stygmatyzowana z powodu pochodzenia. Nie wie, 
czy chciałaby jeszcze mieszkać w Niemczech. Natalia 
natomiast mówi, że mogłaby pojechać znowu do 
Anglii, ale tak na krótko, na dwa tygodnie. I wrócić. Nie 
wszystko w Polsce jej się podoba, na przykład akcja 
Sprzątania Świata. Mocno się buntowała przed tym, bo 
na Wyspach przecież sprzątają służby komunalne, a nie 
dzieci. Nawet zadzwoniła do mamy ze skargą, ale mama 
kazała jej się podporządkować i iść na akcję z klasą. Dziś 
już sama śmieje się z tego. Ale z powagą mówi: „I teraz, 
jak moja siostra rzuca papierek, to jej mówię, żeby 
tego nie robiła, bo potem ja to będę sprzątać”. Mimo 
Sprzątania Świata nie chce uciekać z Polski. „Przez trzy 
miesiące jeszcze mnie nic złego nie spotkało od moich 
kolegów, wszyscy są fajni” – z przekonaniem mówi 
dziewczyna. W podobnym tonie wypowiada się Krysia: 
„Podoba mi się, że wszyscy mi pomagają”.

Miejmy nadzieję, że to zadowolenie i optymizm nie 
są przejściowe i dziewczyny faktycznie zadomowią się w 
Polsce, a gimnazjum na Wilczej będzie ich szkołą przez 
kolejne trzy lata. Szkołą, w której nikt im nie da odczuć, że 
przyjechały tu z daleka. 

Iwona Pawłowska

Fot. Iwona Pawłowska
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O
d czasu opuszczenia Krakowa przez żaków i 
przybycia części z nich do Złotoryi w 1549 r. już 

trochę czasu minęło. W październiku 2016 r. miał 
miejsce odwrotny exodus. Piętnastu złotoryjan 
opuściło swoje miasto, aby zdobyć krakowskie sceny.

We wrześniu dowiedzieliśmy się, że 
Teatr Trzech Pokoleń, działający przy ZOKiR, 
zakwalifikował się do VII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatralnego w scenie „i”. Spośród kilkudziesięciu 
zgłoszeń nasz spektakl „Ona nie chce spać” na 
podstawie wiersza Jerzego Harasymowicza, z 
prologiem  Zosi Kondys w reżyserii Jolanty Zarębskiej 
znalazł się wśród 13 szczęśliwców z całej Polski i 
nie tylko, którzy mieli wystąpić przed krakowską 
publicznością. 

Do Krakowa ruszyliśmy o godzinie 8 rano w 
piątek. Nasz występ zaplanowany był jako jeden 
z pierwszych, a festiwal rozpoczynał się o 14.00 
tego samego dnia. Szczęśliwie nie było większych 
przestojów na trasie (A4) i już na godzinę przed 
naszym wyjściem na scenę zameldowaliśmy się 
w MDK im. Andrzeja Bursy, gdzie odbywały się 
przedstawienia. Nie było czasu na próby, więc te 
musieliśmy przeprowadzić w busie, gdzieś między 
Wrocławiem i Katowicami. Sam wyjazd też nie 
obył się bez niespodzianek. Okazało się, że na 
miejsce zbiórki nie dotarł jeden z artystów, który 
utknął na praktykach w Świdnicy. Jego rolę pani 
reżyser rozdzieliła pomiędzy innych wykonawców. 
W związku z tym pięciogodzinna droga do 
Krakowa upłynęła nam „nie wiadomo kiedy”, na 
zapamiętywaniu nowych partii tekstu i próbach. 

Wystąpiliśmy jako drudzy, zaraz po „Łysej 
Śpiewaczce”. Potem niejako już „na luzie” mogliśmy 
się delektować pozostałymi spektaklami. W sumie 
wystąpiło 11 amatorskich teatrów z całej Polski 

i jeden z Edynburga (Szkocja). Tylu doskonałych 
przedstawień teatralnych dawno nie oglądałem. 
W większości aktorami była młodzież licealna i 
studenci, którzy wyróżniali się zapałem, wielkim 
talentem oraz pomysłowością scenografii i strojów. 
Na żadnym przedstawieniu się nie nudziłem. Było i 
wesoło, i smutno, strasznie i niekoniecznie. Pomimo 
tego, że pokazy trwały do późnego wieczora, dzięki 
przeżytym emocjom nie czuło się zmęczenia. 

Co dwa, trzy spektakle jury organizowało 
spotkania, na których omawiało to, co zobaczyło. 
Dlatego na bieżąco mogliśmy poznać cenne 
wskazówki dotyczące sztuki teatralnej. Na przykład 
to, że tematy martyrologiczne przedstawiane 
w sposób jednoznaczny nie są raczej dzisiaj 
modne, człowiek nie jest albo zły, albo dobry. 
Albo, że mistrzowskie i perfekcyjne wykonanie 
„Kwartetu dla czterech aktorów” Bogusława 
Schaeffera nie gwarantuje nagrody na festiwalu. 
Muzyka Boney M. nie pasuje do studniówek z 
wczesnych lat osiemdziesiątych, ale świetnie 
pasuje do przedstawienia opisującego te realia. Nie 
należy, także mieszać Disco Polo z wielką poezją 
Mickiewicza, a kulisy na scenie „i” są za małe dla 
Teatru Trzech Pokoleń ze Złotoryi. Takich i tym 
podobnych ciekawostek było dużo. W trakcie 
omówień reżyserzy lub aktorzy – przedstawiciele 
teatrów, opowiadali coś o sobie i uzasadniali wybór 
sztuki na festiwal oraz bronili swojej interpretacji. 
Czasami obrona ta posuwała się nawet do 
zaprzeczania oczywistym faktom, a ja zrozumiałem 
wtedy, co to znaczy „sztuka dla sztuki”. Dyskusje były 
ożywione i często przekraczały przeznaczony na to 
czas. Ale było warto. W jury zasiadali doświadczeni, 
cenieni i nagradzani fachowcy: Katarzyna Deszcz 
- reżyserka teatralna, była m.in. Dyrektorem 

Naczelnym i Artystycznym Teatru im. A. Mickiewicza 
w Częstochowie oraz współpracowała z Akademią 
Sztuk Pięknych w Krakowie; Łukasz Drewniak - krytyk 
teatralny i publicysta, recenzent portalu teatralny.
pl; oraz Wiktor Loga-Skarczewski - aktor, pedagog i 
reżyser, członek zespołu Narodowego Starego Teatru 
im. Heleny Modrzejewskiej.

Oczywiście nasz spektakl wszystkim się 
podobał, a publiczność żywo reagowała śmiechem 
i brawami. Największą furorę zrobił pan Jan 
Węgrzyn, najstarszy aktor na festiwalu, o którym 
mówiono, że zagrał „prawdziwego majordomusa”. 
Po spektaklu rozdawał autografy. Członkowie 
jury także go zauważyli i wyrazili podziw nad 
współpracą i zgraniem tak licznego i różniącego 
się pokoleniowo zespołu (doliczyli się 4 pokoleń). 
W zdumienie ich wprawił fakt, że Teatr działa od 
roku, a sztukę graliśmy drugi raz. Jurorom bardzo się 
podobał prolog napisany przez młodą Zosię Kondys 
i wieszczyli jej znakomitą karierę literacką. Mało 
kto otrzymał tyle, co ona pochwał. Niestety brak 
próby i znajomości sceny zaowocował także błędami 
technicznymi, których nie dało się uniknąć. Ale o tym 
napiszę kiedy indziej. 

Festiwal wygrały tzw. „stare wygi”, teatry, 
które od kilku lat grają na scenach festiwalowych w 
całej Polsce, a jurorzy już któryś raz widzieli i mogli 
komentować ich występy.  

Osobna kwestia naszego wyjazdu to 
zakwaterowanie. Hostel „Pink Panther” znajduje 
się tylko kilkadziesiąt metrów od Rynku, w samym 
zabytkowym centrum Krakowa. Żyć nie umierać. 
Tak, ale spać się nie da. Motel znajduje się na 
trzecim piętrze kamienicy, a na jej parterze działa 
całonocny bar ze striptizem. Co najmniej do piątej 
rano dochodziły do nas nawoływania naganiaczy, 
krzyki i śpiewy podchmielonych turystów z (n)
Avalonu oraz brzęk tłuczonego szkła. Pokoje 
hostelowe idealnie nadawały się do integracji, 
z czego nasza ekipa skorzystała w 100% i wcale 
niepotrzebna do tego była nalewka z pigwy. Na 
całą naszą grupę dostaliśmy tylko dwa pokoje, ale 
spokojnie zmieściłoby się w nich jeszcze kilka osób. 
Pokój mieścił same łóżka i to piętrowe. Jak się o 
tym przekonaliśmy, już pierwszej nocy, hiszpańskim 
i angielskim studentom, gościom tego miejsca, 
niby takim jak my, w zupełności to wystarczało, 
gdyż kładli się spać dosłownie na kilka minut przed 
świtem, tak znieczuleni, że nie zważali na żadne 
niewygody. Na szczęście nasze dzieci spały pod 
opieką reżyserki i rodziców. Życie artysty to ciągła 
próba pokonywania fizycznych barier i poznawania 
siebie.

W niedzielę, po krótkim zwiedzeniu 
krakowskiego Rynku i uczestnictwie we mszy w 
kościele Mariackim, uduchowieni i jeszcze bardziej 
zintegrowani i zżyci ze sobą, wróciliśmy do Złotoryi. 

Zorganizowanie wyjazdu tak licznej grupy 
możliwe było dzięki burmistrzowi Robertowi 
Pawłowskiemu i dyrektorowi ZOKiR Zbigniewowi 
Gruszczyńskiemu, za co bardzo dziękujemy. 
Specjalne podziękowania należą się Ewie Siwik, która 
otoczyła nas organizacyjną opieką w trakcie wyjazdu.   

 Jarosław Jańta

Złotoryjanie 
w Krakowie

Fot. Klaudyna Schubert Fot. Klaudyna Schubert
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N
a mocy obowiązującego prawa Kopalnia 
Złota „Aurelia” w Złotoryi może 

funkcjonować w najlepszym wypadku jeszcze 
tylko do końca 2018 roku. Cały problem 
zaczął się ponad rok temu, kiedy odchodzący 
sejm dokonał nowelizacji ustawy o prawie 
geologicznym i górniczym, według której byłe 
kopalnie, działające dziś jako turystyczne trasy 
podziemne, mają być traktowane na równi z 
kopalniami czynnymi, wciąż eksploatowanymi. 
Wiąże się to z tym, że te trasy podziemne, jak 
nasza „Aurelia”, mają być objęte nadzorem 
górniczym. Jeden z wymogów dotyczy 
m.in. zatrudnienia kierownika ruchu zakładu 
górniczego. Ponadto Wyższy Urząd Górniczy 
stoi na stanowisku, że wentylacja takich 
miejsc, utrzymanie systemów odwadniania, 
organizacja ewentualnych akcji ratowniczych 
w sytuacjach zagrożenia, prowadzenie robót 
i prac badawczych, kontrole stanu technicznego urządzeń i stateczności wyrobisk muszą przebiegać tak, jak w zakładach 
górniczych. Wiąże się to z ogromnymi nakładami ze strony właścicieli czy dzierżawców, a jak w sytuacji naszej „Aurelii” – 
samorządu. 

O ile przepisy te wydają się zasadne w przypadku takich atrakcji turystycznych, jak kopalnie soli w Bochni, Wieliczce, 
kopalni węgla kamiennego Guido i tym podobnych, gdzie zjazd to kilkaset metrów w głąb, to już wydaje się to dziwne, gdy 
ma się do czynienia z trasą o długości stu metrów, bez zjazdu klatkowego.
W konsekwencji takich przepisów samorząd złotoryjski, by utrzymać „Aurelię’ przy życiu i nie zamykać jej dla ruchu 
turystycznego, musiałby ponieść kilkudziesięciotysięczne kwoty miesięcznie. Byłoby to znośne i do przełknięcia przez 
miasto, gdyby ruch turystyczny był na poziomie kilkuset osób dziennie, jak w przypadku kopalni w Złotym Stoku. A naszą 
trasę jednorazowo może przejść 10 turystów. Ruch turystyczny jest sezonowy i dochód z biletów to raptem 4 – 5 tysięcy zł. 
rocznie. Zatem widać, jak na dłoni, że utrzymanie „Aurelii” byłoby niemożliwe.

Osoby, które znają się na górnictwie, wiedzą, że zagrożenie dla przebywających w „Aurelii” jest minimalne w 
porównaniu do zwiedzania innych tras podziemnych. Nie ma tu ruchów górniczych, nie ma zagrożenia tąpnięciem, nie 
ma wycieku metanu… Obostrzenia prawne, jakie mają objąć między innymi naszą kopalnię, patrząc zdroworozsądkowo, 
wydają się z tym rozsądkiem mijać.

Co ciekawe – zaostrzone przepisy mają objąć podziemne trasy turystyczne, będące byłymi kopalniami, natomiast nie 
dotyczą zupełnie o wiele bardziej niebezpiecznych jaskiń.
Dlatego nie dziwi, że właściciele i dzierżawcy byłych kopalni przeznaczonych do zwiedzania chcą zrobić wszystko, by 
wypracować wspólne stanowisko, przedstawić je parlamentarzystom i zapobiec masowemu zamykaniu tych atrakcji dla 
turystów. 

Stąd też 20 listopada z inicjatywy tego małego lobby odbyło się spotkanie w Złotym Stoku transmitowane w TVP, 
podczas którego starano się nagłośnić problem, uświadomić opinię publiczną i decydentów, w jaki sposób prawo 
traktujące wszystkie podmioty jednakowo, może być niesprawiedliwe a nawet szkodliwe. O złotoryjską „Aurelię” 
upominali się Sylwia Dudek-Kokot – przewodniczka, dla której kopalnia jest oczkiem w głowie i burmistrz miasta Robert 
Pawłowski.

Na ile to pomoże naszej „Aurelii”, nie wiemy na razie. Wiadomym jest, że o ile kopalnie w Złotym Stoku czy 
Wałbrzychu poradzą sobie, obniżając zatrudnienie, to Kopalnia Złota „Aurelia” zupełnie zostanie pogrzebana. Nadzieja w 
dobrej woli decydentów i kompromisie prawnym, który zadowoli wszystkie strony.

Jeżeli jednak prawo nie zostanie zmodyfikowane, to wyrok na „Aurelię” już zapadł, tyle że egzekucja zostanie 
odłożona w czasie, na dwa lata.

Iwona Pawłowska

I znów rozpoczął się kołowrót świątecznych 
przygotowań. Następnego dnia po listopadowych 

Zaduszkach na sklepowych półkach piętrzą się stosy 
bombek i innych dekoracji choinkowych, które od 
wejścia nęcą oczy kupujących kalejdoskopem barw, 
a wszystko to przy dźwiękach angielskich piosenek 
o Śnieżynkach i świętym Mikołaju, przybywającym 
do nas z workiem prezentów, które przygotował 
tylko dla grzecznych dzieci (na niegrzeczne czeka 
oczywiście rózga). Plastikowe bałwanki, skrzydlate 
aniołki z gipsu, pachnące świece, swetry z motywem 
renifera, czekoladowe kalendarze adwentowe, gwiazdy 
betlejemskie ustawione rzędami w oknach kwiaciarni, 
coca cola czy kawa znanej firmy  reklamowana  jako 
najlepszy świąteczny napój - oto komercyjna ,,magia” 
świąt. Przy tym wszystkim szaleńczy pośpiech i lęk o 
to, czy ze wszystkim zdążymy. Z pewnością pomoże 
nam w tym proszek do prania lub pasta do czyszczenia 
mebli znanej firmy produkującej te świąteczne ,,cuda” 
z gwarancją, że nasz dom będzie lśnił nieskazitelną  
czystością.  

A może warto zaplanować  czas  przygotowań 
inaczej, bardziej rodzinnie, a wtedy urok tych jedynych 
w roku świąt będzie dla nas czymś niepowtarzalnym, 
wyjątkowym i niezapomnianym. Dla mnie czas 
świątecznych przygotowań rozpoczynał się od zapachu 
śliwek i gruszek (nazywanych ulęgałkami) suszonych 
późną jesienią na blacie węglowej kuchni, które babcia 
pieczołowicie pakowała do lnianych woreczków i 
wieszała u pułapu wraz z suszonymi ziołami. Pamiętam 

ze swego dzieciństwa magiczne pudełko ukryte na strychu, 
w którym piętrzyły się papierowe łańcuchy i bombki w 
postaci jerzyków wykonywane z moją mamą i młodszym 
bratem w ciągu kilku adwentowych wieczorów. 

Ile przy tym było rozmów, ale też dobierania kolorów, 
sklejonych klejem palców, podłogi zaśmieconej kolorowymi 
ścinkami i przekomarzania się, czyj łańcuch będzie 
piękniejszy. Na dwa tygodnie przed świętami babcia piekła 
piernik, aby na wigilię był on odpowiednio miękki i nabrał w 
siebie aromatu korzennych przypraw, ucieranych wcześniej 
w kamiennym moździerzu.  

Dzisiaj nie ma już w moim domu węglowej kuchni, 
na której można by ususzyć owoce na  aromatyczny 
wigilijny kompot, nie ma strychu i pudełka z kolorowymi 
łańcuchami. Coraz rzadziej własnoręcznie lepimy z mamą 
pierogi i uszka do barszczu, a piernik także nie pachnie tak 
aromatycznie, bo dosypujemy do niego gotową przyprawę 
z torebki. Jednak magia dawnych świąt jest w nas poprzez 
wspomnienia z dzieciństwa. Może więc warto zadbać o to,  
aby zachować tradycję rodzinnych przygotowań, choćby 
dla naszych dzieci, by za kilkadziesiąt lat nie kojarzyły one 
świąt jedynie z komercyjnym szałem zakupów. Bo przecież 
czas adwentowego oczekiwania powinien być dla nas 
magiczny, aby magiczne były święta. Pamiętajmy jednak, że 
zapachy i smaki świątecznych potraw czy prezenty ułożone 
pod  choinką, nie zastąpią nam ludzi, z którymi spędzamy ten 
niezwykły w roku czas. Zapalając wigilijną świecę, koniecznie 
wspomnijmy również tych nieobecnych, po których 
pozostało jedynie puste miejsce przy stole.  

Markosia 

Magiczny czas oczekiwania 29.10.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbył się XXIII Festiwal 
Piosenki Dziecięcej.
04-05.11.2016 r. Stowarzyszenie „Nasze 
Rio” zorganizowało warsztaty dla młodzieży 
w ramach projektu „Młodzi odkrywają 
tajemnice i potencjał regionu - budujemy 
Centrum Aktywności Społecznej Wulkan”.
04.11-15.11.2016 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Złotoryi zorganizowała konkurs 
fotograficzny „Mali mieszkańcy łąki w 
obiektywie”.
05.11.2016 r. podczas tegorocznych 
obchodów Światowego Dnia Walki z 
Cukrzycą, zorganizowanego w Radomiu 
przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, 
nasza złotoryjska pielęgniarka Janina Kałuża 
została Laureatką nagrody Kryształowego 
Kolibra w kategorii Pielęgniarka Roku.
05.11.2016 r. w Hali Sportowej „Tęcza” miał 
miejsce VIII Ogólnopolski Turniej Ju Jitsu 
Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o 
puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.
05.11.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Złotoryi odbyło się VI Złote Dyktando.
05.11.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa 
Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.
06.11.2016 r. w kościele NNMP miał miejsce 
XIX Koncert Zaduszkowy w wykonaniu 
złotoryjskiego Chóru „Bacalarus”. 
09.11.2016 r. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Złotoryi w ramach spotkań „Popołudnia 
z baśnią” zorganizowała „Dzień Pluszowego 
Misia”.
10.11.2016 r. Zespół Szkół Miejskich w 
Złotoryi po raz pierwszy zorganizował 
Złoty Konkurs Historyczny „Aureus rerum 
scriptor„ (od chrztu Polski do odzyskania 
przez Polskę niepodległości).
11.11.2016 r. w ramach obchodów 
Dnia Niepodległości przed Pomnikiem 
Niepodległości w Złotoryi odbyły się 
uroczystości złożenia kwiatów oraz 
ślubowanie uczniów klasy mundurowej 
Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi.
11.11.2016 r. w ramach obchodów Dnia 
Niepodległości w sali widowiskowej 
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury I Rekreacji 
miał miejsce Festiwal Pieśni Patriotycznej 
pod hasłem „W pieśni wolność”.
11-14.11.2016 r. Stowarzyszenie „Nasze Rio” 
zorganizowało kolejne szkolenia dla nowych 
wolontariuszy Złotoryjskiego Centrum 
Wolontariatu.
12.11.2016 r. zawodnicy Sportowej 
Akademii Taekwon-do Złotoryja wywalczyli 
6 medali: 4 srebrne i 2 brązowe w 
Międzynarodowym Turnieju „Dolomia 
Italian Open” w Mediolanie.
13.11.2016 r. na Zamku Grodziec odbyły się 
imprezy z okazji Dnia Niepodległości. 
17.11.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyła się Akademia z 
Okazji Jubileuszu 30 lat istnienia Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Złotoryi.
17.11.2016 r. Urząd Miejski w Złotoryi 
zorganizował drugie spotkanie dla lokalnych 
przedsiębiorców pod nazwą „Kontakt”.
19.11.2016 r. w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyła się Gala VI Złotego 
Dyktanda, na której rozdano nagrody 
zwycięzcom.
19.11.2016 r. w Złotoryi odbył się XXXIII 
Zjazd Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.
21.11.2016 r. Stowarzyszenie „Nasze 
Rio” zorganizowało kolejną edycję Dnia 
Życzliwości w Złotoryi.
22-24.11.2016 r. Stowarzyszenie „Nasze Rio” 
zorganizowało trzecią edycję Objazdowego 
Festiwalu „Watch Docs” Prawa Człowieka w 
Filmie.

Opracował: Jarosław Jańta

K r o n i k a

Czy „Aurelii” 
grozi egzekucja?

Fot. Iwona Pawłowska
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M
ój ojciec był rodowitym 
warszawiakiem. Urodził 

się w kamienicy stojącej u zbiegu 
Czerniakowskiej i Przemysłowej. 
Wywodził się z biednej sześcioosobowej 
rodziny. Jego ojciec, a mój dziadek, był 
szewcem. Naukę w szkole powszechnej 
rozpoczął jeszcze w zaborze rosyjskim. 
Kontynuował ją w szkole kolejowej, 
którą ukończył z wynikiem celującym. 
W ten sposób został najmłodszym 
maszynistą w Warszawskiej Dyrekcji 
Kolei. Ojca służbowo przeniesiono do 
Kutna, które było wówczas znaczącą 
stacją węzłową, posiadającą dużą 
parowozownię. 

Bardzo dobrze zapamiętałem 
początek wojny. Mam w pamięci 
niemal każdy wybuch bomby. Pierwsze 
samoloty nadleciały około 6:30 i 
zaatakowały pociąg, który wyjeżdżał do 
Łodzi. Nieświadomi ludzie machali ręką, 
pozdrawiając pilota. Pociąg znajdował się 
tuż za stacją, gdzie tory wiodły po nasypie. 
Tylko cudownemu zrządzeniu losu można 
przypisać to, że bomby ześlizgiwały się 
po nasypie i żadna z nich nie wybuchła. 
Maszynista, widząc, co się dzieje, cofnął 
pociąg do stacji. Pilot, gdy to spostrzegł, 
nawrócił i zaczął strzelać z działka 
pokładowego. Było bardzo dużo ofiar. 

Mieszkałem tuż obok kościoła, 
na który spadły bomby zapalające. 
Wywołało to panikę i masową ucieczkę 
ludzi. Ponieważ przed wojną naszej 

kolejarskiej rodzinie wiodło się dobrze, 
mieliśmy w domu radio, wystawiliśmy je 
w oknie, aby wszyscy słyszeli komunikaty. 
W radiu ogłoszono, że wojna jest 
wypowiedziana i bezpieczniej będzie 
ewakuować się z miasta. Uciekliśmy do 
miejscowości Ktery. Wówczas ojca z nami 
nie było, bo skierowano go gdzieś pod 
Poznań. 

Po wkroczeniu okupantów 
Warszawska Dyrekcja Kolei znalazła się 
pod zarządem niemieckim. Wówczas 
wielu maszynistów straciło pracę, bo 
Niemcy generalnie polskich kolejarzy 
nie szanowali. Zatrudnili tylko tych 
najlepszych. Takich, których sami by się nie 
powstydzili. Ojciec był takim wyjątkiem, 
bo miał dużą wiedzę i dbał o parowóz 

jak mało kto. Zatrudnienie 
przez Niemców miało swoje 
zalety, np. niemieckie kartki 
żywnościowe, ale ojciec z nich 
nie korzystał. Nie miały one 
charakteru obligatoryjnego, 
tylko były formą nagrody. 
Już po napaści Niemiec na 
ZSRR, ojciec brał udział w tzw. 
lukcugu. Były to zorganizowane 
transporty 10-15 parowozów, 

wysyłanych do ZSRR po wagony, 
aż pod samą Moskwę, by ściągnąć 
stamtąd wagony. Na miejscu brakowało 
lokomotyw, bo wysadzała je partyzantka 
radziecka. 

Mimo, że ojciec pracował, to 
okupacja kojarzy mi się z głodem i biedą. 
Nie stać nas było na nowe buty. Zamiast 
tego szewc do starych cholewek robił 
mi podeszwy z drewna. Większość 
produktów dostępna była tylko na kartki 
— chleb, marmolada, melasa, szare 
mydło. Rodzinie przysługiwał wprawdzie 
przydział mięsa, ale było to zaledwie 10 
dag tygodniowo. Trudno oczekiwać, by 
dorosły, ciężko pracujący mężczyzna miał 
się tym dzielić. Nam musiała wystarczyć 
brukiew i inne mniej wyszukane 
produkty. Chodziłem daleko w pola i do 
specjalnie uszytej, noszonej na piersiach 
torebki, zrywałem kłosy zbóż. W domu 
wyłuskiwało się ziarna i mieliło młynkiem 
do kawy. Po dodaniu sody piekło się 
z nich placki. Jesienią, kiedy zwożono 
buraki do cukrowni, podbiegaliśmy do 
wozów i prosiliśmy woźnicę o buraka. 
Na ogół nie ulegali, bo nie wolno im tego 
było robić, ale czasem któryś z nich, niby 
przypadkiem stanął nogą tak, że jakiś 
burak spadł. Byłaby to niemal pełnia 
szczęścia, gdyby nie to, że na tego jednego 
buraka rzucała się cała chmara dzieci. 

Pomysłowi Polacy wymyślili sposób, 
jak okradać wagony ze słonecznika, 
który Niemcy w ogromnych ilościach 
przewozili z Ukrainy. Na stacjach kładli się 
pod wagonem i świdrem wiercili dziury. 
Potem wysypujące się ziarno zbierali i 
chowali w spodniach, sprzedawali je 
na szklanki po 5 fenigów. Jednak jak w 
wielu innych przypadkach, przesada 
prowadziła do rozstroju żołądka.

Wraz z grupą 30 chłopców i 
dziewcząt byłem wywieziony na 
roboty do Kłodawy. To zaledwie 

30 km, ale jako dzieci odbieraliśmy 
to inaczej. W tamtych okolicach były 
ogromne plantacje pomidorów. Tak 
duże, że trudno było z jednego końca 
pola dostrzec drugi. Dziewczęta spały 
w budynku mieszkalnym a chłopców 
zakwaterowano w stajni, w której była 
jedna prycza. Niestety, łatwa dostępność 
pożywienia również nie była w tym 
wypadku korzystna, bo podobnie jak 
w przypadku słonecznika, żołądek się 
buntował. Przyrządzano nam zupę, którą 
nazywaliśmy smelką. Były to ugotowane 
ziemniaki, zalane mlekiem. Wraz z 
trzema innymi chłopcami podjęliśmy 
decyzję o ucieczce. Wymknęliśmy się po 
zmierzchu. Nocą w każdym napotkanym 
krzaku wyobraźnia tworzyła nam obraz 
goniącego nas SS-mana. Kiedy pod 
Kutnem uprosiłem furmana, by zabrał 
nas na wóz, w oddali widziałem ich już 
naprawdę jadących za nami na rowerach. 
Na szczęście byliśmy szybsi.

Pewnego razu wracałem pociągiem 
od siostry, która pracowała w Płocku-
Radziwiu. W Kutnie pociąg obstawili SS-
mani. Na peronie wśród aresztowanych 
było też wielu robotników niemieckich. 
Na jednego z nich SS-man nakrzyczał, 
że jest brudny. Odkrył klapę marynarki 
i znalazł tam wszy. Zaczął go bić. 
Pomyślałem, że skoro bije tak, było nie 
było swojego, to mnie pewnie zastrzeli. 
Po jakimś czasie pyta mnie: — Co masz 
w torbie? Odpowiedziałem, że mam 
brudną bieliznę. Kazał mi iść. Ruszyłem, 
wciąż myśląc o tym, kiedy mam upaść. 
Bo tego, że strzeli, byłem pewien. Do 
końca peronu czekałem na strzał. 
Dopiero kiedy znalazłem się między 
budynkami, uwierzyłem w to, że mogę 
przeżyć. Ojciec do pracy zabierał bańkę 
z zupą. Po opróżnieniu wsypywał do 
niej miał węglowy. Ciepło to coś, co w 
sytuacji kryzysowej jest nawet ważniejsze 
niż jedzenie. Pewnej zimy poszedłem 
na nasyp po węgiel. Podszedłem do 
niemieckiego maszynisty i poprosiłem, 
by zrzucił choć trochę. Patrzył na mnie 
bez słowa. Obawiałem się, że użyje broni, 
bo wiedziałem na pewno, że ją ma. 
Dopiero tuż przed odjazdem zrzucił bryłę 
tak dużą, że później nie chciała wejść do 
pieca. Toczyłem tę bryłę, a ona zaczęła 
obklejać się śniegiem i kiedy byłem już pod 
domem, musiałem się sporo napracować, 
by oczyścić ją ze śniegu. 

Perypetii z okupantem było więcej, 
jak np. wtedy, gdy pijany komisarz ulicy 
uderzył mnie bez powodu w głowę albo 
gdy cudem uniknąłem wraz z kolegami 
śmierci z rąk Lindberga — gospodarza, 
na którego polu zrywaliśmy mlecz dla 
królików. Jeżeli jednak przykrości z ich 
strony były w jakiś sposób zrozumiałe, 
to już fakt, że jeden z moich szkolnych 

Przyjechałem tu 

20 czerwca 1945 roku

Leszek Majchrowski obok zakładu 
Józefa Stryszowskiego tuż przed

pójściem do wojska

Od lewej: E. Drzewiecki, Artur Matuszewski, 
Czesław Kijewski, Julian Dybowicz i Leszek Majchrowski

Wycieczka szkolna 
na zamek Chojnik, lata 50.

Leszek Majchrowski, koniec lat 40.

Od prawej: L. Majchrowski, Salomea 
Głogowska, siostra Jadwiga Haławin, 
siostra Kazimiera Hodowana i jej mąż 

Stanisław Hodowany; ul. Skarbowa
(dziś ul. Konopnickiej), koniec lat 40.

Fot. J. Bryś, 1950 r.

kolegów po wejściu Niemców wstąpił 
do Hitlerjugend był dla mnie niepojęty, 
podobnie jak zachowanie jego ojca, który 
młotem zniszczył krzyż stojący w rynku.

W latach 1941–1942 Niemcy 
delegowali mojego ojca do Malczyc. 
Dzięki temu poznał jeszcze niezniszczony 
Wrocław. W 1945 roku już po wojnie 
został skierowany do Złotej Góry i tu został 
naczelnikiem parowozowni znajdującej 
się przy ulicy Grunwaldzkiej (przez wiele 
lat mieścił się tam Polmozbyt). Był to 
mały pięciokanałowy obiekt. W ogóle 
ruch kolejowy był znikomy. Mosty były 
pozrywane, ten pod Jerzmanicami leżał 
nawet w wodzie. Funkcjonowało jedynie 
połączenie z Legnicą. Z tego powodu 
ojca oddelegowano do Miłkowic, 
gdzie również został naczelnikiem 
parowozowni. Wkrótce kolega, z którym 
w czasie wojny jeździł jedną lokomotywą 
— niejaki Najdekier — oskarżył go o 
kolaborację, czego wyrazem miało 
być otrzymywanie niemieckich kartek 
żywnościowych, co nigdy nie miało 
miejsca. 

To oskarżenie spowodowało niemały 
zamęt w życiu ojca. Przed wojną był 
działaczem PPS. Zarzut padł w czasie, 
kiedy obie partie się jednoczyły. Ojca 
wyrzucono z PPS, a do PZPR nie próbował 
się zapisać. Mnie również przestrzegał 
przed tą zjednoczoną partią. Wziąłem 
sobie to do serca i nigdy do niej nie 
wstąpiłem. Ojciec, chcąc wyjaśnić sprawę 
oskarżenia, specjalnie w tym celu pojechał 
do kutnowskiego UB, ale tam nie chcieli 
mu powiedzieć, kto go oskarżył. Ojca 
delegowano później do Miłkowic, gdzie 
został Naczelnikiem Stacji, a później do 
Brochowa koło Wrocławia. Miał szansę 
wyjechać w delegację do Anglii, ale te 
wcześniejsze oskarżenia i bezpartyjność 
mu zaszkodziły. Ostatecznie udało mu się 
wyjechać, ale do Rumunii. 

Do Złotej Góry drezyną kolejową 
przywieźli mnie Niemcy, 20 czerwca 1945. 
Ówczesna Złotoryja jawiła mi się jako 
miasto bajeczne. Zakochałem się w niej od 
pierwszego wejrzenia. Wówczas Polaków 
było jeszcze niewielu. A ci, którzy byli, jak 
jeden uważali się za lwowiaka, choć wielu 
z nich przez Lwów tylko przejeżdżało. 

Już podczas jednego z moich 
pierwszych spacerów, gdy usiadłem w 
Rynku przy Fontannie Górników, podeszło 
do mnie dwóch panów. Jednym z nich 
był Czesław Bizoń, który zginął później w 
strzelaninie na Mickiewicza. Zaczęli mnie 
wypytywać, kim jestem, skąd i po co 
przyjechałem na Ziemie Zachodnie, czym 
się zajmuję i temu podobne. Chyba nie byli 
zadowoleni z moich odpowiedzi, bo wzięli 
mnie ze sobą i przez kilka dni trzymali w 
siedzibie UB (dziś pl. Lotników Polskich). 
Zaproponowali mi pracę, a raczej 
współpracę, bo ja miałem wówczas 14 lat. 
Chyba nawet nie zdawałem sobie sprawy, 
z kim rozmawiam. W UB pracował 
jeszcze Wiesław Kordyl, mój późniejszy 
kierownik w ZG Nowy Kościół. Pamiętam 
też Wacława Głowę. W ogóle, wbrew 
pozorom, wielu ludzi współpracowało z 

UB. Samych ubeków też kilku znałem, jak 
choćby Władka Gogolę, który brał udział 
w akcji pościgu za Stopą — zabójcą Jaszczy 
i Bizonia. Kiedy rozpoczęła się strzelanina, 
byłem u kolegi Arka, który mieszkał przy 
Nowotki 2. Wyjrzałem przez okno, Gogola 
stał w Przelocie z pepeszą i strzelał. Trafił 
Stopę w palec, co mogę potwierdzić, 
bo widziałem jego zwłoki, gdy czterech 
ubeków niosło je na noszach do swojej 
siedziby. Stopa był przystojnym, wysokim, 
dobrze zbudowanym mężczyzną. 
Zapamiętałem buty oficerki i sygnet na 
ręku. Po dwóch czy trzech dniach zbitą z 
desek trumnę wywieziono na cmentarz 
śmieciarką należącą do Urzędu Miasta. 
Pochowano go za cmentarzem. Jednak 
jego zwłoki po kilku dniach zostały 
wykopane i zabrane przez organizację do 
której należał.

Jeszcze w czasie, gdy UB miał siedzibę 
przy Staszica, ubecy zamordowali byłego 
więźnia obozu koncentracyjnego, 
Antoniego Franke, wujka mojego 
przyjaciela. Pan Franke był kierownikiem 
spółdzielni „Kielczanka”, ale do dziś nie 
wiem, czy zarzuty, które mu postawiono, 
miały z tym związek. W ogóle nie było 
wiadomo, czy jakiekolwiek zarzuty istniały, 
czy jak wielu wówczas, zatrzymano go bez 
powodu. Grób pana Franke znajduje się 
na średnim cmentarzu. Łatwo go poznać 
po charakterystycznej literze „P”, jaką 
nosili więźniowie obozów. Tablicę na jego 
grób zrobiłem w warsztatach kolejowych 
w Legnicy; sam grób zaprojektował 
Girowski — również były więzień, który 
mieszkał przy Basztowej.

Mimo że nie byłem nigdy 
zaangażowany w działalność polityczną, 
to Służba Bezpieczeństwa pojawiła 
się w moim życiu jeszcze raz. W 1981 
roku, tuż po wprowadzeniu stanu 
wojennego, nieopatrznie powiedziałem 
w biurze o kilka zdań za dużo pod 
adresem Jaruzelskiego. Następnego dnia 
zawrócono mnie z podróży służbowej 
i dostałem polecenie zgłoszenia się w 
komendzie MO. Oddałem kierowcy 
wszystkie osobiste rzeczy, bo nie 
wiedziałem, czy mnie wypuszczą. W 
czasie przesłuchania odegrałem scenę z 
rejtanowskim gestem. Rozpiąłem kożuch 
i mówię do przesłuchującego mnie 
oficera SB — strzelaj, ja się nie boję! To 
wystarczyło, by przestał mnie dręczyć, ale 
przez cały stan wojenny w tajemnicy przed 
rodziną meldowałem się raz w tygodniu 
na komendzie. Później, przy okazji jakiejś 
rocznicy w 1982 roku, szykowała się 
demonstracja. Pracowaliśmy wtedy z żoną 
w przydomowym ogródku. Widzimy, że 
przejeżdża Wołga raz i drugi. Stanęli za 
zakrętem, podeszli do nas i zaprosili mnie 
do domu, gdzie przeprowadzili ze mną 
rozmowę wychowawczą. Na szczęście nie 
przeszukiwali mieszkania, bo mogliby coś 
znaleźć. Ograniczyli się tylko do pouczeń.

Do szkoły, która mieściła się 
już w dzisiejszej siedzibie przy placu 
Niepodległości, poszedłem we wrześniu 
1946. Przed wojną zdążyłem skończyć 
trzy klasy, a w czasie wojny szkoły były 

zamknięte. Tutaj poszedłem do 
klasy czwartej, ale w mojej klasie 
zdarzali się i dwudziestolatkowie. 
Jako uczeń brałem udział w 
odgruzowywaniu miasta. 
Cegły z rozbiórki kamienic w 
Rynku wysypywaliśmy pod 
mur na ulicy Staszica — w ten 
sposób powstał tam nasyp. 
Matka mojego przyjaciela, Arka 
Matuszewskiego, pracowała w 
magazynie darów z UNRA, który 
znajdował się w budynku, gdzie 
dziś jest Neonet. Pomagałem 
jej czasem przy rozważaniu 
mąki bądź cukru. Przyjaciel 
podkradał stamtąd papierosy, 
które później uczyliśmy się palić 
w mieszkaniu kolegi Pastuszaka 
przy ulicy Bohaterów Getta 
Warszawskiego, w miejscu, 
gdzie dziś stoi budynek PKO.

Jeszcze w Kutnie na 
początku roku 1945 wstąpiłem 
do harcerstwa. Szczep nosił 
imię Stefana Batorego. Gdy 
ojciec zapytał mnie, czego mnie 
tam uczą, odpowiedziałem 
mu gestem uniesionej pięści. 
Bardzo mu się to nie spodobało 
i zabronił mi tam chodzić. Po 
przyjeździe do Złotoryi zgłosiłem 
się do harcmistrza Edwarda 
Kowalczyka, który zorganizował 
14. Drużynę Harcerską. 
Harcówka mieściła się w willi 
przy dzisiejszej ulicy 3 Maja za 
składem węgla. Nie pamiętam, 
aby w Złotoryi była więcej niż 
jedna drużyna. Ponieważ jako 
syn kolejarza miałem ulgę na 
przejazdy kolejowe, jeśli trzeba 
było coś załatwić we Wrocławiu 
w komendzie wojewódzkiej, 
delegowano mnie. Harcówkę 
przeniesiono najpierw na 
Staszica, potem do Komitetu 
w Rynku. Harcmistrzem był 
wówczas pan Hanebach. 
Harcerstwo traktowałem dość 
poważnie. Awansowałem 
do stopnia HO — harcerz 
orli. Zrezygnowałem z niego 
dopiero, gdy powołano mnie 
do wojska. Mundur, co może 
się wydać niewiarygodne, mam 
w domu do dziś. Harcerstwo 
nie było ani organizacją 
paramilitarną, ani ideologiczną. 
Myślę, że największą uwagę 
poświęcaliśmy zdobywaniu 
sprawności, a poza tym 
pomagaliśmy innym ludziom.

               Opracował: 
Andrzej Wojciechowski

Leszek Majchrowski  - ur. 
30 stycznia 1931 w Kutnie. Był 
jednym z pierwszych Polaków 
przybyłych do Złotoryi.

Prawdopodobnie ostatni 
żyjący członek z 14. Drużyny 
Harcerskiej. 

Odgruzowywanie na rogu ul. Solnej i Rynku Uczniowie przy odgruzowywaniu Rynku

Salomea Głogowska

Pan Leszek z siostrą na placu Reymonta

Leszek Majchrowski 

Jola Franke 
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G dy w 1981 roku wprowadzono w Polsce stan 
wojenny, już od kilku lat byłam mężatką i 

pracowałam jako urzędniczka państwowa w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. Moi dwaj starsi bracia – 
Mieczysław i Zbigniew – byli górnikami w kopalniach 
KGHM-u. 

Wydarzenia pierwszego tygodnia stanu wojennego 
były tak dramatyczne, a moją rodzinę dotknęły tak 
wstrząsające rzeczy, że postanowiłam zacząć to 
opisywać, aby nie zapomnieć. Tak powstał pamiętnik 
stanu wojennego, który przeleżał wiele lat w ukryciu, 
aby nie wykryła go służba bezpieczeństwa w przypadku 
rewizji. 

Kilka miesięcy temu pamiętnik ten przypadkiem 
ujrzał światło dzienne, co nasunęło pomysł jego 
publikacji w naszym czasopiśmie.

Agnieszka Młyńczak 

21 grudnia, 1981 r.
Minął  tydzień stanu wojennego. 
Muszę wszystko dokładnie notować, bo potem zapomina się wiele rzeczy.
Pacyfikacja kopalń już była. Nigdy jeszcze górnicy nie byli tak solidarni. Piechotą szli po 15 km na 

kopalnię, żeby zmienić siedzących na cechowni; na teren kopalni dostawali się przez płot, bo policja* stała 
przy bramie i nie wpuszczała ludzi do pracy. Na drodze prowadzącej do kopalni stały czołgi. Nie puszczały 
autobusów górniczych. A jednak oni [górnicy] byli na kopalni.

Zbychu przyjechał w poniedziałek , w drugi dzień stanu wojny. Powiedział: 
– To przecież nasza kopalnia. Jak my jej nie będziemy pilnować, to wysadzą ją w powietrze. Z czego 

będziemy żyć? To nasza praca. 
W tej chwili wyczerpały mi się łzy. Ale przez tydzień kobiety chodziły z czerwonymi oczami. Człowiek 

boi się sąsiada, kolegi, kuzyna. Staliśmy się milczący i przestraszeni. 
Ale dzisiaj – triumf! 
 

Na „Lenie” na najwyższym budynku ktoś nocą napisał ogromne hasło: REŻIM I DYKTATURA TO 
NIE POLAKÓW STRUKTURA. A obok  – flaga narodowa z żałobnym czarnym paskiem. To było 
totalne zaskoczenie! Od razu zaroiło się od szpicli. Ludzie poweseleli. Nie wolno oficjalnie – będzie działało 
podziemie. A wtedy władzom będzie jeszcze trudniej. 

Godzina policyjna jest już przedłużona o dwie godziny, od 5.00 do 23.00. Można już wyjeżdżać bez 
pozwolenia w obrębie własnego województwa. 
23 grudnia 1981, w pracy

Ludzie przychodzą załatwiać sprawy i życzą nam „wesołych świąt”. Nie mogę mówić „nawzajem”, bo 
wiem, jakie będziemy mieli święta. Na pewno będziemy siedzieć w milczeniu i każdy będzie połykał łzy. 

Dobrze przynajmniej, że wiemy, gdzie przebywa Mietek. Jest w Lubinie. Ma mieć sąd wojskowy. Nie 
wiemy za co. Halina wczoraj jeździła do Legnicy pytać. Spotkała wielu życzliwych ludzi. Obcy zupełnie 
człowiek woził ją swoim fordem. Ja osobiście przypuszczam, że to ”Solidarność” działa w ten sposób. 
Człowiek woził ją od posterunku do posterunku, aby mogła się dowiedzieć o męża. Nic za to nie chciał. 
Powiedział, że w tych ciężkich czasach ludzie muszą sobie pomagać.

27 grudnia 1981, niedziela
Te święta były jednak 

straszne. Wszyscy, którzy 
wierzą w Boga, winni gorąco 
się modlić, aby nigdy już takie 
nie powtórzyły się. 

Wigilia była bardzo 
smutna. Popłakaliśmy trochę. 

Okazało się, że Mietek 
wcale nie jest wywieziony do 
Wrocławia, tylko siedzi w 
areszcie w Lubinie. Podał gryps przez jednego człowieka. Na ogryzionym karteluszku napisane kilka słów, że 
kocha swoją Halinkę, ma być dzielna, bo teraz tylko ona jest odpowiedzialna za los ich dzieci. 

Gryps… Wracamy do czasów, gdy tępiono ludzi walczących o wolność i demokrację. Teraz socjalizm i władza 
reprezentująca ten ustrój zamieniła się w ciemiężcę. Chyba my, ludzie urodzeni w dwadzieścia lat po wojnie, 
znienawidzimy ten ustrój, to słowo i słowo „komunizm”.

Mój brat jest więźniem politycznym. Oskarżony o postępowanie sprzeczne z dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. 
o stanie wojennym, tj. o organizowanie strajku na terenie kopalni miedzi „Lubin”.
29 grudnia 1981, wtorek w pracy, godz. 1400
Przed pół godziną ormowcy zatrzymywali na ul. Basztowej wszystkich młodych chłopców. To było niesamowite. Ma 
się nagle przed oczami zieleń, która wypełnia wąską uliczkę. Czego chcą? Co się znowu stało?

19 stycznia 1982, wtorek
Już minął miesiąc strasznego poniżenia, jakie przygotował nam „krwawy Wojtek”.

W sklepach teraz można kupić: makaron, mleko, masło, biały ser, kilka razy w tygodniu roladę słodką i pączki, 
chleb, bułki tylko przez godzinę rano, śmietanę trzy razy w tygodniu i mąkę. To wszystko. Z podstawowych rzeczy 
nie ma: kawy zbożowej, herbaty (żadnej!!!), kaszy manny, sera żółtego, sera topionego, żadnych puszek , żadnych 
kompotów ani innych przetworów. Ryb nie było od Wigilii. Ani całych, ani w puszkach. No, mięso tylko na kartki, 
gdy stoi się od szóstej do czternastej. Jajek nie ma też.

Ja już nawet nie wiem, na jakiej zasadzie żyjemy. Nic nie ma do chleba. Konfitury domowe skończyły się, w 
sklepach może kiedyś będą. Nie ma nic. Jabłek nie jadłam od trzech miesięcy. A pieniędzy mam w bród! Nie mam co 
z nimi robić!

Z pamiętnika stanu wojennego
Fot. Anna Musiałówna
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Z innych artykułów nie ma: tkanin, majtek , skarpet, biustonoszy, gumek zwykłych, guzików, butów, 
kremów, szamponów, proszków do prania, mydła, pasty do zębów. W księgarni ostatnią dostawę mieli w 
listopadzie!
Boże, jak ja nienawidzę tego socjalizmu!
13 kwietnia 1982, wtorek

Dzisiaj mija czwarty miesiąc stanu wojennego. Każdy człowiek nienawidzący WRON – gasi dzisiaj światło 
w całym domu o godz. 19.30 (gdy zaczyna się dziennik w TV) i wyłącza telewizor na pół godziny. 
2 maja 1982, niedziela

Znieśli godzinę policyjną w nagrodę za liczny udział społeczeństwa w demonstracji pierwszomajowej.
4 maja 1982, wtorek

Przywrócili godzinę policyjną w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu. Zablokowali połączenia telefoniczne i 
teleksowe ze stolicą.

1 maja, zgodnie z wezwaniem Zbyszka Bujaka z ulotek , w Warszawie odbył się drugi pochód 
pierwszomajowy. Ludzie wyszli z kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu i przeszli kilka ulic. Ponoć 
było spokojnie. Czy mieli jakieś transparenty – tego nie wiem. Natomiast 3 maja też przeszedł pochód, ale to 
już nie było spokojne. Ludzie robili barykady na ulicach Warszawy i podejmowali walkę z ZOMO. Aresztowali 
bardzo dużo ludzi. Były okrzyki „Precz z gestapo!” „Policjanci – chodźcie z nami!”, itp. Były wyrywane płyty 
chodnikowe dla obrony przed policją. No ale oczywiste jest, że ustąpili przed uzbrojoną policją.

Wiem, że jesteśmy skazani w tej chwili na przegraną. Nie możemy podejmować żadnej walki. Jest tylko 
nadzieja. Bez niej ludzkość nie potrafiłaby żyć.

21 kwietnia 1982 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok podtrzymujący wyrok Sądu Wojewódzkiego o dwóch 
miesiącach pozbawienia wolności Mieczysława Demczuka za udział w strajku w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r.
1 września 1982, środa

I znowu  nad Polską legł ogromny, rozległy cień. Cień strachu, grozy, nienawiści. To oni właśnie, tylko oni, 
„czerwoni” podsycają nienawiść brata do siostry, ojca do syna.

DRUGA ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIENIA GDAŃSKIEGO.
W ulotkach podziemna „Solidarność” wyznaczyła ludziom miejsca zebrań i manifestacji w poszczególnych 

miastach. W Złotoryi miał to być pl. Wolności, a dokładniej miejsce naprzeciwko kawiarni Calypso. Oczywiście 
poszłam tam po pracy, bo jakże mogłam nie iść!

Pełno gliny, mnóstwo „suk”, a tajniaków widać na odległość (mieli w rękach małe torebeczki, zresztą wszystkie 
jednakowe, w których były radiostacje). „Suki” jeździły bardzo powoli po całym placu i co chwila zatrzymywały 
się, aby wylegitymować młodych mężczyzn. Zresztą  ludzi było tak dużo, że nie można było chwilami przecisnąć 
się. Z tym, że stali na chodnikach. Na jezdni i przed samym Calypsem nie było nikogo. Bali się. 

A więc stali ludzie z oczekiwaniem i napięciem na twarzach. W tej sytuacji tylko brakowało, aby ktokolwiek 
dał hasło, zaczął śpiewać, a reszta bardzo prędko zorganizowałaby się. Ludzie chodzili, stali po sklepach, w 
których były tylko puste półki, stali w kolejkach po nic i czekali. Ale nic się nie stało. Około godz. 16.30 rozeszli 
się do domów.

2 września 1982, czwartek 
Krystyna tłumaczyła się w SB
Zatelefonowali do niej do pracy z prośbą, aby przyszła na komisariat na rozmowę. Wtedy siostra przyleciała 

do mnie do pracy roztrzęsiona, rozdygotana i mówi, że jak nie wróci, to znaczy że ją przymknęli. Poszła o 10.30, 
wróciła po jedenastej. Była około jednej godziny. A co ja przeżyłam przez tę godzinę! Bałam się, potwornie się 
bałam. Ale szczęśliwie wróciła. 

Przepytywał ją mąż mojej koleżanki – B. Nawet nie wiedziałam, że on jest esbekiem. Zadawał pytania – jak 
mu się wydawało – podchwytliwie, ale dobrze nas nauczyły ulotki. Nie dać się! Nie dać się im za wszelką cenę!

Oni dostali jakiś sygnał, że „Krystyna Demczuk działa”. A co dalej – nie mieli pojęcia. Ona im się w żywe 
oczy wyparła, i zgłupieli. A jak im kazała napisać do siebie wezwanie i umieścić numer sprawy, to pan B. się 
zdenerwował. Bo oczywiście nie miał numeru sprawy – skąd? Bez poszlak? 

Wróciła. Chwała Najwyższemu, wróciła moja siostra. Będzie teraz ostrożniejsza. 
22 lipca 1983 r., noc z czwartku na piątek

Ogłosili zniesienie stanu 
wojennego. I co z tego? 
Wszystko i tak zostanie po 
staremu.

Agnieszka Młyńczak

*  Faktycznie wtedy jeszcze była milicja, lecz autorka używa nazwy policja, bo wówczas biliśmy przekonani, że policja była 
wrogiem ludu pracującego, a milicja - to ta dobra. 

Fot. Anna Musiałówna

Fot. Krzysztof Wojciewski
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J
estem tu już cztery lata… Nie wiem kiedy będę w Polsce, 
może na początku lutego, a może i nie. Mam tu swoją 

robotę: parafia, palenie w piecu, pilnowanie kościoła. Jak 
jestem tu na miejscu, to zawsze ktoś przyjdzie i prosi, czy 
może pomodlić się w kościele. Otwieram i razem modlimy 
się. Nie chcę, by ten dom Boży stał pusty. Z Bogiem – 

Marek, werbista z Podola. Takie proste słowa nadeszły 
mailem z Nowej Uszycy w grudniu 2012 r. do Złotoryi. 

W tym samym czasie w „Misjonarzu”, miesięczniku 
Księży Werbistów, ojciec Marek Wójcik pisał: Dwa dni 

przed Wigilią przywiozłem z lasu dwa piękne świerki, 
oczywiście za zgodą leśnika. Nie musiałem prosić, aby 
parafianie przyszli przystroić naszą świątynię na Święta. 
Jak zawsze, dzieciaki z radością dołączyły do pomocy. I 
przyszedł ten oczekiwany dzień, a właściwie wieczór. O 
godz. 22.00 rozpoczęliśmy celebrację Narodzin Jezusa 
Chrystusa. … Jak co roku, przyszli do nas zaprzyjaźnieni 
duchowni: o. Igor z Cerkwi greckokatolickiej i o. Iwan 
z Cerkwi prawosławnej Patriarchatu Ukraińskiego. 
Najpierw dzieci i młodzież przedstawiły nam jasełka… 
dziękować Bogu, w kościele mamy ciepło. W ubiegłym 
roku latem udało się nam zamontować piec na drzewo. 
Lato spędziłem z toporem i piłą łańcuchową. Pierwszy 
dzień Świąt rodziny spędzają we własnym gronie, na 
drugi ruszyliśmy kolędować… Powoli wskrzeszamy 
zwyczaj kolędowania. Przez wiele lat za Rosji Sowieckiej 
nie można było publicznie wyznawać swojej wiary… 
Po tylu latach prześladowań, nie tylko religijnych, ale i 
narodowościowych, w ludziach pozostała obawa, że to 
wszystko może wrócić. Katolików na terenie powiatu 
nowouszyckiego nie ma zbyt wielu. Nie tworzą oni 
zwartej społeczności… Dziękuję Bogu za każdego nowego 
parafianina, który dołącza do naszej wspólnoty. Wiem, 
że ludzi polskiego pochodzenia jest więcej, ale widocznie 
potrzebują więcej czasu, by przyznać się do wiary swoich 
przodków. 

Cztery lata później, 2 maja 2016 r., ojciec Marek zmarł 
niespodziewanie w zakrystii swojego kościoła, tuż przed 
Mszą świętą. Miał 53 lata. Rodzina w Złotoryi oczekiwała 
go dwudziestego maja… Jeszcze przecież tak niedawno 
prowadził rekolekcje wielkopostne w kościele św. Józefa 
Robotnika na Kopaczu a Zespół Żołnierzy Rezerwy „Rota” 
nie tracił nadziei na lepsze czasy, gdy będzie mógł wystąpić 
u ojca Marka na Ukrainie, o czym rozmawiały obie strony 
od 2014 r. Gdy ta wiadomość dotarła do Złotoryi, wielu z 

nas uświadomiło sobie, że przecież znaliśmy Marka od 
lat. U piszącego te słowa odezwały się wyrzuty sumienia, 
że nie podtrzymał z Markiem kontaktów z 2012 r. 

Jednocześnie powróciły pytania, jakie wcześniej 
stawialiśmy, dowiadując się, dokąd rzuciły go „losy”. 
Przecież na to, że zostanie księdzem, „po ludzku” w 
ogóle się nie zanosiło. Gdy chodził do złotoryjskiego 
LO, miał dziewczynę, po maturze (1982) próbował 
dostać się do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych we Wrocławiu (wyeliminowała 
go wykryta chyba po raz pierwszy wada serca). Można 
przypuszczać, że chciał w taki sposób kontynuować 
zainteresowania – jeszcze w LO zbierał wraz z Arturem 
Krupą hełmy, orzełki, manierki, czapki wojskowe itp. 
Czytał książki historyczne, przeżywał dole i niedole 
obrońców Polski. Kolekcjonował też znaczki pocztowe. 
Zamiłowania i zdolności muzyczne ułatwiły Markowi 
naukę gry na akordeonie, na którym pięknie grał. 
Krótko studiował na Akademii Ekonomicznej, bo dla 
niego-humanisty był to niewłaściwy kierunek. Również 
krótko pracował w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, bo dopadł go obowiązek 
służby wojskowej. Dziwne to, bo w tym przypadku nie 
zwracano uwagi na istniejącą wadę serca… 

Zasadniczą służbę wojskową pełnił w Jeleniej Górze. 
Przepustka w 1986 r. potwierdziła, że nie ma w naszym 
życiu przypadków... Zrodziło się powołanie, które 
zakończyło okres poszukiwania życiowej drogi. 

Dziwnie to było z moim powołaniem. …W drugim 
roku służby wybrałem się na dwa dni do klasztoru 
Księży Werbistów w Nysie, aby odwiedzić mojego 
kolegę, który był klerykiem w tymże seminarium. 
Spałem w starej części klasztoru, tuż obok kościoła. 
Spadł pierwszy śnieg. Wieczorem usłyszałem chór 
parafialny, jak trenował kolędy. Zapamiętałem 
kolędę „Cicha noc, święta noc”. Z tym wspomnieniem 
wróciłem do jednostki. W wojsku, jak w wojsku, 
bywają kłopoty. Jeden z oficerów zerwał mi z szyi 
krzyżyk i rzucił na ziemię. Ja podniosłem go i schowałem 
do kieszeni. W nocy na wartach zaczęło do mnie 
przychodzić pytanie: co chcę zrobić z moim życiem? Na 
przepustkach, gdy koledzy szli na piwo, ja zaglądałem 
do kościołów i szukałem odpowiedzi na to moje 
pytanie. Po skończeniu służby wojskowej podjąłem 
pracę w zakładzie, gdzie wcześniej pracowałem. 

Spotykałem się ze swoją sympatią, ale coraz bardziej 
czułem, że to nie moje miejsce. W roku 1986, 31 sierpnia 
z workiem żeglarskim na ramieniu stanąłem przed 
bramą domu zakonnego w Chludowie, gdzie miałem 
rozpocząć nowicjat. 

Istotę Zgromadzenia Słowa Bożego Ojców 
Werbistów oddaje już jego nazwa – łacińskie verbum to 
w języku polskim słowo. W kwietniu 1993 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie, cały czas przygotowując się do 
wyjazdu na misje. Wybrał Boliwię. Tu przydały mu się 
zdolności lingwistyczne, głęboka wiara w potrzebę 
przekazywania Boga w możliwie prosty sposób 
tamtejszej młodzieży oraz dorosłym indiańskim 
mieszkańcom. 

Pierwszy rok pracowałem w mieście Cochabamba, 
w dużej parafii miejskiej. Miałem zadanie opieki 
nad duszpasterstwem młodzieży i dzieci oraz 
duszpasterstwem chorych. Ciężki to był czas (problemy 
językowe). Dopiero po roku czasu, lody językowe pękły. 
Kolejną placówką była parafia Coripata, położona 
w subtropikalnej części Boliwii, z drugiej strony gór 
Andów. Ostatnią placówką była parafia Laja, położona 
na andyjskim Altiplano, na wysokości 4000 metrów 
nad poziom morza. Tam mogłem oprócz pracy 
duszpasterskiej, realizować moją pasję - góry.

Jednak serce nie dawało spokoju do tego stopnia, 
że po czterech latach musiał wrócić do kraju. Boliwia 
była tak daleko, że jego znajomi w Złotoryi w ogóle nie 
mieli pojęcia o jego losach – po prostu o. Marek zniknął z 
naszego pola widzenia. A szkoda! Jedynie rodzice i siostra 
Barbara utrzymywali z nim stały kontakt.

W latach 1997-2003 jego umiejętność nawiązywania 
kontaktów, bezpośredniość, prostolinijność i 
głęboka wiara bardzo przydały się podczas pracy w 
duszpasterstwie uzależnionych w Białymstoku. Jednak 
widocznie Ktoś znów zdecydował o wysłaniu go za 
granicę. Właściwie nic nowego – werbiści nie rozstają 
się z misyjnym krzyżem. Przez 2003 i 2004 r. spowiadał 
pielgrzymów w Medjugorie, tych, którzy przybywali tam 
z Polski i pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Leontyna 
Giżejewska z Legnicy wciąż wspomina pielgrzymkę 
do Medjugorie w 2003 r., gdy spotkała o. Marka. Miłe 
poznanie i zaskoczenie z dwóch stron, jego słowa: mam 
rodzinę w Złotoryi. 

Właśnie tam spotkałem grupę pielgrzymów 
z Ukrainy, którzy do mnie przyszli do spowiedzi. 
Zakwaterowani byli w tym samym domu, co ja, 
więc rozmawialiśmy ze sobą. I tam jedna z pań 
powiedziała słowa: Ojcze, przyjedź na Ukrainę. 
Nam brakuje kapłanów. W 2005 roku przybyłem 
do Odessy, gdzie z otwartymi rękoma przyjął mnie 
ksiądz Biskup Bronisław Biernacki, ordynariusz diecezji 
Odesko-Symferopolskiej. Dał mi miesiąc, abym 
osłuchał się z językiem rosyjskim. Po miesiącu rozłożył 
przede mną mapę swojej diecezji i pokazał, w jakich 
miejscach potrzebuje kapłanów. Powiedział, abym 
sam pojeździł po tych miejscach i podjął decyzję. Na 
początku pojechałem do miejscowości Dżankoj na 
północy Krymu. Czekał tam na mnie ksiądz Leonid 
Tkaczuk, marianin, jak dojeżdżał do tego miasta z 
posługą kapłańską. Marne wrażenie zrobiło na mnie 
Dżankoj. Miasto brudne, zabiedzone. Powiedziałem, że 
wszędzie, ale nie w tym miejscu. Zmarł nasz papież Jan 
Paweł II. Wieczorem poszedłem do katedry odeskiej 
i klęczałem przed figurą Matki Bożej-Rosa Mistyca. 
Przyszła do mnie taka myśl, że Jan Paweł II wybrałby 
właśnie Dżankoj na miejsce pracy. …Na samym 

Niedokończone słowa

Fot. Jolanta Podolecka 2006 r.

Osłonięcie mogiły żołnierza. Nowa Uszyca 2013 r. Po mszy prymicyjnej w 1993 r.

Fot. Jolanta Podolecka
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początku urzekła mnie życzliwość ludzi na Ukrainie. Gdy 
mieszkałem w Odessie, kiedyś pogubiłem drogę wśród 
uliczek. Za pół godziny miałem odprawić mszę w języku 
polskim w katedrze. Poprosiłem o pomoc przechodnia. 
On coś mi tłumaczył w języku rosyjskim, ale ja nic z 
tego nie zrozumiałem. Jegomość wziął mnie pod pachę 
i przez trzy kwartały prowadził, aż doprowadził pod 
drzwi katedry.

Ostatecznie po załatwieniu formalności udałem 
się do Dżankoj i podjąłem zadanie organizacji bazy 
materialnej parafii. Udało mi się uzyskać pomoc 
finansową z organizacji, Kirche in Not i Renovabis. 
Kupiłem dom dwupiętrowy. Mieliśmy kaplicę 
z Najświętszym Sakramentem, dużą kuchnię, 
pomieszczenie dla polskiej wspólnoty i miejsce dla 
księdza. …Powoli parafia rozrastała się. Jednak 
kilkadziesiąt lat walki z wiarą i ateizacja zrobiły wielkie 
spustoszenie wśród ludzi byłego sowieckiego związku. 
Wiele osób pochodzenia polskiego pomagało swoją 
pracą, ale końmi nie zaciągniesz na nabożeństwo.

W 2009 r. został przeniesiony na Podole i mianowany 
proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego w Nowej 
Uszycy. Tym razem ów Ktoś zadbał o to, by trafił do 
krainy tak bardzo niegdyś związanej z Polską.

Parafia nie jest wielka. Liczy ok. 150 praktykujących 
i jeszcze 50 wielkanocnych parafian. Mimo to wiele 
osób jest zaangażowanych w życie parafii. Piękna jest u 
nas niedzielna Eucharystia. Przed mszą ludzie modlą się 
różańcem po polsku. Potem przygotowana wcześniej 
parafianka daje krótką katechezę na wybrany 
temat. Parafianie przygotowują procesję z darami. 
W czasie modlitwy Ojcze nasz, aby podkreślić naszą 
jedność, bierzemy się za ręce. Znak pokoju ma swoje 
prawa. Nauczyłem ludzi, aby wyszli z ławek i szczerze 
przekazywali znak pokoju nie tylko swoim sąsiadom z 
ławki.

Wyszukiwał  śladów  polskości, cieszył się nimi. 
Dobrze się czuł pośród historycznych odniesień. 
Załatwiał Karty Polaka, co pozwalało studiować 
młodzieży w Polsce. Przyjmował Rajd Katyński 
(motocykliści nie zapomnieli o nim w dniu pogrzebu), 
gościł polskich parlamentarzystów. Opiekował się 
mogiłą żołnierzy Wojska Polskiego w Uszycy, poległych 
w 1920 r. w wojnie z bolszewikami. Odremontowaną 
mogiłę poświęcił w listopadzie 2013 r. Asystowali 
mu m.in. konsul generalny RP w Winnicy - Krzysztof 
Świderek, wicekonsul RP w Kijowie Damian Czarczyński, 
prezes Kozaków w Kijowie - gen. Jurij Dobrowolski oraz 
harcmistrz ks. Dariusz Stańczyk, wychowawca harcerzy 
z Wilna.

Prowadził kurs języka polskiego dla dorosłych i dzieci. 
Miał znajomych w całej Polsce, np. redaktor Grażynę 
Orłowską-Sondej z TVP Wrocław, redaktora Adama 
Sikorskiego – twórcę programu „Było, nie minęło”, który 
oglądamy w telewizji, senatora RP Stanisława Gogacza 
i wielu, wielu życzliwych ludzi, znanych z publicznej 
działalności. 

W Ukrainie się zakochał, traktował ją jak drugą 
Ojczyznę. Ukraińcy początkowo obojętnie traktowali 
jego obecność. Z czasem, obserwując, jak dba 
o porządek, pracując przy tym fizycznie, zaczęli 
nawiązywać rozmowy, zapraszać na barszcz i stopniowo 
pogłębiały się wzajemna życzliwość i zaufanie.

Radykalny przełom nastąpił, gdy z frontu zaczęto 
przywozić zwłoki młodych chłopców, których znał, a 
których musiał pochować, skrapiając trumny wodą 
święconą i swoimi łzami. Dowiedział się przy tym od 

rodzin, jak trudne warunki panują na froncie. W odruchu 
solidarności zaczął organizować pomoc dla walczących 
żołnierzy. Zbierał w Polsce  bieliznę, ubrania, obuwie, 
żywność w konserwach i wielokrotnie zawoził to na 
pierwszą linię frontu. Na prośbę żołnierzy zawiózł im 
za kolejnym nawrotem agregat prądotwórczy, który 
podarował Jan Kusek. W tym czasie ojciec Marek 
dysponował już samochodem służbowym, który 
utrzymywał na swój koszt.

Zainteresowały się tą działalnością funkcjonujące 
organizacje kozackie i ogólnoukraiński Związek 
Weteranów. Wysoko oceniły zaangażowanie i 
skalę pomocy, jaką otrzymywali żołnierze od 
„swiaszczenika”, czyli księdza, i uhonorowały o. Marka 
dyplomem od Chmielnickiej Organizacji Okręgowej 
Ukraińskiego Kozactwa za „aktywne wdrażanie kultury 
duchowości i umacnianie przyjacielskich stosunków 
między narodami Polski i Ukrainy” (2013),  dyplomem 
od dowódcy 81. Brygady, której udzielał materialnej 
pomocy (2016) oraz Orderem o nazwie „Bojowy 
Wolontariusz Ukrainy”. Obok tego napisu na orderze 
widnieje napis „Anioł Światła i Dobra” (2016). 

 Nie znamy drugiego takiego złotoryjanina, który 
byłby takim ambasadorem polskości.

Uczniowie z gimnazjum im. Szarych Szeregów 
w Pszennie, którzy w 2015 r. po raz kolejny w czasie 
wakacji pracowali na polskim cmentarzu w Uszycy, 
relacjonowali: „Tym razem właśnie tutaj nastąpiła 
uroczysta inauguracja kolejnej edycji akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia”. Rolę gospodarza 
pełnił ksiądz proboszcz Marek Wójcik… W pierwszych 
dniach najczęściej był pilarzem a chłopcy drwalami. W 
sumie z cmentarza usunięto ok. 60 drzew, zagrażających 
nagrobkom. Cmentarz w Uszycy jest cmentarzem 
komunalnym, z wyraźnie wydzieloną częścią katolicką: 
tą starszą z nagrobkami z polskimi napisami oraz tą 
nową, na której polskie nazwiska najczęściej pisane są 
już cyrylicą… Czas pobytu młodzieży wypełniała nie 
tylko praca. Wspaniałymi lekcjami historii były dla niej  
wycieczki do pobliskich miejscowości – Chreptiowa, 
Chocimia oraz Kamieńca Podolskiego. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyły widoki naprawdę potężnego i 
pięknego Dniestru. Ulubione zajęcia to jednak wspólne 
z miejscową młodzieżą rozgrywki sportowe – tenis 
stołowy, piłka nożna i siatkówka.” „Zaskakująco wielu 
tu naszych rodaków. Przyciąga ich ksiądz Marek Wójcik 
rodem ze Złotoryi” – tak już w 2013 r. mówiła o akcji 
Telewizja Wrocław.

Niczego nie robił na pokaz. Zauważał każdego 
człowieka, samotnego, chorego, szanował osoby starsze. 
Nie chwalił się tym, że w 2013 r. załatwił siedmioletniej 
Angelinie leczenie na oddziale hematologii dziecięcej w 
Warszawie z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej – 
zadbał też o pobyt dla rodziców, pieniądze na leczenie. Jej 
matka napisała po jego śmierci: „Ojciec Marek pomógł 
uratować naszą córkę od śmierci... był bardzo dobrym 
człowiekiem, Zawsze pamiętamy i będziemy o nim 
pamiętać w modlitwie... Odpoczywaj w pokoju, ojcze 
Marku”. „Tak się złożyło”, że zmarł w Roku Miłosierdzia. 
Czy byłoby inaczej, gdyby w porę zadbał o swoje serce? 
W każdym razie nigdy nie skarżył się na zdrowie.

Nic dziwnego, że do rodzinnego miasta wpadał 
tylko na chwilę. Ale nie zapomniał zabrać ze sobą dzieci 
z Ukrainy do Złotoryi, głosić kazania w parafii Mariackiej 
i św. Józefa i mówić o potrzebach swojej parafii. Starał 
się o wszystko dla Nowej Uszycy – pieniądze na remont 
kościoła, ubrania, buty i swetry, a nawet na żywność 

dla swoich parafian. Złotoryjanie również o nim pamiętali. 
Pielgrzymka ze Złotoryi, pod opieką ks. proboszcza 
Stanisława Śmigielskiego zawiozła i podarowała parafii w 
Nowej Uszycy figurę Matki Boskiej z Lourdes.

Naszym wielkim darem jest to, że tworzymy wspólnotę 
wiernych. Nie jesteśmy bezimiennym tłumem, jaki 
przychodzi pomodlić się do świątyni. Podoba mi się to, że 
ludzie czują się w kościele swobodnie. Czasem obserwuję, 
jak przed mszami niektóre osoby przychodzą wcześniej, 
aby sobie porozmawiać. Nie uciszam ich. Sam często 
dołączam się do tych pogaduszek: jak kartoszka, ile koza 
miała małych, jak zdrowie, itd. Myślę, że Pan Jezus nie ma 
nic przeciw. W każdym domu jestem mile przyjmowany. 
Nie trzeba wcześniej dzwonić, umawiać się. Gościnność 
ludzi Wschodu jest przeogromna. Zawsze mają czas dla 
gościa, a i talerz barszczu ukraińskiego się znajdzie. 

Jedną z moich pasji jest wędrowanie i zwiedzanie ziemi, 
gdzie pracuję, na rowerze. Wciągnąłem w nią dzieciaki 
z mojej parafii. Latem często wyruszamy w trasę, którą 
wcześniej przygotowałem. Pokazuję dzieciakom perełki 
okolicy, to święte źródełko, jakie bije w dzikim jarze, to 
ruiny zamków, skalne monastyry. 

Znów przydawały się talenty muzyczne – zjednywał 
młodzież grą na akordeonie, wspólną siatkówką, jazdą na 
rowerze.

Pan Bóg nie opuszcza swoich wybranych. Widzę to 
we wdzięczności chorych ludzi, gdy odwiedzam ich z 
Najświętszym Sakramentem, w uśmiechach dzieciaków, 
gdy śmigamy zimą na sankach, latem na rowerach, we 
wspólnej Eucharystii, w codziennych spotkaniach z ludźmi, 
na codziennej modlitwie. Wciąż uczę się czynić wolę Bożą. 
Czasem jednak, wola moja zwycięża, odczuwam chwilami 
samotność, tęsknotę i czasami coś nieokreślonego… 

Nie tracę jednak nadziei i dalej startuję w zawodach, 
zaproszony przez naszego Pana, abym na koniec mógł 
powtórzyć za św. Pawłem: w dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary nie utraciłem.

Relacje rodziny i znajomych są zgodne – na Ukrainie 
znalazł swoje miejsce. Zgodni byli również uczestnicy 
pogrzebu, że okryte tajemnicą słowa, wypowiedziane 
przez ks. bp Leona Dubrawskiego, władykę Diecezji 
Kamieniecko-Podolskiej – „Za rok przyjedziemy po relikwie” 
– były zaskoczeniem. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, 
jak aktywnie, z jakim zaangażowaniem i poświęceniem 
pracował o. Marek i ile dobra przyczynił ludziom. 

Niespełna miesiąc temu polskie cmentarze wypełniały 
tłumy. W Nysie wiele lampek zapłonęło również na 
grobie ojca Marka – od pogrzebu 9 maja upłynęło już kilka 
miesięcy. Jakoś bardzo szybko cmentarze znów opustoszały 
i przypomina się wiersz księdza Jana Twardowskiego, 
zapisany równo 20 lat temu: 

Listopad cmentarz pusty 
deszczu zimna lura 
– to straszne – ktoś mówi 
przestać kochać zmarłego dlatego, że umarł.
Nie bójmy się! Ojca Marka nie przestaną kochać jego 

parafianie, rodzina, przyjaciele, współbracia i znajomi.

Roman Gorzkowski

Podkreślone cytaty pochodzą 
z pamiętnika o. Marka Wójcika z 2012 r.

Autor serdecznie dziękuje Barbarze Stefanowicz, 
Annie Stefanowicz, Aleksandrze Rogulskiej, 
Jolancie Podoleckiej i Leontynie Giżejewskiej za 
podzielenie się wspomnieniami.

Rajd Katyński 2013 r.

Fot. Jolanta Podolecka 2016 r.



Jakiś czas temu informowaliśmy czytelników, że 
biogram Marii Polakiewicz, jako pierwszej złotoryjanki, 

zamieszczono w tomie Encyklopedii „Solidarności”, 
zawierającej informacje o działaczach podziemia 
niepodległościowego.

W dniu 7 października w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu, Krzyżem Wolności i 
Solidarności udekorowano Władysława Grockiego – 
tego zaszczytu nie dostąpił jeszcze żaden z mieszkańców 
Złotoryi. Był jedną z 34 nagrodzonych wtedy osób. W 
imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenie wręczył 
prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci 
Narodowej

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony 
przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Nadawany jest przez 
Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej, osobom, które były aktywnymi członkami 
nielegalnych organizacji, stawiającym sobie za cel 
odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności 
lub respektowanie praw człowieka w PRL, albo 

prowadziły zagrożoną odpowiedzialnością karną lub 
represjami taką właśnie działalność, zostały zabite, 
doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przez łączny 
okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, 
internowane lub w inny sposób pozbawione wolności, 
zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej, były pozbawione prawa 
lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy 
przez okres co najmniej 6 miesięcy, zostały wydalone 

z wyższej 
uczelni lub 

szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.
Władysława Grockiego znamy bardziej jako 

członka  Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy 
„Rota”, radnego Rady Miejskiej, działacza PIS-u oraz nie 
rozstającego się z akordeonem zapalonego żeglarza.

O nadaniu tego odznaczenia państwowego 
zdecydowała działalność od września 1980 r. w 
strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Lubina, 
Polkowic i Głogowa, udział w dniach 14-17 grudnia 
1981 r. w udział w strajku okupacyjnym w Zakładach 
Górniczych „Rudna” w Polkowicach. W latach 1985-1989 
uczestniczył w założonym przez grupę opozycjonistów z 
Głogowa patriotyczno-religijnym Bractwie Oblatów św. 
Brygidy Dom Głogów. W maju 1988 r. był inicjatorem 
strajku i przewodniczącym Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego w ZG „Rudna”. Po zakończeniu 
strajku, Komitet Strajkowy został przekształcony 
w Komisję Górniczą Zagłębia Miedziowego NSZZ 
„Solidarność”. W sierpniu 1988 r., po próbie 
zorganizowania kolejnego strajku, został zatrzymany i 
do września 1988 r. przebywał w areszcie. Z powodu 
udziału w obu strajkach w 1988 r. został dyscyplinarnie 
zwolniony z pracy na okres 6 miesięcy. Od września 1988 
r. był członkiem  Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk Oddział Zagłębie Miedziowe, 
w lutym 1989 r. został przywrócony do pracy i w tym 
samym czasie powołany do prac Okrągłego Stołu w 
podzespole ds. górnictwa

Gratulujemy! Życzymy Władysławowi wielu sił na 
długie jeszcze lata społecznej aktywności!

Roman Gorzkowski

Krzyż Wolności i Solidarności

Jasna Góra. Pielgrzymka Świata Pracy 1988 r.Fot. Roman Gorzkowski

Fot. Władysław Grocki
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Wyposażanie kościołów w przedmioty kultu jest 
ściśle określane przez kanony i konstytucje. 

Do tradycyjnego wyposażenia należą ograny. Jako 
instrument zajmują one w kościele ważne miejsce 
podczas czynności liturgicznych. Sobór Watykański 
II w Konstytucji o liturgii świętej w rozdziale 
VI „Muzyka Sakralna” stwierdza: „W Kościele 
łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu 
organy piszczałkowe, jako tradycyjny instrument, 
którego brzmienie ceremoniom kościelnym 
dodaje majestatu, a umysły podnosi do Boga i 
spraw niebieskich”. Inaczej mówiąc, kościołowi bez 
organów brakuje duszy!

Organy to największy z dętych-klawiszowych 
instrumentów muzycznych. Zasadniczym walorem 
organów jest ich dźwięk, wypełniający przestrzeń 
świątyni. W kościele siedzimy tyłem do organów i 
słuchamy  ich, a nie oglądamy w momencie, gdy one 
„żyją”. Barwa, natężenie, możliwości techniczno-
akustyczne, czy wreszcie skala i zakres brzmieniowy 
to niepowtarzalne, jedyne dla poszczególnego 
instrumentu walory dzieła organmistrzowskiego. 
Nawet jeżeli w dwóch świątyniach znajdują się  
podobne instrumenty, to ich  walory brzmieniowe 
będą odmienne w różnych wnętrzach a nawet 
porach roku. Tajemniczych i niedostępnych 
wnętrz organów strzegą zazwyczaj zamykane 
na zardzewiały klucz drzwi ukryte w bocznych 
ścianach szaf organowych na chórach (emporach) 
muzycznych kościołów. Ciemności tam panujące 
potęgują tajemniczość przestrzeni zabudowanej 
skomplikowaną architekturą mechanizmów, dziś już 
niespotykanych gdzie indziej. 

Nieprzenośne organy oglądać dzisiaj możemy 
w dwóch złotoryjskich kościołach. U złotoryjskich 
franciszkanów pamiętają co najmniej XIX wiek i 
dlatego poświęcamy im pierwszy artykuł na ten 
temat. O nieistniejących już organach z XVIII w. oraz 
o instrumencie z 1966 r. w kościele Mariackim będzie 
mowa w kolejnych numerach „Echa Złotoryi”.

Kościół św. Jadwigi powstał już w XIII w. Po raz 
pierwszy franciszkanie wyposażyli go w organy w 
1726 roku, co wpisywało się w prowadzoną przez 
nich z rozmachem odbudowę świątyni w stylu 
barokowym. W kronice złotoryjskiego konwentu 
braci mniejszych, przechowywanej w archiwum w 
Pradze czytamy: „W roku 1726. Ustawione zostały 
nowe organy, które pierwszy raz zabrzmiały 16 maja. 
Ich dobroczyńcą (fundatorem) jest najjaśniejszy 
pan August L.B. de Haslinger. Konwent dołożył 24 
floreny”. Wówczas najprawdopodobniej wzniesiono 
emporę organową, zachowaną do dnia dzisiejszego. 

Kolejnym przełomowym momentem 
opisywanego zagadnienia okazała się połowa wieku 
XIX, już po odejściu zakonników, co nastąpiło w 
wyniku dekretu kasacyjnego w 1810 r. O kościół 

Organy w kościele św. Jadwigi
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św. Jadwigi troszczyła teraz parafia 
katolicka, której duchowni nie byli już 
franciszkanami. W latach 1848-1862 
proboszczem u św. Jadwigi był Robert 
Urban. Złotoryja zawdzięcza mu nie 
tylko sprowadzenie pierwszych sióstr 
elżbietanek w 1858 r. Rok później parafia 
postanowiła przebudować instrument 
oraz prospekt z 1726 r. Poniższe akapity 
dotyczą organów, które możemy nadal 
podziwiać*.

W 1859 r.  stanęła na emporze z 
tyłu kościoła pokaźnych rozmiarów 
drewniana szafa organowa o 

wymiarach: szerokość 5,5 m, głębokość 
1,8 m, wysokość 6 m. Prospektowi, 
czyli frontowej elewacji szafy, nadano 
styl neoklasycystyczny, ozdabiając 
płyciny liśćmi akantu. W górnej części 
widzimy symetrycznie uszeregowane 
piszczałki prospektowe, podzielone na 
trzy poziomy i umieszczone w dziesięciu 
nawach. Całość prospektu być może 
od początku pomalowana była, jak 
dzisiaj, na biało a piszczałki, wykonane 
ze stopu piszczałkowego, były srebrne. 
Budowę mechanizmu, organmistrz 
Postel z Legnicy zakończył w 1861 r. 
Koszty pokryły władze rejencji legnickiej, 
wyniosły 4275 marek.

Kontuar, czyli stół gry, umieszczony 
został w środkowej części instrumentu 
i posiada dwie klawiatury ręczne 

(manuały, łac. manus = ręka) i jedną 
klawiaturą nożną, zwaną pedałem. 
Nad klawiaturą ręczną zamontowana 
jest mosiężna tabliczka z wyrytym 
rokiem budowy instrumentu: „1859”. 
Podczas inwentaryzacji odkryto 
również napis wykonany ołówkiem 
o treści: „1859 rok, 948 piszczałek”, wykonany w 
późniejszym czasie. W kontuarze umieszczono 17 
kluczy rejestrowych (jeden z otworów po kluczu 
jest zaślepiony), napisy na rejestrach wykonano na 
porcelanowych „soczewkach” w kolorze czarnym. 
Instrument posiada 15 głosów (P VIOLON 16 fufs, P 
SUBBAFS 16 fufs, P VIOLONCELLO 8 fufs, BORDUN 
16 fufs, PRINCIPIAL FLANT 8 fufs, GEDAKT (4) fufs, 
PROGRESSIO HARM: 3/4 FACH, D DOPPELFAUNT 4 
fufs, D GEIGEN PRINCIPIAL 8 fufs, D FLAEAMABIT 
2 fufs, D SALICET 8 fufs, PRINCIPAL 8 fufs, GAMBE 
8 fufs, PRINCIPAL OCTAV 4 fufs, QUINTE 2 2/3 

ORTANE 2?). Kontuar zamykany jest drzwiami 
dwuskrzydłowymi. Przy kontuarze zachowała się 
oryginalna ławka dla organisty

Głównym elementem mechanizmu 
powietrznego organów są wiatrownice (inaczej 
wiatrownie, w kształcie skrzyni), które rozprowadzają 
powietrze do piszczałek. Na tej skrzyni ustawione 
są wszystkie piszczałki instrumentu. W naszym 
przypadku wiatrownice i piszczałki we wnętrzu 
organów ustawione są na trzech poziomach. 
Najwyższe z drewnianych piszczałek posiadają 
wysokość 4,6 m. Zamknięcia klap wiatrownic 
wykonane zostały kowalską robotą w postaci 
nakrętek motylkowych. Pokrywy  wiatrownic  
basowych  zamykane  na  sztabki  stalowe.   Piszczałki 
drewniane zachowane są w dobrym stanie bez 
wyraźnych śladów drewnojadów. Niektóre stopy 
piszczałek drewnianych na połączeniu z klocami 
wiatrownic uszczelniono kitem szklarskim i 
plasteliną. Wewnątrz znajdują się drewniane drabiny 
prowadzące na podesty do strojenia na wyższych 
poziomach.

Mechanizm sterujący rozrządem powietrza do 
piszczałek nazywa się trakturą. Opisywane organy 
posiadają trakturę mechaniczną, co oznacza, że 
całą pracę sterowania wiatrownicami grający na 
organach wykonuje siłą mięśni.

Każdy zainteresowany organami może w 
każdej chwili wejść na emporę organową. Prawie 
nikt nie wie jednak, że bardzo ciekawej konstrukcji 

miech zbiornik i miechy podawacze (elementy tzw. 
zadęcia) umieszczone są na strychu nad emporą 
organową. Miech zbiornik zbudowany został z 
drewna i skóry baraniej o wymiarach 1,5 m na 2,3 
m. Dla uzyskania odpowiedniego zagęszczania 
powietrza obciążono go 26 cegłami. Pod miechem  
zbiornikiem znajdują się 2 miechy podawcze. 

Osoba, która obsługiwała miechy i pompowała 
powietrze do kanałów powietrznych zwana 
była kalikantem. Tutaj mechanizm dla kalikanta 
zachowany jest kompletnie i nadaje się do użycia! 
Zastosowany do napędu miechów podawczych 
został mechanizm nożny. Organista komunikował się 
z kalikantem za pomocą dzwonka uruchamianego 
jednym z kluczy rejestrowych. Na stanowisku 
kalikanta widoczne są napisy na drewnianych 
elementach konstrukcyjnych: „GK” (wyryte 
scyzorykiem), „HK”, „W”. Są to prawdopodobnie 
inicjały kalikantów ryte w chwilach wolnych od 
pracy, ku własnemu zadowoleniu i upamiętnieniu 
pobytu w tym oryginalnym miejscu.

Po dobudowaniu do zadęcia dmuchawy 
elektrycznej zastosowano regulator przepływu 
powietrza z dwoma bloczkami, na których porusza 
się sznurek łączący poszczególne elementy 
urządzenia. Zastosowana dmuchawa pracuje na 
łożyskach ślizgowych. Na dmuchawie podczas prac 
inwentaryzacyjnych odnaleziona została kartka 
z napisem: „motor smarowany w 1980 r.”. Na 
głównym kanale wiatrowym wykonany jest napis 
ołówkiem prawdopodobnie przez budowniczego: 
„DRUCKA. S. It. 75 mm” – ustalone ciśnienie 
powietrza  na kołku pomiarowym. Obok dmuchawy, 
na strychu odnaleziony został fragment klawiatury 
organowej pochodzący z wczesnego okresu istnienia 
instrumentu. Kanały wiatrowe wykonane zostały 
w formie rur tekturowych. Na głównym kanale 
wiatrowym znajdują się 3 małe miechy regulatory 
– skóra sparciała i występują nieszczelności. 
Dmuchawa elektryczna nie jest sygnowana przez 
jej wytwórcę, natomiast zachowane są napisy na 
silniku elektrycznym: „Nr silnika: S2Je 110399   1,5 

kW,  made in Poland, 380V 3.5A 2/80”. 
Podczas kolejnych prac remontowych 
dokonano niefachowego uszczelnienia 
pęknięć skóry papierowymi taśmami.

W różnych miejscach szafy 
organowej zachowały się również inne 
rozmaite napisy, posiadające także 
wartość historyczną. Niektóre z nich 
wykonał pierwszy tutejszy powojenny 
organista, Konrad Bryjanowski. Na 
drzwiach wejściowych do wewnątrz 
organów widzimy napisy odręczne 
o treści: „Konrad Bryjanowski Złotoryja 
30 lat na posadzie 1946-1976”, „20 
lat na posadzie (poprawki w datach) 
1946-1966”, „Szczęść Boże mojemu 
następcy Konrad Bryjanowski 65 lat 
Złotoryja 18 II 1974”. Inne wykonane 
kredą: „Organy budowane w 1858 r”, 
„Kościół malowany w 1984 r.”, „Instalacja 
elektryczna 1980”. Z kolei  z boku szafy 
organowej od wewnątrz napisy odręczne 
kredą: „Złotoryja  dn. 18. II. 19(data 
zamazana)70 lat”, „Deo gratias 18 II 
1979”, „Szczęść Boże mojemu następcy”. 
Na pierwszej piszczałce basowej „d” 
napis: „R. B. Złotoryja 25-28. III 1968”  
–  jest to prawdopodobne data strojenia 
organów wpisana przez organmistrza. 
Pod napisami kredą nieczytelne zapiski 
ołówkiem.

Wewnątrz szafy organowej stoi kocioł 
żeliwny o średnicy 58 cm i wysokości 
32 cm na wodę, która miała nawilżać 
mechanizmy i kanały organów w czasie 
suszy. Takie rozwiązanie powoduje 
jednak więcej zniszczenia niż pożytku 
dla instrumentu. Odnaleziono również 
żeliwny kubek o  średnicy 15cm i 
wysokości 15cm z uchem i drewnianą 
pokrywką na olej do smarowania 
przekładni traktury i połączeń abstraktów. 
Możliwe, że znajdował się w nim 
dziegieć. Zobaczyć można też druciki 

miedziane różnej średnicy, stosowane do watowania 
bezpieczników przy instalacji elektrycznej dmuchawy.

Podczas prac, organmistrzowie do uszczelniania 
kanałów i wiatrownic stosują gazety i po ich datach 
można dowiadywać się o terminach napraw i 
strojenia, ponieważ nie wszyscy dokonują wpisów na 
płycinach szafy organowej bądź klocach wiatrownic. 
W czasie penetracji instrumentu odnalezione zostały 
fragmenty gazet: „Słowo Powszechne”, nr 124/8236, 
25 V 1973, i „Gazeta Robotnicza”, organ Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu, magazyn 
tygodniowy 37-715, 16-17 IX 1972. Niewielkie 
zniszczone piszczałki drewniane kryte i metalowe 
fletowe, złożone są w pudełku i spoczywają pod 
wiatrownicami basowymi, pozostawione przez 
jednego z organmistrzów prowadzących remonty.

Wewnątrz szafy organowej składa się 
często rozmaite przedmioty niepotrzebne już 
w kościele, a których szkoda wyrzucić. Odnaleziono 
fragmenty witraży z przełomu XVIII i XIX w., 
pudełko po zapałkach z etykietą: „Polski Przemysł 
Okrętowy”, które służyły do oświetlania wnętrza! 
Po pracach malarskich pozostały zanieczyszczenia 
na wiatrownicach i wewnątrz piszczałek oraz 
mechanizmach traktury, które utrudniają poprawne 
funkcjonowanie instrumentu (resztki zeskrobanej 
farby i kawałki tynku. 

Oględziny  instrumentu wskazują na konieczność 
przeprowadzenia  gruntownego przeglądu, 
czyszczenia, niezbędnych napraw, konserwacji i 
strojenia głosów. Od 2014 r. franciszkanie znów 
opiekują się parafią św. Jadwigi i organami w swoim 
kościele. 

Wojciech Jachimowicz
Roman Gorzkowski

*   Inwentaryzację organów w 2003 r. zawdzięczamy 
pierwszemu z autorów artykułu, którego wsparła 
Alicja Jachimowicz z Nowej Soli oraz (całkiem skromną 
pomocą) Roman Gorzkowski z Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej. 

Organy w kościele św. Jadwigi Fot. Sylwia Dudek-Kokot

Fot. Sylwia Dudek-Kokot



KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

N
ie tylko tutaj, ale także 
w Chojnowie, Głogowie, 

Legnicy, Lubinie i Ścinawie. Ta 
pionierska książka wydatnie 

poszerza skromną w dalszym 
ciągu wiedzę o tej bardzo ważnej 

dla dziejów naszego miasta ludności (w 
1946 r. zamieszkiwało tutaj około 2 tys. 
Żydów). Czytamy o przedwojennych i 
powojennych losach rodzin, cmentarzy, 
instytucji i organizacji. Ciekawią 
nieznane fotografie, przechowywane 
w Żydowskim Instytucie Historycznym 
oraz archiwach prywatnych. 
Osobny rozdział poświęciła autorka 
losom rodziny Melman, której 
przedstawicielki odwiedziły Złotoryję w 
2014 r. Publikacją dysponuje biblioteka 
TMZZ, o inne egzemplarze prosimy 
zgłaszać się w warszawskiej Fundacji 
Rojt, która jest wydawcą.

Czytelników, zainteresowanych 
historią złotoryjskich Żydów, 
zachęcamy do lektury artykułów 
w archiwalnych numerach „Echa”: 
5/2008: zarys historii tutejszych Żydów, 
7/2008: cmentarz, ocalałe pamiątki, 
wspomnienia, 3/2015: Melmanowie, 
11/2015: czasy powojenne, 10/2016: 
szkoła w latach 1946-1948. 

Roman Gorzkowski

Dzisiejsza propozycja Kącika 
Starej Widokówki odbiega 

od dotychczasowych norm – nie 
jest widokówką, aczkolwiek 
przedstawia bardzo ciekawy 
fragment naszego miasta. 

Z podpisu poniżej ilustracji 
dowiadujemy się, iż mamy 
przed sobą ulicę Legnicką 
(jej wcześniejsze nazwy: 
Ritterstraße – Rycerska, 
Liegnitzerstraße (przed 1945), 
potem Lignicka, Legnicka, 
M. Nowotki, od 1990 r. 
J. Piłsudskiego). Fotografia 
powstała w XIX w., czyli przed 
pożarem, który strawił sporą  
część ulicy i jej zabudowań. 
Obecnie ulica ta kojarzona jest 
raczej  z  deptakiem, ale sto lat 
temu przebiegała tędy  jedna 
z dwóch głównych dróg przez 
miasto.

Bardzo ciekawie wyglądają 
stare kamieniczki po obu 
stronach ulicy. Zazwyczaj 
kojarzymy je z Rynkiem, 
a tutaj ewidentnie widać, iż na ul. 
Legnickiej ( Piłsudskiego) również  
było sporo pięknych kamienic....

Piotr Klimaszewski
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O
głoszenie 31 października 1517 r. w 
Wittenberdze przez Marcina Lutra 95 

tez krytykujących Kościół katolicki rozpoczęło 
(w bardzo dużym uproszczeniu) reformację. 
Ten złożony ruch religijny, społeczny i 
polityczny stał się największym rozłamem 
w dziejach chrześcijaństwa. Doprowadził 
do rozbicia uniwersalnej potęgi Rzymu i 
umożliwił powstanie nowych religii. Pierwszą 
miejscowością na Dolnym Śląsku, gdzie 
rozpoczęto głoszenie nowinek wittenberskich 
był Nowy Kościół w pobliżu Złotoryi. Już w 
1518 r. przybył tam uczeń Lutra - Melchior 
Hoffman (urodzony w Złotoryi) i na zamku 
Zedlitzów wygłosił kazanie, po którym zaczęło 
się stopniowe wprowadzanie nowej religii.

Pierwsze nabożeństwo ewangelickie na 
Śląsku zostało odprawione 14 września 1522 r. 
przez Jakub Süssenbacha w kościele parafialnym 
(Mariackim ) w Złotoryi i zaczynało się od słów: 
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 
i zachowują je (Łk. 11:28). To wydarzenie jest 
uważane za początek reformacji w Złotoryi. 
Jednak nie wszystkim odpowiadało słuchanie 
takiego słowa i na kazania Süssenbacha złożono 
skargę. Książę legnicki Fryderyk II odniósł się do 
niej w liście do zarządcy zakonu joannitów w 
Lwówku Śląskim, Legnica 1-9 maja 1523 r.: 

Odczytaliśmy treść Waszego pisma 
dotyczącego kaznodziei [Süssenbacha] ze 
Złotoryi, w którym donosicie, że prawi on 
kazania niezgodnie z papieską świętością i 
ceremoniami Kościoła i nie odprawia mszy 
w zamawianych intencjach. Poskarżono 
się również na komtura [Jakobusa], że 
nie jest jego panem i nie zamierza służyć 
zakonowi oraz że wziął urlop i pożegnał się. 
Z tego względu, w celu uniknięcia dalszych 
błędów, żąda się wobec nas zwolnienia 
kaznodziei, którego przyjął komtur. 
Zapewniamy Was, że nie posiadaliśmy 
wiedzy dotyczącej tego, że kaznodzieja ten 
podejmował działania wbrew papieskiej 
świętości i chrześcijańskiemu Kościołowi. 
Nie mamy wcale w zamyśle dopuszczać 
do takich rzeczy w naszych krajach i 
miastach, natomiast w celu dogłębnego 
rozpoznania sprawy planujemy w przyszłą 
środę oddelegować naszego wysłannika 
do Złotoryi. W przypadku, gdy stwierdzi 
on, że podejmowane tam działania stoją 
w sprzeczności z Kościołem katolickim, 
co wywołuje zgorszenie wśród ludzi, 
dokonamy ingerencji mającej na celu ich 
zaprzestanie przez kaznodzieję [...].

Reakcja księcia dowodzi, że nie był 
jeszcze zdecydowany opowiedzieć 
się za nową religią. Drugie pismo 
księcia, wydane dwa tygodnie 
później, wskazuje już na postęp i 
skłanianie się na rzecz złotoryjskiej 
reformacji. Fryderyk II do zarządcy 
zakonu joannitów w Lwówku 
Śląskim, Legnica, 16-18 maja 1523 r.: 
[...] Po Waszym piśmie dotyczącym 
zamiaru wprowadzenia nowego 
komtura zakonu w naszym mieście 
Złotoryi, macie możliwość zażegnać 
tutejszą niezgodę i poróżnienie, tak 
aby kaznodzieja [Jakub Süssenbach] 
pozostał. [...] Niech Bóg dopomoże 
nam, grzesznikom, w drodze do 
nieba [...]. Po tym liście funkcje 
kaznodziei w kościele Mariackim 
w Złotoryi powierzono Jakubowi 
Süssenbachowi (1522-1524).

Wreszcie w 2. poł. 1523 r. 
książę Fryderyk zdecydował się, 

jako pierwszy władca Śląska, wystąpić 
otwarcie za reformacją. Nakazał 
duchowieństwu, aby: Słowo Boże 
było głoszone bez żadnych dodatków 
wymyślonych przez ludzi, a sakramenty 
udzielane w duchu nauki Chrystusa. 
Odejście księcia od Kościoła katolickiego 
było porównywane do upadku drzewa, 
które pociągnęło za sobą mniejsze gałązki.

W Złotoryi wprowadzanie nowej 
religii miało łagodny przebieg. Joannici bez 
problemów oddali protestantom kościół 
Mariacki oraz kościół św. Mikołaja. Komtur 
Jakobus wynajął miastu komandorię 
(dom z posiadłością) a potem złożył swój 
urząd i udał się na Węgry. Natomiast 
komandor zakonu joannitów Bertold 
Angilmann, zawarł porozumienie z radą 
miejską i mógł pozostawić do własnej 
dyspozycji dochody z joannickiego 
majątku w zamian za rezygnację z prawa 
do mianowania kaznodziei i nauczyciela. 
Proboszczowi katolickiemu Stanislausowi 
Schönwälderowi oraz altarzyście 
Christophowi Pflantzowi pozwolono 
nadal odprawiać w kościele Mariackim 
(już luterańskim) swoje msze. Pokojowo 
i niemal samoistnie rozwiązała się też 
sprawa franciszkanów. Kilku braci opuściło 
zakon i przeszło na luteranizm. Pozostali, 
wraz z gwardianem Hampelem, wyjechali 
pomiędzy 1526 r. a 1530 r. do Czech. 

To jednak nie był koniec problemów. 
Z luteranizmu zaczęły się wyodrębnieniać 
lewe rewolucyjne nurty. Już w 1525 r. w 
okolicach Ziębic, Głogowa, Jeleniej Góry, 
Lwówka Śląskiego, Twardocic i Złotoryi 
osiedlili się anabaptyści i schwenckfedyści.  
Nazywani marzycielami, mistykami 
lub szaleńcami, najczęściej docierali do 
małych miejscowości i jako wędrowni 
kaznodzieje pozyskiwali zwolenników 
z nizin społecznych. Ich sztandarowym 
hasłem było odrzucenie Chrztu dzieci 
oraz obecności Chrystusa w Eucharystii. 
Ponadto, głosili prosty i surowy sposób 
życia oraz wyrzeczenie się ziemskich 
pragnień. Najbardziej znanymi 
przywódcami tych marzycieli był Caspar 
Schwenckfeld, Ludwik Hatzer, Piotr 
Riedemann oraz Gabriel Ascherhan.

Radykalizm anabaptystów i 
schwenckweldystów, podważający 

porządek społeczny, przerażał zarówno 
katolików, jak i protestantów. Dlatego też 
szybko spadły na nich surowe represje. 
Członków wspólnot karano obcięciem 
uszu, spaleniem na stosie, ścięciem, 
zakopaniem żywcem lub utopieniem. 
Najłagodniejszą karą było wygnanie.

W księstwie legnickim nie działa im 
się jednak aż do końca lat 20. XVI w. żadna 
krzywda. Byli pod opieką samego księcia 
Fryderyk II. W pierszym okresie reformacji 
władca ten wykazywał zainteresowanie 
lewym skrzydłem reformacji i pozostawał 
pod silnym wpływem spirytualizmu 
Caspara Schwenckfelda oraz tolerował 

pobyt anabaptystów. Pozwalał nawet
obejmować tym marzycielom ważne 
stanowiska.

Przy takim przyzwoleniu 
schwenckfeldyści szybko zyskali wpływy 
w Złotoryi. W 1527 r. (po odejściu 
Trozendorfa na uniwersytet w Legnicy) 
rektorem szkoły miejskiej został Jan Lang 
- zwolennik Schwenckfelda. Również 
stanowisko pastora kościoła parafialnego 
uzyskał w 1529 r. schwenckfeldysta, 
Fabian Eckel. Sytuacja była tak nieznośna, 
że Jerzy Helmrich - rektor i burmistrz, 
zdecydował się na opuszczenie Złotoryi i 
wyjazd do Krakowa.

Oczyszczanie księstwa z błędów 

rozpoczęło się na dobre w 1529 r. od 
wypędzenia C. Schwenckfelda oraz 
anabaptysty S. Sorga w 1532 r. Wiemy, 

Tak mogło wyglądać pierwsze kazanie luterańskie 
w Złotoryi - rycina z Różańca Trozendorfa z 1565 r.

Wędrowny kaznodzieja przemawia 
do zgromadzonego  ludu 

O
statni raz widzieliśmy w tej rubryce pomnik 
Władysława Reymonta w styczniu 2015 r. 

Wówczas zamieściliśmy fotografie z jego odsłonięcia 
w 1967 r. Wcześniej miało miejsce wmurowanie 
aktu erekcyjnego, które uwieczniono na zdjęciach, 
które teraz pokazujemy. Nie chodzi nam o postaci 
ówczesnych oficjeli. 

Na fotografiach widzimy nauczycieli oraz uczniów 
tutejszych szkół – oni interesują nas najbardziej! Liczy-
my na to, że czytelnicy rozpoznają ich sylwetki, 

a może odnajdą siebie i zechcą  powrócić wspomnieniami 
do wydarzeń sprzed 50.(!) laty. Dziękujemy właścicielowi 
fotografii!

Roman Gorzkowski
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że znaczną rolę w tym procesie odegrał 
Valentin Trozendorf. Jeden z jego 
uczniów - Caspar Peucer, tak to opisał: 
[...] odnowa religijna stała się okazją dla 
schwenckfeldystów i wielu innych do 
rozprzestrzeniania [...] nasion fanatyzmu 
i zaraźliwych niedorzeczności, które 
następnie mogłyby stopniowo zapuszczać 
korzenie [...]. Wtedy prawdziwie sercem 
księcia zawładnąć. Temu obłędowi 
Trozendorf po raz pierwszy i jako 
jedyny w tym czasie ostro sprzeciw 
stawił i wreszcie w tajnych rozmowach 
z księciem [Fryderykiem II] zawzięcie 
bronił się, dowody świętych świadectw 

przeciw fanatykom dostarczając [...], aż 
do zwycięstwa i uwolnienia książęcego 
umysłu [...].

Po tych działaniach Filip Melanchton 
napisał do księcia Fryderyka II, 25 
czerwca 1533 r.: Ja oraz inni jesteśmy 
uradowani, że Wasza Książęca Łaska to 
chrześcijańskie dzieło podjął i tym, którzy 
wykazują pogardę dla Najświętszego 
Sakramentu, surowo wzbronił [...]. 
Ponieważ [...] wiele tu wypierania się 
wiary i szkalowania w parafiach - pośród 
duchowieństwa, tak że najwyższy czas, 
aby Wasza Książęca Łaska ukazał tutaj 
swoje władztwo [...].

Zgodnie z tym zaleceniem, książę 
wezwał w 1534 r. na zamek w Legnicy 
wszystkich księży i zażądał od nich 
jasnego stanowiska w sprawie wiary. 

Tych, którzy opowiedzieli się za nową 
religią, uznał za luterańskich pastorów 
i zatwierdził, pozostałych - trwających 
przy katolicyźmie, usunął z parafii. 
Domknięciem pierwszego etapu 
porządkowania spraw religijnych w 
księstwie legnickim było wydanie 
przez księcia w 1535 r. Porządku 
sakramentalnego oraz w 1542 r. Porządku 
kościelnego

Gdy szaleńcy z lewego nurtu stracili 
poparcie władcy, to złotoryjanie zaczęli 
robić z nimi porządek we własnym 
zakresie. Wszystko odbywało się z 
rozwagą, delikatnie, bez przemocy. 
Aż trudno uwierzyć, że działo się to w 
czasach reformacji. Znakomicie tę sytuacje 
ukazuje list Filipa Melanchtona do Jana 
Kreslinga, Wittenberga, 1 poł. 1535 r.: 
Czcigodny mężu Panie Janie Kreslingero, 
Kaznodziejo Kościoła złotoryjskiego. 
Przesyłam Pozdrowienia. Pan Jerzy 
[Helmrich] przedstawił mi dwa pytania: 
jedno czy powinni być odgrodzeni od 
ceremonii chrztu ci [anabaptyści], którzy 
o Wieczerzy Pańskiej mają inne zdanie od 
nas. Napisałem zatem do was, wydaje mi 
się najbezpieczniejsze, abyście nie drażnili 
ich publicznymi naganami. Nie wątpię, że 
podrażnieni tak wielkimi ograniczeniami 
wywołają jeszcze większy zamęt. Teraz 
naszym ukrywaniem stopniowo się męczą. 
Ponadto, Paweł nakazał przygarniać 
słabych w wierze. Lecz jeśli ci, którzy mają 
złe zdanie na temat chrztu, uważam, że 
napomniani całkowicie powinni zostać 
odgrodzeni, jeśli nie wrócą im zdrowe 
zmysły, ponieważ odłam anabaptystów 
pełen jest rabunków i zbrodni, i cała nasza 
społeczność powinna strzec się przed 
anabaptystami [...].

Właśnie po takich zachętach 
ze strony Melanchtona, Trozendorf 
przystępował do oczyszczania z błędów. 
Ciekawym przykładem jest akcja usunięcia 
Wernera. Jej szczegóły podał kronikarz 
Jakub Schickfus przy roku 1533 r.: 
Pośród duchownych w Legnicy panowały 
niemałe spory, podczas których Johann 
Sigmund Werner, proboszcz u św. Piotra 
i Pawła [nauczyciel w szkole złotoryjskiej, 
kaznodzieja księcia] stał się zwolennikiem 
pasji Schwenkfelda, trzymał z tymi jego 

mistykami. Dlatego posłał książę 
Fryderyk tegoż Wernera do 
Wittembergi, do pana Filipa i 
nakazał go przesłuchać. Kiedy 
jednakże on nie zechciał się 
wypowiedzieć i wyjaśnić, ale 
uparcie tkwił w swym błędzie, 
został  pozbawiony swego 
urzędu, [...] przez co pozbyto się 
owego schwenckfeldyzmu. Temu 
błędowi sumiennie sprzeciw 
stawili pan Valentin Trozendorf 
oraz pan Hieronymus Wittichius.

Charakterystyczne 
dla złotoryjskiej reformacji 
było też powolne i ostrożne 
wprowadzanie zmian w liturgii i 
kulcie. W cytowanym już liście z 
1 poł. 1535 r. Melanchton radził 
złotoryjanom: Wielu z naszych [okazanie 
wiary] odrzuciło; my tutaj pozostajemy 
przy starym obrzędzie i sądzę, że ty także 
nie powinieneś nagle go zmieniać [...], lecz 
we właściwy sposób należy pouczać ludzi.

Do poł. lat 30. XVI w. przywódcy 
lewego skrzydła reformacji zostali usunięci, 
lecz ich zwolennicy nadal ukrywali się w 
okolicach Złotoryi. Jeszcze do końca XVI w. 
w źródłach będą pojawiały się wzmianki 
o fanatycznych i oszukańczych ludziach 
siejących obłędy, wzbudzających niepokój  
schwenkfeldystach oraz kaznodziejach 
otumaniających lud wiejski.

W ten sposób zakończył się 
pierwszy, bardzo trudny okres, 
złotoryjskiej reformacji. Poświęcony był 
głównie budowaniu nowego Kościoła 
luterańskiego, ostrożnym zmianom w 
liturgii oraz walce z lewymi nurtami. 
Ogromną rolę w tych przełomowych 
działaniach odgrywali złotoryjanie: 
Melchior Hofmann, Jakub Süssenbach, 
Jan Kresling, Jerzy Helmrich i  Valentin 
Trozendorf. To im między innymi 
zawdzięczamy to, że Luter i Melanchton 
mogli podawać księstwo legnickie jako 
wzór do naśladowania w sprawach 
religijnych.

Początek złotoryjskiej reformacji 
miał pokojowy przebieg. Obyło się bez 
wieszania, ścinania i topienia. Było to 
zasługą m.in. środowiska złotoryjskich 
humanistów - intelektualistów, 

wykształconych na najlepszych europejskich 
uniwersytetach, oraz ścisłym kontaktom elit 
miejskich z ugodowym przywódcą reformacji - 
Filipem Melanchtonem. Najbardziej wpływowi 
ludzie w mieście byli uczniami i przyjaciółmi 
Melanchtona i zawsze zasięgali jego rady w 
sprawach teologicznych, religijnych i szkolnych. 
Bardzo pozytywną rolę odegrała także postawa 
księcia Fryderyk II - rozważnego i mądrego 
władcy, ceniącego sobie ponad wszystko 
porządek, sprawiedliwość i pokój.
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Damian Komada

Wędrowny kaznodzieja przemawia 
do zgromadzonego  ludu 

Sąd miejski nad schwytanymi anabaptystami
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