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W kulturze konsumpcyjnej 
bezinteresowność to wartość na 

wagę złota. A gdy bezinteresowni potrafią 
być wielozadaniowi, sympatyczni i jak 
magnes przyciągają do siebie innych – to 
mamy już do czynienia z jednostkami 
wyjątkowymi. Aktywiści społeczni, działając 
w sferach edukacyjnych, wychowawczych, 
propagując zdrowy styl życia i wspierając 
ludzi na życiowych zakrętach, stają się 
organizatorami lokalnego życia, kształtują 
priorytety, kreują lokalne trendy 
i ukierunkowują społeczność na nowe 
tory. Samoorganizując się wokół jakiejś 
idei sprawiają, że wielu idących za nimi 
także identyfikuje się z zamieszkiwaną 
przestrzenią, włącza się aktywnie w 
działalność na rzecz szeroko rozumianego 
domu, jakim jest Złotoryja i ziemia 
złotoryjska. 

Niektórym zapewne wydaje się, że 
społecznikowskim liderem może być każdy, 
jednak codzienność szybko weryfikuje 
ten optymistyczny pogląd. Niestety... nie 
każdy! Bo tu oprócz grubej skóry (zawsze 
znajdą się chętni do wkłuwania złośliwych 
szpilek), wymagana jest wiedza na temat 
zasobów lokalnych, wola ciągłego uczenia 
się, umiejętność zarządzania czasem, 
kompetencje intelektualne, stabilność 
emocjonalna i wysokie standardy etyczne, 
samoświadomość obywatelska i wynikająca 
z niej wiara w moc sprawczą w przypadku 
grania do wspólnej bramki. Działacz musi 
być negocjatorem, gaśnicą pożarów (tam, 
gdzie ludzie – tam i iskry), przewodnikiem 
po sprawach skomplikowanych i 
biurokratycznych labiryntach. Oprócz 
ludzi, musi polubić „papierologię”, bez 
której dzisiaj nie może odbyć się żadna 
impreza. Odpowiada za ład organizacyjny, 
bezpieczeństwo i sukcesy podopiecznych, 
za proces decyzyjny i jakość realizowanych 
celów. Inspiruje, przekonuje, motywuje i 
wskazuje możliwe ścieżki. A ponadto jeden 
musi mieć duszę artysty, inny – nienaganną 
kondycję fizyczną, jeszcze inny – kreatywne 
podejście do rzeczywistości. Coraz częściej 
niezbędna jest znajomość języków obcych. 
A do tego wszystkiego dodałabym jeszcze - 
końskie zdrowie!

Szlachetne idee realizowane są różnymi 
metodami – jedni lubią odpalać fajerwerki, 
organizacyjne błyskotki, wydarzenia 
„z pompą” czy tzw. „spontany”, inni – 
pracują po cichutku, metodycznie i bez 
rozpraszającego rozgłosu. Jedni działają 
bezkosztowo, inni - pozyskują sponsorów, 
zdobywają fundusze zewnętrzne, unijne 
czy „marszałkowskie” granty, których 
grosikowe rozliczenie czasami spędza sen 
z powiek.

Jeśli komuś wydawało się, że jest to 
wyłącznie praca łatwa i przyjemna, to 
znaczy, że nigdy nie miał z nią do czynienia, 
a innych ocenia z pozycji kanapowego 
lenia. Aktywność publiczna poddawana 
jest nieustannej weryfikacji, jeden fałszywy 
krok, jedna fuszerka, nachalne wyciąganie 

głowy po wieniec laurowy i wskakiwanie 
samemu na piedestał, gdy obrany cel 
realizowany był zespołowo - podkopują 
autorytet budowany latami i zwyczajnie budzą 
niesmak. Dlatego wymagane tu są także 
delikatność i umiar w pompowaniu własnego 
ego i niezamykanie się w towarzystwie 
wzajemnej adoracji. Przebywanie wyłącznie 
w gronie pochlebców niechybnie prowadzi do 
utraty instynktu społecznego i wyrachowania. 

Warto wiedzieć także, że często 
wymagania wobec społeczników rosną, bo 
skoro już udowodnili swoją skuteczność – to 
dlaczego nie mieliby zająć się jeszcze tym czy 
tamtym (nawet jeśli to wykracza poza ich 
kompetencje). Spychających zadania na innych 
jest więcej niż aktywistów, a o zwyczajne 
„dziękuję” coraz trudniej. Usytuowanie się 
na lokalnym świeczniku ma swoje dobre i złe 
strony.  

Co zawdzięczamy lokalnym aktywistom? 
Wzmacniają wspólnotowy kapitał społeczny 
i intelektualny (poprawiają jego poziom 
i jakość), wpływają na stopień zżycia się 
społeczności i udział mieszkańców w tworzeniu 
własnej wspólnoty.
Ziemia złotoryjska ma to szczęście, że na jej 
terenie działa wielu równoprawnych działaczy 
lokalnych, którzy na co dzień animują małe 
grupy (reprezentanci grup skupionych wokół 
różnych dyscyplin sportowych, tańca, fundacji 
charytatywnych, towarzystw i stowarzyszeń 
regionalnych, przedstawiciele instytucji 
edukacyjnych), ale podejmują także wspólne 
działania na okoliczność dużych akcji 
charytatywnych i święta miasta. Wspólne 
projekty sprawiają, że środowiska aktywistów 
integrują się, wspierają wzajemnie, podnoszą 
swoją wiarygodność, a etos służby publicznej 
nabiera coraz większego znaczenia w opinii 
mieszkańców. Nierzadko stanowią ciała 
doradcze dla władz miasta, powiatu czy gminy, 
które wypracowują wspólną wizję rozwoju 
i skalę zaangażowania sił społecznych w 
projekty urzędowe.

Z tych wszystkich wyżej wymienionych 
powodów nasi lokalni działacze zasługują na 
oklaski i wypowiedziane w imieniu wspólnoty: 
„dziękujemy”! Takiej roli podjęło się sześć lat 
temu „Echo Złotoryi”, organizując raz w roku 
uroczystą galę, na której wyróżnia aktywnych 
działaczy zgłoszonych przez mieszkańców 
powiatu. Twórców najbardziej spektakularnych 
sukcesów  nagradza skrzydlatymi statuetkami, 
dyplomami i upominkami, a jednemu przyznaje 
tytuł Człowieka Roku Ziemi Złotoryjskiej.

W grudniowym numerze zwróciliśmy 
się do Państwa z prośbą o nadsyłanie 
zgłoszeń z nazwiskami osób, które Państwa 
zdaniem zasługują na tytuł Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej. Do 15 stycznia otrzymaliśmy 
27 zgłoszeń, przy czym 3 osoby poprosiły 
o wycofanie ich kandydatur. Nazwiska 
wszystkich, z krótkim opisem zasług za ubiegły 
rok, ogłosiliśmy na łamach styczniowego 
numeru br. 

7 lutego spośród 24 kandydatów Kapituła, 
w której skład wchodzą osoby publiczne oraz 
dotychczasowi laureaci w osobach: Agnieszki 
Młyńczak (przewodniczącej), Kazimiery 
Tuchowskiej, Eweliny Szkutnik, Marzeny 
Szkutnik, Eweliny Rozpędowskiej, Joanny 
Sosy-Misiak, Romana Gorzkowskiego, 
Andrzeja Kowalskiego, Łukasza Horodyskiego, 
Cezarego Skały i Mirosława Kopińskiego, 
wybrała pięć osób, których sukcesy i praca na 
forum publicznym przysporzyły miastu chluby, 
zwiększyły partycypację mieszkańców w życiu 
miasta i powiatu, odświeżyły szlachetne idee. 

Jak co roku wybór najlepszego okazał się 
dużym wyzwaniem. Każdy z nominowanych 
miał za sobą jedno wydarzenie – fejerwerk 
odpalony na specjalną okoliczność. Wśród 
zgłoszeń pojawiły się nowe osoby, ale wielu 

Animatorzy

lokalnego 
rozwoju

Wszystkim zapominalskim lub przywykłym 
do grymaszenia przypominamy, że Wybory 

Człowieka Ziemi Złotoryjskiej to inicjatywa „Echa 
Złotoryi” skierowana do Czytelników i wśród Nich 
znajdująca oddźwięk. Nie mają one charakteru 
plebiscytu, w którym Czytelnicy wybierają swojego 
faworyta. To inni wieloletni działacze, aktywni 
w różnych obszarach społecznych, decydują o 
przyznaniu tytułu osobie, która stała się twarzą 
lokalnego wydarzenia, o którym możemy 
powiedzieć, że jest nietuzinkowe i niesie ze sobą 
wymierną korzyść dla lokalnej społeczności. 

Osoby, które tu i tam formułowały uwagi 
dotyczące zawartości charakterystyk, dla 
upuszczenia ciśnienia, pragnę poinformować 
po raz wtóry... Otrzymywana przez nas 
zawartość nadsyłanych uzasadnień czasami 
jest zbyt skromna, a czasami przekracza ramy 
przewidziane do prezentacji na naszych łamach. 
Dlatego redakcja rości sobie prawo skracania 
ich lub nieznacznego uzupełniania. Członkowie 
kapituły dysponują całą zawartością zgłoszeń, 
w sytuacjach wątpliwych i wymagających 
uzupełnienia podejmuje działania zmierzające do 
poszerzenia wiedzy o kandydacie. Charakterystyki 
wszystkich kandydatów oraz nominowanej piątki, 
zamieszczane od 6 lat w styczniowym i lutowym 
numerze naszego miesięcznika, nie są prezentacją 
ich dotychczasowych wieloletnich osiągnięć ani 
też obowiązkowym spisem wszystkich podjętych 
inicjatyw w danym roku. Są pewną „średnią” 
tej działalności z wyszczególnieniem jednego 
wydarzenia, które skierowane było do licznego 
grona odbiorców, skupiło uwagę mediów, dało 
wymierne korzyści określonej grupie osób, 
wpłynęło na wizerunek czy promocję miasta. 
Cała reszta to tylko girlandy.

Tych, którzy już ustawili się w muzealnej 
gablocie i domagają się od nas charakterystyk 
przypominających sprawozdanie roczne (włącznie 
z przedsięwzięciami niezakończonymi, których 
efektów jeszcze nie znamy) informuję, że mijałoby 
się to z celem. A jeśli ktoś uważa, że od tego zależy 
całe jego życie – zapewniam, że te drobne luki w 
rocznym życiorysie nie spowodują ani konfiskaty 
majątku, ani też rysy na honorze, więc może nie 
warto podnosić aż takiego larum. 

Podejmujemy kolejne wyzwanie i przed 
następnymi wyborami opracujemy formularz, na 
którym dokonają Państwo zgłoszeń.
A na razie cieszymy się dniem dzisiejszym i 
ładujemy akumulatory, bo wraz z wiosną zaczyna 
się sezon na działalność społeczną.

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 ZŁOTORYJSKIEJNim zabrzmią
fanfary

potwierdziło swoje wielkie „moce przerobowe” 
i kolejny raz stanęli na wysokości zadania. 
W tym roku Kapituła wyłoni Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej 2016 spośród następujących osób:

Wioleta Michalczyk – szefowa Rady 
Programowej TMZZ oraz założycielka 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pielgrzymka, które w 2016 r. zrealizowało 
trzy projekty, których efektem były dwie 
publikacje „Przekazane wartości” (wspomnienia 
mieszkańców i ich recepty na udane życie) 
oraz „Smaki i nuty tradycji” (przepisy kulinarne 
najstarszych mieszkańców gminy), warsztaty 
genealogiczne i kresowe – we współpracy z KGW, 
GCK i biblioteką, a w ramach „Odnowy Wsi” 
zainstalowano tablicę informacyjną, poprawiono 
estetykę parku, wydano miniprzewodnik z 
pocztówkami, propagujący wiedzę o gminie. 
Projekty zrealizowano za środki pozyskane z 
Gminy Pielgrzymka oraz z Dolnośląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego. 
Aleksandra Roś – wolontariuszka od lat 
zajmująca się tańcem; działa w złotoryjskiej 
Fundacji Rozwoju Człowieka „TROOD”, która 
promuje zdrowy styl życia, a taniec nowoczesny 
łączy z akrobatyką. Wspólnie ze szkołą tańca 
Street Dance Academy z Wrocławia i z ramienia 
Fundacji „TROOD” co roku realizuje projekt 
„Złotoryja tańczy”, w którym uczestniczy już 
7 grup prezentujących swoje umiejętności 
taneczne, zdobywane pod opieką wrocławskich 
trenerów na regionalnych i krajowych zawodach 
oraz podczas miejskich i szkolnych uroczystości.
W kwietniu 2016 r. zorganizowała trzecią edycję 
Złotoryjskiego Festiwalu Tańca - „Złotoryja 

Dance Arts Festival”, w którym udział wzięło 400 
uczestników. Celem festiwalu była konfrontacja 
dorobku artystycznego solistów, różnych grup 
tanecznych (dziecięcych i młodzieżowych) z 
całego kraju, popularyzacja tańca jako formy 
wychowania i kształtowania charakteru,  
wymiana pomysłów i doświadczeń między 
instruktorami. 
Jolanta Zarębska – polonistka LO, twórczyni 
szkolnego teatru „Mimo wszystko”; w 2015 r. 
założyła „Teatr Trzech Pokoleń”, który po 
miesiącach prób, w maju 2016 r., po raz pierwszy 
zaprezentował się na złotoryjskiej scenie 
bajką „O królewnie, co spać nie chciała”. Teatr 
tworzą amatorzy w wieku od 7 do 87 lat, którzy 
bawiąc się w aktorstwo, przeżywają przygodę 
pełną wzruszeń, śmiechu i pokonywania 
własnych barier. Lokalni aktorzy uczą się pracy 
zespołowej, zaufania do partnera scenicznego, 
interpretowania tekstów, wyrażania emocji 
i przełamywania własnej wstydliwości. Grupa ma 
już za sobą debiut na Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatralnym w Scenie „i” w Krakowie.
Józef Zatwardnicki – trener Klubu Strzeleckiego 
AGAT Złotoryja; organizator Wielkiego Pucharu 
Kaczawy w strzelaniach z broni pneumatycznej – 
imprezę o randze międzynarodowej otwierającej 
sezon PZSS, której gośćmi w roku 2016 byli 
medaliści olimpijscy, członkowie kadry Polski, 
a także zawodnicy z Czech i Niemiec. Dzięki 
odpowiednim warunkom treningowym 
i motywacji zawodnicy zdobyli medale - dwa 
srebrne i jeden brązowy - na Mistrzostwach 
Polski oraz osiągnęli rekordową liczbę punktów 
we współzawodnictwie sportowym dzieci 

i młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Do złotoryjanina należał rekord Polski w KDW 
(karabin centralnego zapłonu) na 300 m.
Barbara Zwierzyńska-Doskocz – prezes 
Stowarzyszenia „Nasze Rio” i prowadząca 
Złotoryjskie Centrum Wolontariatu; w 2016 r. 
organizatorka akcji „Złotoryja pomaga - na 
pomoc pogorzelcom z Nowej Ziemi”. Zbiórkę 
pieniędzy prowadzono na terenie szkół, 
w centrum miasta oraz podczas koncertu 
w ZOKiR. Do współpracy zaproszono: samorządy 
uczniowskie, Fabrykę Urodzin i Stowarzyszenie 
Wilkołak oraz lokalne zespoły muzyczne 
i taneczne (i wiele innych). Zebrane środki 
w kwocie 32 tys. zł. zasiliły konto bankowe 
uruchomione przez Gminę Złotoryja. Ponadto 
- współorganizatorka Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego Watch Docs, Lokalnego 
Forum Równać Szanse, Wakacji z Wolontariatem 
w Zakopanem, Dnia Życzliwości. 

Wszystkim kandydatom serdecznie 
gratulujemy - podziwiamy zapał, potencjał 
twórczy i nieograniczone pokłady energii. 
Wyrażamy nadzieję, że nie zwolnią tempa 
i w kolejnym roku będą realizować równie 
ciekawe pomysły.

Możliwość (pozornie) anonimowego 
wypowiedzenia się na internetowych forach 
sprawia, że wielu komentatorom wydaje się, że 
mają „licencję na zabijanie”. Cóż... to taki cichy, 
pełen umysłowej zgnilizny, świat samozwańczych 
klawiaturowych Jamesów Bondów. Bądźmy dla 
nich wyrozumiali - to w końcu biedni ludzie. 
I tyle w tym temacie.

Joanna Sosa-Misiak

Aleksandra Roś
Józef Zatwardnicki

Jolanta Zarębska

Barbara

Wioleta Michalczyk

Zwierzyńska-Doskocz
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Leszek Cebulski  - współwłaściciel 
firmy zajmującej się 
zaopatrzeniem rolnictwa  
Osadkowski-Cebulski, prezes zarządu, 
absolwent złotoryjskiego ogólniaka, 
humanista i kawosz odsłania tajniki biznesu 
i swojego sposobu na dobre życie. 
Iwona Pawłowska: Jest pan pracoholikiem?
Leszek Cebulski: Nie, mam nadzieję, że nie. A nawet 
gdybym był, to nie przyznałbym się sam przed sobą. 
Poza tym byłoby to fatalne.  Ale nie… zdecydowanie 
nie przyznaję się do tego J.

I.P.: To chyba duże obciążenie psychiczne, kiedy 
firmuje się biznes swoim nazwiskiem?
L.C.: Chyba tak. Duża odpowiedzialność na pewno. 
Tym bardziej, że pochodzę stąd. Urodziłem się w 
Krotoszycach. Rodzice mieli tam dom, gospodarstwo 
rolne. Potem przeprowadziliśmy się do Rzymówki. 
To nasze nazwisko było rozpoznawalne, szczególnie 
wśród rolników. Ludzie nas znali.
I.P.: Mówi pan o swojej firmie, że jest lokalną, ale 
przecież to już jest biznes, o którym mówi się w 
Polsce.
L.C.: Jesteśmy firmą lokalną, jeśli chodzi o teren 
działania i o ludzi u nas zatrudnionych, bo większość 
naszych pracowników jest z okolic. Mam tu u siebie 
wielu złotoryjan, kilku znajomych ze złotoryjskiego 
ogólniaka, ale jeśli chodzi o zasięg naszej działalności, 
to obejmujemy województwa dolnośląskie i lubuskie. 
Jesteśmy największą firmą handlową w branży 
rolniczej na tym terenie. Biorąc pod uwagę obroty 
i przychody, plasujmy się w pierwszej dziesiątce, 
a może nawet szóstce, w Polsce. 
I.P.: Długa była droga do tego miejsca, w którym 
obecnie znajduje się firma? Jakie były początki?
L.C.: Zaczęło się wiosną 1990 r., czyli zaraz po 
transformacji. Pracowałem wtedy jako asystent 
na Uniwersytecie Wrocławskim w Katedrze Badań 
Niemcoznawczych. Prowadziłem zajęcia z socjologii ze 
studentami i robiłem doktorat. Byłem i, mam nadzieję, 
że nadal jestem humanistą. Jednak wtedy mój kuzyn, 
który był przedstawicielem na Polskę firmy chemicznej 
Schering, zaproponował mi współpracę. I tak to się 
zaczęło. Na początek miało to być dorabianie do 
pensji doktoranta. Ale potem krok po kroku mocniej 
w to wchodziłem. Po dwóch latach robienia tego 
równolegle z pracą naukową zostawiłem uczelnię.

I.P.: Nie było panu żal odchodzić 
z uniwersytetu, rzucać pracy 
doktorskiej?
L.C.: Oj, bardzo. Tym bardziej, że 
aby zostać na uczelni, trzeba było 
mieć propozycję, a ja ją sobie 
wypracowałem średnią i pracą 
w kole naukowym, gdzie 
byłem przewodniczącym. Gdy 
rezygnowałem z asystentury, kilka 
osób się dziwiło, że zostawiam taką 
propozycję. Znajomi uważali, że 
ryzykuję, zostawiając pewną pracę. 
Przypomnę, że wtedy na rynku 
było duże bezrobocie. Mój profesor 
i promotor uznał, że zablokujemy 
temat mojej pracy doktorskiej, bo 
za kilka lat być może do tego wrócę.
I.P.: I wrócił pan?
L.C.: Nie. Trudno było się zająć 
jednym i drugim, tym bardziej, że 
to dwa różne światy. Kompletnie 
nie do pogodzenia. Po latach też nie 
myślałem, by wracać do doktoratu, 
bo byłaby to sztuka dla sztuki. Do 
mojej dzisiejszej pracy zupełnie 
nieprzydatna praca.
I.P.: Lubił pan zajęcia ze 
studentami?
L.C.: Sprawiały mi dużą 
przyjemność i naprawdę 
zazdroszczę nauczycielom, mówię 
poważnie, ich pracy. To fajna praca, 
w której cały czas się coś dzieje. 

Przekazywać wiedzę i pomagać młodym ludziom 
odkrywać świat, to bardzo mi się podoba.
I.P.: Był pan surowy dla swoich studentów?
L.C.: Nie. Tym bardziej, że wielu z nich to byli moi 
koledzy z koła naukowego, a ja byłem od nich 
niewiele straszy. Mówiliśmy sobie po imieniu J.

Czasem zastanawiam się, co by było, gdybym został 
na uczelni. Jak potoczyłaby się moja kariera. Cały 
czas utrzymuję kontakt ze znajomymi z uczelni, 
śledzę ich kariery i próbuję odnaleźć tam siebie 
w tym alternatywnym wariancie życia.
I.P.: Ale patrząc na wymierne korzyści płynące 
z prowadzonej przez pana firmy, chyba pan 
jednak nie żałuje?
L.C.: Nie, nie żałuję. Mogę tu przytoczyć taki 

przykład. Kocham książki. Kiedy odchodziłem z 
uczelni do tak zwanego biznesu, miałem nadzieję, 
że już nigdy nie będę oszczędzał na kupowaniu 
książek. Teraz mogę sobie bez problemu na nie 
pozwolić. I oczywiście mam ich za dużo, więc potem 
rozdaję znajomym.
I.P.: Jak doszedł pan do tego punktu, 
w którym dziś jest?
L.C.: Jak wspomniałem, najpierw handlowałem 
chemią z firmy, którą reprezentował mój kuzyn, 
potem nasze drogi się rozeszły. On zajął się swoim 
biznesem, ja swoim. Założyłem firmę agrarną. 
Zajmowałem się dystrybucją środków ochrony 
roślin i doradztwem rolnym. Na początku przez 
dwa lata byłem sam. Ale robiłem postępy, a że lubię 
być dobry w tym, co robię, szkoliłem się, czytałem 
podręczniki akademickie, doskonaliłem, firma 
powoli się rozwijała. A teraz w ciągu roku potrafimy 
przyjąć około 20 lub nawet 30 osób. 
I.P.: Ilu ma pan pracowników?
L.C.: Obecnie 200 we wszystkich oddziałach firmy. 
Poza tym współpracujemy z wieloma osobami, na 
przykład z kancelariami prawnymi.
I.P.: Słyszałam, że wśród pana załogi są 
opiekunowie gospodarstw rolnych. Czym zajmują 
się te osoby?
L.C: Z punktu widzenia firmy są to osoby, 
których celem jest współpraca z konkretnym 
gospodarstwem rolnym. Ci pracownicy służą 
pomocą i doradztwem związanym z szeroko 
pojętym rolnictwem.
I.P: Jaką ofertę ma pana firma?
L.C: Mamy kilka działów: agro (środki ochrony 
roślin, nawozy, nasiona), maszynowy, czyli sprzęt 

rolny, mamy osobny dział zbożowy. Czyli 
do jednego gospodarstwa rolnego mogą 
przyjeżdżać od nas trzy osoby. Zajmujemy się 
też ubezpieczeniami rolnymi. Ubezpieczamy 
nieruchomości, maszyny, uprawy. Prowadzimy 
też działalność finansową, udzielając pożyczek, 
kredytując niektóre zakupy.

I.P: Rolnik ponosi koszty doradztwa?
L.C: Nie. W naszej firmie jest to usługa całkowicie 
bezpłatna, traktujemy to jako element programu 
partnerskiego i lojalnościowego. Jeśli doradzamy, 
szkolimy, mamy nadzieję, że rolnicy będą korzystać 
z naszej oferty handlowej. Klient płaci tylko za realny 
produkt.
I.P: Interesuje mnie, dlaczego pana firma nazywa 
się Osadkowski – Cebulski, a nie odwrotnie. Nie ma 
pan poczucia krzywdy, że pana nazwisko figuruje 
jako drugie?
L.C.: Z Mirkiem Osadkowskim zaczynaliśmy w tym 
samym czasie. Tylko kiedy ja stawiałem pierwsze 
kroki w branży, pracowałem jeszcze na uczelni 
i nie sądziłem, że pójdę w stronę biznesu. To był 

Leszek Cebulski

Fot. Iwona Pawłowska
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Człowiek kreatywny to określenie, które 
niedawno pojawiło się w naszym języku. 

Kiedyś  oznaczało ono po prostu człowieka 
pomysłowego, twórczego, zaangażowanego 
w  to, co robi. Dziś człowiek kreatywny to 
ten, który realizuje różnorodne projekty, 
dawniej to był ktoś, kto podejmował się 
nietypowych zadań, wykonywał niecodzienną 
pracę. Jednak zarówno dawniej, jak i dziś 
ten typ człowieka wyróżnia się wyjątkowymi 
cechami. Gdy myślę o człowieku kreatywnym, 
to widzę kogoś o niezwykłej wyobraźni 
i wrażliwości  dziecka, które odbiera 
poznawaną rzeczywistość w nietypowy 
sposób. Pamiętam, jak kilkuletni Krzyś w 
zimowy, mroźny ranek prosił mamę, aby wlała 
do stawu, po którym pływają kaczki, trochę 
gorącej wody z czajnika, aby nie zmarzły im 
nogi. Zaskakująca reakcja małego chłopca 
obdarzonego wyobraźnią, świadczącą o 
wrażliwości, która może kiedyś, w dorosłym 
życiu, zaowocuje kreatywnym działaniem 
na rzecz potrzebujących naszej pomocy, tak 
jak potrzebowały jej te pływające po stawie 
,,zmarznięte” kaczki. 

Gdy myślę o człowieku kreatywnym, to 
widzę kogoś otwartego na świat, ze szczyptą 
szaleństwa. Ludzie kreatywni wbrew pozorom 
nie zamykają się w swoich laboratoriach, 
w których dokonują niezwykłych odkryć. 
Kreatywność wymaga kontaktu z drugim 
człowiekiem. Jakąż wartość miałyby wynalazki 
wielkich uczonych, gdyby nie służyły ludziom. 
Przecież pisarz nie istnieje bez czytelnika, 
a aktor bez widza. Każde twórcze działanie 
musi otwierać się na odbiorcę, bo tylko wtedy 
ma ono sens, inspiruje do podejmowania 
kolejnych wyzwań. Człowiek kreatywny działa 

często w sposób szaleńczy, bo oddaje się 
swojej pracy bez reszty. Tak było na przykład 
z Marią Skłodowską, która  swoje naukowe 
fascynacje osoby owładniętej chęcią odkrycia 
nowego pierwiastka, okupiła najwyższą ceną 
– ceną życia. 

Gdy myślę o człowieku kreatywnym, 
to widzę kogoś odważnego, oddającego 
się bez reszty swojej fascynacji. Często 
ludzie kreatywni muszą kroczyć pod prąd, 
wbrew utartym ścieżkom, poglądom. 
Naraża to ich na nieprzychylność otoczenia, 
niezrozumienie, szyderstwo. Kreatywność 
nie jest łatwa, nie jest przysłowiową bułką 
z masłem. Musi stawiać czoła wszelkim 
malkontentom, by przedrzeć się przez gąszcz 
przeciętności i szarości. Kreatywność 
wymaga od człowieka ciągłego podsycania, 
twórczego niepokoju, bo tylko wtedy jest 
żywa i oryginalna. Gdy myślę o człowieku 
kreatywnym, to widzę wielobarwną tęczę. 
Tak jak tęcza jest zjawiskiem rzadkim w 
przyrodzie, tak ludzi kreatywnych, twórczych 
i pomysłowych w ludzkiej masie mamy 
niewielu. Wyjątkowość i niepowtarzalność 
barw tęczy to także cechy, które wyróżniają 
osoby kreatywne. Tak jak tęcza swymi 
,,ramionami” sięga hen po horyzont, tak 
działania człowieka kreatywnego często 
wybiegają poza granice przeciętnego 
myślenia o rzeczywistości. W tęczy 
dostrzegamy jakąś tajemnicę i piękno. Tak 
samo człowiek kreatywny rozsiewa wokół 
siebie aurę intrygującej, nieodgadnionej 
nieprzenikalności, a to, co tworzy, zazwyczaj 
odznacza się wyjątkowym mistrzostwem.

Markosia

Eliksir człowieka kreatywnego

czas, kiedy jeszcze wierzyłem w pracę naukową. 
Miałem wrażenie, że dorabiam do pracy na uczelni, 
a nie odwrotnie. Osadkowski natomiast zaczynał 
bardzo dynamicznie, był starszy ode mnie, bardziej 
doświadczony. Miał podpisane umowy z koncernami 
zagranicznymi. Wiedziałem, że aby się utrzymać 
w biznesie, musiałbym mieć podpisane też takie 
umowy. Wtedy, a był to 1994 rok, zaproponowałem 
Mirkowi spółkę. On już był osobą znaną w kraju 
jako dystrybutor produktów rolniczych, więc 
uznaliśmy, że dla większej rozpoznawalności nazwa 
będzie Osadkowski-Cebulski. Później chcieliśmy 
zmienić nazwę, bo była moda na krótkie i brzmiące 
obcojęzycznie, ale doszliśmy do wniosku, że firma 
już ma swoją markę, więc szkoda byłoby zatracić jej 
tożsamość przez taką zmianę. 
I.P.: Jak układa się współpraca ze wspólnikiem?
L.C.: Mamy po 50% udziałów. Jednak od wielu lat 
mój wspólnik daje mi wolną rękę, jeśli chodzi o 
podejmowanie decyzji. Czasem jest to trochę trudne, 
bo za niefortunną decyzję, to niestety ja poniosę 
odpowiedzialność. Mam zatem dużą swobodę w 
prowadzeniu firmy.
I.P.: Od lat ma pan bliski kontakt ze wsią. Jak się ona 
zmieniła przez te lata?
L.C.: Wieś na pewno wypiękniała. Pamiętam, 
jak wyglądały ogrody przydomowe w latach 
siedemdziesiątych, gdy sam mieszkałem na wsi. 
Były paskudne, brzydkie, zaniedbane. Natomiast 
teraz niektóre obejścia to są perełki. Nie wszystkie 
oczywiście. Ale to idzie w dobrym kierunku. Mam 
wrażenie, że przez podpatrzenie. Jeden właściciel 
patrzy, co ma inny i zaczyna się dobra rywalizacja. 
Czyli wizualnie wieś pięknieje, ale myślę, że nie tylko 
o ten aspekt pani chodzi. Wieś zmieniła się nie tylko 
estetycznie, ale zmieniają się zachowania. Znikają 
drobne gospodarstwa. Kiedyś wieś była bardziej 
rolnicza. Każdy miał kawałek ziemi, hodował kury, 
krowę, konie. Teraz trudno zobaczyć na wsi konia, 
chyba że pod siodło. Dziś na wsi jest może 2 – 3 
rolników. Pozostali dzierżawią ziemię innym albo 

są na emeryturze, ewentualnie traktują wieś 
jako miejsce do spania, bo pracują w mieście. 
Krotoszyce, Legnickie Pole to wsie, gdzie są 
nowe domy wybudowane przez ludzi kiedyś 
mieszkających w mieście. Do Legnicy to raptem 15 
minut jazdy, więc dobrze mieszkać na spokojnej wsi 
a pracować w mieście.
I.P.: Prawdą jest, że teraz, aby utrzymać się z 
rolnictwa, trzeba mieć 100 hektarów ziemi?
L.C.: Tak to teraz wygląda, ale to też wynika z 
mentalności rolników, którzy dość konserwatywnie 
podchodzą do kwestii upraw. Na przykład gdybym 
miał 20 hektarów, to nie uprawiałbym kukurydzy, 
bo to naprawdę nieopłacalne przy tym areale, 
tylko skoncentrował się na warzywach. A u nas 
rolnicy nie chcą być elastyczni. Ale trzeba przyznać, 
że mamy lepsze gospodarstwa niż niemieckie. 
Szczególnie te duże. Tu jesteśmy naprawdę bardziej 
nowocześni (park maszynowy), odważni 
i konkurencyjni.
I.P.: Poza pracą ma pan jeszcze jakiś związek ze 
wsią?
L.C.: Mieszkam w mieście. Dojeżdżam do Legnicy z 
Wrocławia. Mieszkam tam od czasów studiów. Ale 
kontakt ze wsią też utrzymuję, odwiedzam swoich 
rodziców w Rzymówce. 
I.P.: Nie ciągnie pana w te rejony?
L.C.: Wrocław jest moim miastem. Jak ktoś 
mnie pyta o najpiękniejsze miasto na świecie, 
odpowiadam: Wrocław. 2/3 życia tu spędziłem. 
Nawet dojazdy mi nie przeszkadzają, bo podczas 
drogi mam czas wiele spraw przemyśleć. A we 
Wrocławiu mieszkam w pięknej dzielnicy, na 
Biskupinie, przy samej Odrze. Jest tam dużo zieleni, 
spokój i nie odczuwa się wielkomiejskości. Nawet 
mamy mniej smogu niż w innej części miasta. 
I.P.: Na koniec zapytam pana o przyszłość. Czy 
zamierza pan jeszcze rozwijać i tak już dużą firmę?
L.C.: Zdecydowanie zamierzamy rozwijać firmę w 
sensie jakościowym. Chcemy wprowadzać nowe 
technologie, między innymi informatyczne, chcemy 

zastosować drony, szczególnie na potrzeby działu 
ubezpieczeń. Każdy rok przestoju to cofanie się. 
Jeżeli robimy wciąż to samo i nie doskonalimy się, 
to konkurencja nas wyprzedza. A my konkurujemy 
nie tylko z firmami polskimi, ale też potentatami 
światowymi. Dlatego musimy być czujni. Wiem, że 
na wielu płaszczyznach jesteśmy lepsi od innych 
firm z tej branży.
I.P.: Pozostaje mi tylko życzyć dalszych sukcesów 
i zdeklasowania konkurencji J.

z Leszkiem Cebulskim rozmawiała
 Iwona Pawłowska

Fot. Iwona Pawłowska
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N
ie wiem, jak rozmawiać z Marysią. Nie wiem, 
jak mówić i pytać, by nie popełnić gafy. Bo 

Marysia ma 17 lat i nie widzi od urodzenia. Boję się, 
że wymsknie mi się odruchowo „popatrz”, „widzisz”… 
a dziewczyna nie odróżnia nocy od dnia. Wokół niej 
zawsze jest ciemno. Czerwony kolor sweterka kojarzy 
jej się jedynie ze splotem wełny. Ale mimo to wie, 
że jest ładny. Marysia w ogóle pozytywnie odbiera 
świat, nawet mnie, bo mówi: „pani jest dobra” i 
komplementuje: „ma pani ładne oczy i usta”. Nie 
wiem, jaki zmysł jej to sugeruje. Zapewne wyobraźnia. 
Ona zazwyczaj koloryzuje, upiększa świat. Tym 
widzącym też.

Marysia musi polegać właśnie na wyobraźni i 

na swojej rodzinie. Stara się być samodzielna, chce 
pomagać mamie w kuchni, ale to siostra Ania i rodzice 
są jej tarczą w obronie przed ciemnością.
Jak wygląda świat człowieka, który ma przed oczyma 
tylko ciemność? Który nigdy nie widział koloru trawy, 
blasku słońca czy twarzy własnej matki? W każdym 
z nas ciemność budzi strach, poczucie niepewności. 
Marysia z tym żyje od 17 lat. Nie tylko z tym. 
Urodziła się z wieloma wadami. Jest opóźniona w 
rozwoju, ma zespół Westa. Jednak to ciemność jest 
największą przeszkodą w jej życiu. Kocha muzykę, 
śpiewanie. Marzy, by się w tym doskonalić. Ania 
puszcza jej z Internetu piosenki, a ona uczy się słów. 
Uwielbia karaoke. Lubi też jazdę na rowerze. Jeździ na 

tandemie. Kieruje mama, tato, lub siostra, a ona, jak 
mówi, czasem pedałuje, bo trzeba zgubić brzuszek. 
Podoba jej się lato, bo wtedy rodzice rozkładają jej 
basen w ogrodzie i pluska się w wodzie.

Marysia lubi słuchać bajek. Jej mama pracuje 
w bibliotece i wypożycza córce książki do słuchania. 
Zespół chorób sprzężonych znacznie utrudnia 
Marysi zdobycie umiejętności płynnego czytania 
Braillem. Jednak dziewczyna nie poddaje się i 
nieustannie ćwiczy układanie różnych kombinacji 
sześciopunktu, z których każda stanowi inną literę 
alfabetu i cyfry. W szkole w Brochocinie czy w 
Zagrodnie, gdzie ma zajęcia indywidualne, nie ma 
specjalisty tyflopedagoga. Oczywiście, dziewczyna 
mogłaby być w ośrodku dla ociemniałych, ale jej 
stan zdrowia i problemy z akceptacją miejsca nie 
pozwoliły na przebywanie w internacie.

Uczy się jak inne dzieci, z tą różnicą, że jej 
nauka obejmuje wychowanie fizyczne, logopedię, 
muzykę, zajęcia rewalidacyjne i manualne. Jest 
bardzo lubiana przez nauczycieli, którzy doceniają 
jej talent wokalny. Marysia też darzy ich sympatią, 
w rozmowie ze mną często chwali swoje panie: 
Iwonkę, Kasię i Adelinę. Mówi o nich ciepło. Bo 
Marysia lubi ludzi. I byłoby sprawiedliwie, by 
ludzie umieli to odwzajemnić. A jest na to szansa, 
bo Marysia to dziewczyna, która ma szansę 
wygrać z mrokiem. Nadzieja w terapii komórkami 
macierzystymi. Jednak na to potrzeba około 100 
tys. złotych. Tyle dzieli Marysię od zwycięstwa nad 
kalectwem. Dla rodziny Sobotów z Brochocina jest 
to niewyobrażalna kwota. Zarabia tylko mama 
Marysi, tato jest po operacji i zajmuje się córką, 
na którą pobiera zasiłek. Siostra Marysi studiuje 
a brat jest na rencie. Dlatego sami Sobotowie nie 
udźwigną ciężaru zebrania takiej kwoty dla córki, ale 
dla pokaźnej grupy ludzi dobrej woli jest to zadanie 
do wykonania. Dlatego zacznijmy od kwesty i 
licytacji podczas dorocznej gali „Echa Złotoryi”, 
niech pieniądze zebrane 9 marca będą dobrym 
początkiem tej drogi ku jasności.

Iwona Pawłowska

Pomóżmy Marysi zobaczyć świat

Dzień Zakochanych przypadający na 
14 lutego ma w Gminie Pielgrzymka 

swoich zwolenników. Właśnie w 
walentynki w Gminnym Centrum Kultury 
spotkali się ci, którzy chcieli bawić  z 
tej okazji. Przy suto zastawionym 
stole panie i panowie świętowali w 
karnawałowych rytmach pod okiem 
Grzegorza Garlińskiego.  

Bogaty blok animacji dostarczył 
uczestnikom wiele uciechy i radości. 
Były słodkie serca upieczone przez 
panią Teresę Zapolską, zabawy z  
sercem, szukanie ukrytych lizaków, 
walentynkowe porady, losowanie 
magicznych serduszek. Pan Staszek 
w roli doktora Walentego zadbał o 
samopoczucie każdej z dam – za co 
otrzymał zasłużoną nagrodę. Odbyły 
się też wybory króla i królowej 
miłości. Honorową parą zostali: pani 
Halina Kwolik i pan Józef Lachowski. 
Było słodko, wesoło i  bardzo, bardzo 
gorąco szczególnie w chwili -  kiedy 
wypuściliśmy w niebo czarodziejski 
lampion LOVE - spełniający nasze 
najskrytsze pragnienia. Uczestnikom 
spotkania dziękuję za świetną 
zabawę.

W Proboszczowie mieszka pani 
Walentyna Stolarczyk, która jest  
jedyną Walentyną w całej gminie. Od 
wielu lat w dniu imienin odwiedzam 
solenizantkę, składając jej życzenia 
wszelkiej pomyślności. W tym roku pani 
Walentyna otrzymała drobny upominek 
od Centrum Kultury w Pielgrzymce.

 Tekst: Małgorzata Semeniuk
Zdjęcia: Regina Piszczałka

W walentynkowych 
nastrojach
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Późnym latem 1969 r. mój mąż zaproponował 
mi wycieczkę do Złotoryi, mówiąc: zobaczysz, 

gdzie będziemy mieszkać. Fakt ten wiązał się 
z jego pracą na Wilczej Górze. Spacer uliczkami 
miasteczka zauroczył mnie; na klombach kwiaty, 
dużo zieleni i przestrzeni, ciekawe ukształtowanie 
terenu, baszta, urocze fontanny. Jest cudownie – 
powiedziałam, siedząc pod lipami. Zasiedziałam 
się do dnia dzisiejszego, tak samo szczęśliwa, jak 
tamtego dnia. Tu wychowaliśmy nasze dzieci, 
poznaliśmy wielu miłych ludzi, nawiązaliśmy 
znajomości. Z roku na rok miasteczko piękniało, 
powstawały nowe bloki, domki jednorodzinne. 
Dzisiaj już otoczone drzewami, krzewami 
i mnóstwem kwiatów, także na balkonach. 
Cieszy mnie każdy uporządkowany skwer, nowa 
ławeczka czy chodnik. Imponuje zalew, hala 
sportowa i wyremontowane zabytki.

Tę przestrzeń miejską wypełniają ludzie, 
którzy do Złotoryi napłynęli w różnym czasie, 
z różnych stron. Doczekaliśmy się już kolejnych 
pokoleń zrodzonych w naszym mieście lub 
najbliższej okolicy. Jedni założyli swe gniazda 
w Złotoryi, inni pojechali w Polskę, a nawet w 
świat, szukać swego miejsca na ziemi. Jednych 

pociągnęły więzi rodzinne, drugich ekonomia,
 zaś innych ciekawość „nieznanego”.

Ci, którym codzienność upływa głównie w 
Złotoryi, nie uskarżają się na nudę. Korzystam 
z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której 
przemiłe i kompetentne panie organizują 
spotkania z ciekawymi ludźmi, promują 
lokalnych twórców i prezentują poplenerowy 
dorobek artystyczny plastyków. Zachwycam 
się twórczością lokalnych autorów, Klubem 
Miłośników Książki, który wychodzi naprzeciw 
, zarówno moim potrzebom, jak i innych 
czytelników. Panie dbają o atrakcje dla dzieci 
i młodzieży. Jestem dumna z akrobatów, 
tenisistów i innych pasjonatów, którzy rozsławiają 
nasze miasto. Dostrzegam organizacje, 
stowarzyszenia, instytucje. Oceniam pozytywnie 
pracę ZOKiR, dynamiczny rozwój kina. Wysoko 
cenię trzydziestoletnią działalność TMZZ, w 
którego realizacjach uczestniczę, stąd wiem, jak 
działa. Widzę „Echo Złotoryi”, Kresowian, Klub 
Fotograficzny i Kolekcjonerów.

Widzę wydawnictwa, sesje, konferencje i 
wystawy. Bywam świadkiem zachwytu gości 
zagranicznych, którzy poznają ludzi i ich 

dokonania. Chociaż sama nie uczestniczę 
w akcjach sportowych, widzę i podziwiam 
chodzących, biegających i tych, co po linie, na 
wstążce pod sufitem akrobacjami przyprawiają 
mnie o stan przedzawałowy. W skupieniu 
słucham naszych chórów, wzruszam się z innymi 
podczas Wigilii w Rynku. Corocznie staram się 
uczestniczyć w Złotym Tygodniu, kibicować 
płukaczom złota. Z wielką przyjemnością 
odwiedzam Leszczynę i cieszę się odwiedzinami 
mieszkańców, którzy osiedlili się poza ziemią 
złotoryjską.

Do napisania tego listu skłoniły mnie 
przemyślenia związane z wyborem Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej 2016. Jestem bardzo 
zadowolona z kandydatur, widzę jeszcze więcej 
zasługujących na uznanie, ale wiadomo, nie 
wszyscy mogą wygrać, choć według mnie 
wszyscy już wygrali. Uznanie mieszkańców jest 
najwyższą oceną. Ubolewam, że są malkontenci, 
którym nic się nie podoba, a którzy sami niczego 
nie zdziałali. Zapraszajmy ich, niech się uczą, 
a póki co: patrzą i bawią.

Ryszarda Cetera  

List do redakcji: Moje miejsce na ziemi

I. VIII wieków kościoła NNMP:
5 III 2017, godz. 16.00, kościół NNMP – odczyt 
„Początki kościoła Mariackiego” 
9 IV 2017, godz. 16.00, kościół NNMP – odczyt 
„Symbolika i zabytki kościoła”, zwiedzanie zabytku 
7 V 2017, godz. 16.00, kościół NNMP – odczyt „Kościół 
NNMP w dziejach miasta” 
21 V 2017, godz. 16.00, kościół NNMP – otwarcie 
wystawy o historii kościoła i joannitów
24 V 2017, godz. 16.00-18.00, kościół NNMP 
– konferencja „VIII wieków kościoła NNMP”:
Referaty: „Joannici w dziejach Złotoryi i kościoła 
Mariackiego”, „Kościół NNMP jako arcydzieło sztuki 
sakralnej”, „Ekumeniczne dzieje kościoła Mariackiego”.
Wręczenie nagród laureatom konkursu. 
26 V 2017, godz.  17.00-21.30 – Joannici w Złotoryi:
- zaproszenie na spotkanie z joannitami podczas 
uroczystego otwarcia Dni Złotoryi 

VIII wieków kościoła NNMP 
i kościoła św. Mikołaja w Złotoryi     
Joannici w dziejach Złotoryi

17.00-18.00 – gra terenowa
19.00-20.30 – joannici w kościele Mariackim: 
symboliczne objęcie patronatu, sceny z życia 
zakonnego, podróż w czasie
20.30-22.00 – zwiedzanie zabytków miasta (wieża 
kościoła NNMP, Baszta Kowalska, Muzeum Złota, mury 
obronne, kościół św. Jadwigi).                          

II. VIII wieków kościoła św. Mikołaja:
11 III 2017, godz. 13.00, klasztor franciszkanów, sala nr 
5 – odczyt „Początki kościoła św. Mikołaja”
25 III 2017, godz. 13.00, klasztor franciszkanów, sala nr 
5 – odczyt „Kościół św. Mikołaja w dziejach Złotoryi”
11 VI 2017, kościół św. Mikołaja, godz. 12.00-13.30 
– „Otoczenie kościoła. Góra Mikołaja i jej zabytki”, spacer  
24 IX 2017, klasztor franciszkanów, godz. 13.00 
– wystawa o dziejach kościoła św. Mikołaja.

Ks. Proboszcz Stanisław Śmigielski
O. Proboszcz Bogdan Koczor OFM

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej

Program

Serdecznie zapraszamy na spotkania historyczne pod hasłem:

LISTY, PROGRAMY, ZAPROSZENIA
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U
dało mi się namówić na złotoryjskie 
wspomnienia pana Sławomira 

Kiragę. Pytania krążą wokół tematów 
pojawiających się u cytowanych wcześniej 
w „Echu” rozmówców, było to działanie 
zamierzone, miało potwierdzić obrazy 
wydobyte z pamięci innych uczestników 
tamtych dni, bądź pokazać miejsca czy 
wydarzenia w innym świetle.

Danuta Sosa: Zatem przywołajmy czasy 
płochej młodości. Gdzie było Kiragowe 
Gniazdo?
Sławomir Kiraga: Mieszkaliśmy w kamienicy 
przy Krajowej Rady Narodowej (dzisiaj 
naprzeciw Urzędu Miasta). W wejściu do 
klatki schodowej były (i są do tej pory) 
dwa obrazy - freski. Jeden z wizerunkiem 
Wilkołaka, drugi - parku koło basenu. 
Mieszkaliśmy na trzecim piętrze i jak się dało 
dobrze wychylić przez okno jednego z pokoi, 
to na zadaszeniu okna poniżej można było 
odczytać imiona i daty urodzenia rodziny, 
która niewątpliwie mieszkała tutaj przed 
wojną. Pamiętam dwa: Helga Finger, Peter 
Finger. Było jeszcze jedno, może dwa, były 
tam też daty urodzenia. Nie mam pojęcia, czym oni 
to napisali, na cynkowanej blasze czarne, odręczne 
napisy, ładnym, kaligrafowanym pismem. Jak byłem 
w Złotoryi w 2002 r., to odwiedziliśmy rodzinę, która 
mieszkała w tym lokalu, wychyliłem się przez okno z 
zamiarem uwiecznienia tych napisów na fotografii, 
jednak daszek został zamalowany a ślad po nich 
zaginął. Na pewno gdyby usunąć farbę, te napisy by 
tam jeszcze były. 

Sławek podrósł, w wieku sześciu lat rozpoczął 
naukę gry na skrzypcach, a za rok został uczniem 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej. Jak 
we wspomnieniach zapisał się ten okres? 
Pamiętam, jak nas, pierwszaków, witali starsi koledzy 
z siódmej klasy z wychowawczynią, panią Prokopową. 
Uczyła mnie tylko dwa lata i odeszła na emeryturę. W 
ciągu dwóch lat nauczyła mnie polskiego, gramatyki 
i tabliczki mnożenia tak, że nie miałem z nimi nigdy 
kłopotów. Ostatni raz spotkałem ją, będąc już na 
studiach, pani Czesława była wtedy naprawdę w 

wieku godnym pozazdroszczenia, a powitała mnie 
tak, jakbyśmy się widzieli poprzedniego dnia. 

Wspomnienia ze szkoły podstawowej to 
wspomnienia z budowy sali gimnastycznej, udręka 
nauki w budynku, w którym trwały remont i 

rozbudowa. Pomagali wszyscy 
- nauczyciele, rodzice, starsi 
uczniowie. Korzystaliśmy z 
tej sali wiele lat. Pod koniec 
podstawówki rozpoczął się 

remont szkoły. 
Siódma i ósma 
klasa miały lekcje 
„na terenie 
budowy”. 
Zabawnie 
było słyszeć w 
czasie klasówki, 
jak robotnicy 
krzyczeli do siebie 
z góry - podawaj 
prędzej to wapno. 
Pamiętam 
uroczyste 
odsłonięcie 
tablicy 
upamiętniające 
patronkę szkoły 

- Marię Konopnicką. 
Głównie dlatego, 
że przyjaciel moich 
rodziców, pan Zygmunt 
Górny, dorabiał 
specjalne śruby do 
zamontowania tej 
tablicy na ścianie. 
Oczywiście teraz takie 
mocowania każdy kupi 
w sklepie, wtedy był 
to wyrób, o którym 
nikt nie słyszał. Pan 
Zygmunt, złota rączka, 
dorobił je sam, a 
dostarczył je do nas i ja 
je zaniosłem do szkoły. 
Byłem z tego bardzo 
dumny.

Szkoła nawiązała 
kontakt ze statkiem 

M/S Maria Konopnicka, załoga statku przyjeżdżała 
do nas w odwiedziny wiele razy, przywozili pamiątki 
oraz opowieści o podróżach do egzotycznych 
krajów. Jak byłem, zdaje się, w szóstej klasie, szkoła 
zorganizowała wyjazd do Gdyni w celu odwiedzenia 
statku i jego załogi. Byłem jednym ze szczęśliwców 
wybranych do tej wizyty. Zwiedzaliśmy statek, 
oczywiście stołowaliśmy się cały czas w oficerskiej 
mesie na pokładzie statku. Zwiedzaliśmy Gdańsk, 
Gdynię, byliśmy gośćmi w domu kapitana statku, 
pana Jasickiego. Potem długo jeszcze przysyłał kartki 
z pozdrowieniami z różnych stron świata. Ostatnia 
przyszła z M/S Jakarta, który stał uwięziony na 
Jeziorze Gorzkim, części kanału Sueskiego. Mogę 
pochwalić się, że kapitan statku, pan Jasicki, traktował 
mnie w bardzo przyjacielski sposób, do tego stopnia, 
że jak przyjechał z żoną w odwiedziny do Złotoryi, dał 
się zaprosić do nas do domu.                                                                                                                                           

Nastoletni chłopcy są wszędobylskimi 
odkrywcami i wojownikami. Jak pan wykorzystał 
ten czas? 

Do wypraw odkrywczych po okolicach Złotoryi 
należy zaliczyć wizytę w wyrobisku kamieniołomów 
za torami. Jak byłem tam pierwszy raz, to daleko 
na dnie widać było niewielkie oczko wody. Po kilku 
latach poziom się podniósł o kilkadziesiąt metrów, 
a do powierzchni było o wiele bliżej. Jest ono tam 
jeszcze? Oczywiście chłopcy nie byliby sobą, gdyby 
nie buszowali po ruinach zakładu przerobowego – co 
to było? Kruszarnia? Zaraz obok torów. Wszędzie 
było mnóstwo pyłu kamiennego. Można sobie 
wyobrazić, jak wyglądaliśmy po wyjściu stamtąd.                                                                                                                                         
Oczywiście do przyjemności należało uczestnictwo 
w rajdach, dzięki którym można było lepiej poznać 
okolice Złotoryi. Bawiliśmy się także blisko domu. 
Z ogrodu na Miłej można było dostać się przez 
ceglany mur do parku Sądu Powiatowego. Był on 
ogrodzony, zaniedbany i strzeżony. Trzeba było się 
pilnować, żeby nas nie złapał jakiś człowiek, który 
podobno był bardzo groźny i pilnował, żeby łobuzeria 
nie szwendała się po posesji. Byliśmy oczarowani 
kamiennymi schodkami, ławkami, gazonami, była 
nawet spora altanka. Przypominało to park przy 
Legnickiej, ale było bliżej i do tego zakazane. Co za 
frajda! Jakoś cerber nigdy nikogo nie złapał i nikomu 
krzywdy nie zrobił. Potem ogrodzenie usunięto, cały 
urok zaczarowanego ogrodu prysnął.  
Na „huśtawkach” koło Milicji na Kościuszki były 
takie huśtawki, które można było rozbujać tak, żeby 
się obracały o 360 stopni. Próbowaliśmy z kolegą 
tak tę huśtawkę rozbujać. Ja siedziałem, on stał, jak 
już wylatywaliśmy prawie do góry nogami, mnie 
wyrzuciło w powietrze i wylądowałem na betonie, 
później obydwie nogi opatrzono gipsem do bioder.  
Nie było tak źle, stłuczone oba stawy skokowe. Innym 
razem wyprawa do kruszarni skończyła się złamanym 
nadgarstkiem i gipsem. W końcu „kto nie ryzykuje, 
ten w kozie nie siedzi” - jak mawiał baca.   

Do przyjemnych wspomnień 
na pewno zaliczę kolonie letnie. 
Pierwszy raz pojechałem po 
trzeciej  klasie. Trzeba było 
szybko się przyzwyczaić, że 
nie ma rodziców,  nauczyć się 
ścielić łóżko i prać skarpetki, 
no i z głową gospodarować 
kieszonkowym, żeby nie 
skończyło się ono w ciągu trzech 
dni. Dwa lata z rzędu jeździłem 
na kolonie z młodzieżą, której 
rodzice pracowali w Instytucie 
Fizyki Jądrowej w Świerku pod 
Warszawą. Temat reaktorów, 
rozszczepialnych materiałów 
i promieniotwórczości był mi 
więc znany od dzieciństwa i 
to nie tylko od strony bomby 
atomowej. 

Z czasów szkolnych 
pamiętam pochody 1- Majowe. 
Najpierw byłem w poczcie 
sztandarowym, nie pamiętam, 
w jakim wieku byłem, gdy mnie 
tam zaproszono, ale musiałem 
być bardzo młody. Pamiętam 
ból ramienia, na którym 

Ze Złotoryją 
w s e r c u  

Wycieczka
do Lądka Zdroju

Sławomir Kiraga
Na wakacjach

z bratem
Irkiem
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niosłem sztandar. Bolało mnie kilka dni, sztandar był 
bardzo ciężki. Potem grałem w orkiestrze harcerskiej 
na fanfarze. Ćwiczyliśmy na dachu naszej kamienicy. 
Wyobrażam sobie zdziwienie przechodniów, którzy 
musieli nas słyszeć, a nie mogli zobaczyć. Oczywiście 
fanfara musiała być wypucowana Neosidolem na 
lustro. 
W zimie były sanki, a potem narty. Najpierw mała 
górka za domem, potem ogród koło kamienicy 
na obecnej Miłej. Zjazd do samej ulicy Kościuszki, 
ale na końcu była siatka, więc niebezpieczeństwa 
wyjechania na ulicę nie było. Czasami jeździliśmy 
późno po zmroku, człowiek wracał do domu zziajany 
i przemoknięty, i pełen życia. Komu by przyszło 
do głowy, że można dzieciństwo spędzić przed 
komputerem. A do tego w telewizji jeden kanał, jak 
tu siedzieć w domu? Pamięta ktoś taki dowcip? - po 
co telewizja uruchomiła drugi program? - żeby nam 
udowodnić, że pierwszy nie jest taki zły...
Dzieci lubią fantazjować i „lubią się bać”. Chłoną 
historie „straszne”, ale też zaglądają do miejsc 
budzących lęk. Tę ciekawość świata gdzieś po drodze 
zatracamy.

Oczywiście wśród chłopców dorastających w 
Złotoryi krążyły mrożące krew w żyłach opowieści 
o lochach i podziemiach. Trzeba tylko było znaleźć 
do nich wejście. Mój szkolny kolega mieszkał w 
kamienicy w Rynku, opowiadał, że z jego piwnicy 
są wejścia do „lochów”. Wybraliśmy się tam kiedyś. 
Pamiętam półokrągłe stropy z ciosanego kamienia, 
podobnego do naszych murów obronnych, labirynt 
korytarzy, pomieszczenia, do których prowadziły 
osobne drzwi, nawet jedno małe pomieszczenie 
z okratowanym okienkiem. Śmialiśmy się, że 
musiał to być loch więzienny. Niestety po przejściu 
kilkuset kroków okazało się, że korytarz kończył się 
rumowiskiem sięgającym stropu, nie dało się dalej 
wejść. Naprzeciwko Zakładów Obuwia, tzw. Filców, 
znajdowała się kamieniczka i koło niej wypływał 
strumyk, albo ściek, z kanału o sporych wymiarach. 
Podobno to też było wejście do „lochów”. Nigdy 
nie próbowaliśmy się tam dostać. Byliśmy wtedy 
już w takim wieku, że zdawaliśmy sobie sprawę, 
jakie niebezpieczeństwa mogły nieść ze sobą takie 
wyprawy. 

Trafiłam na zucha, który tam był z kolegami, 
dotarli do wylotu koło poczty. To jest kanał 
ściekowy.

Byłem za to w sztolni kopalni złota, wiele lat przed 
tym, nim stała się ona turystyczną atrakcją. Wejścia 
nikt nie pilnował, ale niestety nie było chodników, 
woda stała prawie wszędzie, trzeba było brodzić, żeby 
się przedostać dalej. Wrażenie zostało do tej pory, no i 
do tego ten dreszczyk - nad głową cmentarz!

Kolejną atrakcją była jaskinia koło zalewu. 

Oczywiście zalewu wtedy jeszcze nie było nawet 
w planach, na jego obecnym terenie było pole. 
Powietrze w jaskini było wilgotne, chłodne i nadawało 
się do oddychania, nie tak jak teraz, niestety... A 
z jaskini - dwa kroki do żelaznego mostu, i kto nie 
przeszedł na drugą stronę nie wierzchem, ale po 
dolnych dźwigarach, nie wie, co stracił. Trzeba było 
się łapać tych ukośnych wsporników i obejść je na 
drugą stronę. A jaka była frajda, gdy górą jechał 
pociąg!!! Kiedyś, wiele lat później, nabawiłem się lęku 
wysokości i dostaję gęsiej skórki, jak sobie przypomnę 
te „wyczyny”. Tak, lubiliśmy się bać. 
Na końcu naszego podwórka była katownia 
(obecnie muzeum), w której składował deski pan 
Podolecki, producent trumien. Produkcja odbywała 
się na parterze kamienicy przy ul. Basztowej 
(obecnie zaplecze kwiaciarni). Ile było opowieści 
mrożących krew w żyłach, że straszą tam duchy 
pomordowanych (i do tego te trumny!!!)  
Tak więc większość wolnego czasu spędzaliśmy z 
kolegami na dworze. Zawsze wśród zabaw była 
moda na coś. Tak więc grało się w palanta, podczas 
Wyścigu Pokoju w wyścig, kiedy indziej w grzyba. 
Do pierwszej gry potrzebna była sztacheta z płotu i 
jakakolwiek niewielka piłka, do drugiej - pokrywka 
od pasty do butów albo zakrętka od słoika, do 
trzeciej najlepszy był spory pilnik do metalu, bez 
rączki oczywiście, szpikulec wbijało się w ziemię. Były 
też łobuzerskie mody na procę, do tego potrzebne 
były pomarańczowe wentylki do zaworków do 
kół rowerowych, w końcu nie można było kupić 
pojedynczej długiej gumki, producent sprytnie 
zaczął ciąć je na krótkie kawałki. Inną modą były 
proce na skobelki, do nich potrzebna było cienka 
gumka i kawałki drutu na skobelki. W poniemieckich 
kamienicach przewody elektryczne były mocowane 
na tynku przy pomocy specjalnych, metalowych 
kołków. Po wbiciu takiego kołka w kawałek drewna 
i wykręceniu z niego śrubki można było otworek 
napełnić zdrapanymi łebkami od zapałek, wsadzało 
się gwóźdź, najlepszy był papiak 
(specjalny gwóźdź do przybijania papy 
dachowej) i waliło się tym o twarde 
podłoże.  Huk był niezły, a po zmroku 
było jeszcze widać ciemnoczerwony 
płomień. Po powrocie do domu 
pytanie: 
– Gdzie byłeś? - Na podwórku. 
- Co robiłeś? - Bawiłem się z kolegami. 
- W co? A w piłkę graliśmy. No czasami 
rzeczywiście graliśmy w piłkę... 
Kiedyś zobaczyliśmy, jak pewien 
pan otwiera wielkim kluczem 
drzwi na wieżę, okazało się, że on 
tam idzie nakręcić zegar. Pozwolił 
nam wejść. Nie mieliśmy pojęcia o 
szkole Trozendorfa, najważniejsze 
było wgramolić się na samą górę i z 
zapartym tchem patrzeć na Złotoryję 
z góry. Wieżę dla turystów otwarto 
wiele lat później. Czy ktoś pamięta, 

że niedaleko był inny zegar? Na szczycie naszej szkoły? 
Teraz z tego miejsca patrzy na miasto patronka. Nie 
pamiętam, czy ten zegar kiedykolwiek chodził, ale 
pamiętam, że był tam cały mechanizm z mosiężnymi 
trybami. Może był popsuty?

Z opowiadań wiem, że w Złotoryi było kilku 
mechaników samochodowych i chłopcy do nich 
zaglądali. Fascynowała ich motoryzacja, a pana? 
Pierwszym moim hobby był rower, najpierw mała 
Żabka, na której nauczyłem się jeździć na dwóch 
kołach. „Prawdziwy”, duży rower dostałem od 
mojego dziadka w prezencie. Był to stary, radziecki 
rower, oczywiście bez przerzutek, lakierowany 
na piękny kolor bordo z ornamentami w kolorze 
złotym. Pojazd był bardzo nietypowy, nie można 
do niego było kupić odpowiednich dętek ani opon, 
jak te się zdarły, rower stawał się bezużyteczny. Ale 
najeździłem się na nim co niemiara. Jaką frajdą był 
zjazd ulicą Kościuszki, zwłaszcza jak spadł łańcuch 
i nie było jak zahamować. Czasu było niewiele, 
trzeba było błyskawicznie wpaść na pomysł i wsadzić 
but pomiędzy koło i ramę. Smród palonej gumy, 
nie wiem, czy z opon, czy z buta, był okropny, ale 
zahamować się udało. Potem zaczęła się fascynacja 
motoryzacją, od motoroweru marki Komar. 
Wygrałem go na książeczkę motorowerową (nie 
każdy wie, że oprócz książeczek samochodowych i 
motorowych były i takie). Wygrałem go w czwartej 
klasie, więc stał kilka lat w przedpokoju, czekając aż 
dorosnę. W końcu starszy kuzyn, który przyjechał w 
czasie wakacji, przekonał mojego ojca i wyciągnęliśmy 
go na dwór. Przejechałem nim wiele kilometrów, 
oczywiście zwiedzając okolice Złotoryi. Potrafiłem na 
nim dojechać do Legnicy czy Chojnowa, a to już była 
wyprawa, że ho ho. No, ruch na drogach był niewielki, 
właściwie nie było większego niebezpieczeństwa.

Cd. wspomnień (liceum, studia, Kanada) 
w marcowym Echu Złotoryi.

Danuta Sosa                                                               

Na kolonii - Sławomir czwarty od prawej

Sławomir Pieprzyk
Alicja Cieślińska

Sławomir Kiraga
Na wycieczce

w Lądku Zdroju
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„Chciałbym już uniknąć 
martyrologii, żeby nie było tych 
prześladowań i dramatów historii.
Żeby iść w kierunku bardziej 
ludzkim, obyczajowym.”
Andrzej Wojciechowski 
(„Echo Złotoryi” styczeń 2016)

Beata Jańta: Zakończył pan 
właśnie pracę nad drugą częścią 
„Opowieści złotoryjskiej”. Skąd 
zaczerpnął pan pomysł na książkę? 
Czy uległ pan presji społecznej po 
adaptacji filmowej „Opowieści…”, 
czy pomysł zrodził się w pana 
głowie?
Andrzej Wojciechowski: Matką 
chrzestną tego pomysłu jest Iwona 
Pawłowska. Ona mnie nie tyle 
przekonała, co zainspirowała, 
żeby w ogóle o tym pomyśleć. 
Przedstawiła mi perspektywę 
dalszej części, widzianą z pozycji 
kamienicy przy Basztowej. To 
był początek tej historii. Do tego 
momentu uważałem, że „Opowieść 
złotoryjska” jest zamknięta i nie 
ma do czego wracać. Teraz myślę, 
że dobrze się stało, bo prędzej 
czy później taka pokusa by się 
pojawiła – a lepiej prędzej, bo 
później jest dużo trudniej dotrzeć 
do materiałów. 
B.J.: Ile czasu zajęło panu 
napisanie powieści „Basztowa 
30”?
A.W.: „Opowieść złotoryjską” 
pisałem pięć miesięcy, tę około 
roku. Trzeba wziąć pod uwagę, 
że pisałem o różnych sprawach. 
Tamten okres, który przedstawiłem 
w „Opowieści złotoryjskiej”, był 
bogaty w wydarzenia historyczne i 

bardzo dobrze udokumentowany. 
Ponadto, pisząc o czasach 
niemieckich, odkryłem, że o wiele 
łatwiej można dotrzeć do informacji 
lub dokumentów. Istnieje bardzo 
dużo źródeł i materiałów na ten 
temat i są stosunkowo łatwo 
dostępne. Przykład: potrzebne 
mi było nazwisko dowódcy wojsk 
lądowych Wermachtu, z roku 1941, 
bo jego nazwiskiem był podpisany 
list. Jego nazwisko i stopień 
znalazłem w Internecie, w ciągu 
kilkudziesięciu sekund. Dlatego 
pisząc o tamtych czasach, było mi 
dużo łatwiej. Wiedza na ten temat 
i chronologia są łatwiej dostępne i 
szeroko opisane. Natomiast wbrew 

pozorom, o wiele trudniej jest 
dotrzeć do informacji na temat 
okresu powojennego. 

Zresztą Internet ma i tę zaletę, 
że dostępne są w nim wszelakie 
słowniki. Dziś nie wyobrażam 
sobie korzystania z ich wersji 
papierowych. Gdybym miał 
korzystać z jego wersji papierowej, 
to wydłużyłoby moją pracę 
w sposób niebywały. Słownik 
języka polskiego dodaje mi wiele 
pewności. Każdy z nas ma swoje 
wyobrażenie o danym wyrazie. 
Mam takie wrażenie, że im człowiek 
bardziej wykształcony, tym jest 
ono większe. Pisząc ostatni tekst, 
zmierzyłem się na przykład z takim 
wyrazem, jak „pastwa”. Używa się 
takiego frazeologizmu „na pastwę 
losu”. Ja chciałem napisać, że „ktoś 
został wystawiony na pastwę 
dzikich zwierząt”. Okazało się, że 
słowo „pastwa” oznacza właśnie 
pożywienie dzikich zwierząt. W 
ten sposób powstałby pleonazm. 
Dlatego Słownik języka polskiego 

jest mi bardzo potrzebny, bo gdy 
jestem przekonany, że coś znaczy 
to, co znaczy, często okazuje, że 
niekoniecznie.
B.J.: Jak zbierał pan materiały
i wybierał, o czym pisać?
A.W.: Było klika osób, które mnie 
wspierały, m.in. pan Alfred Michler, 
który napisał kilka kartek tekstu z 
wydarzeniami, które on uważał za 
istotne, a z których ja łapczywie 
korzystałem. Bo wiedza na temat 
tego, co działo się w naszym 
mieście w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych, nie została 
szerzej opisana. Dlatego chcąc 
napisać o tych latach, miałem tak 
duży problem. Spotykałem się z 
różnymi ludźmi tylko po to, żeby mi 
powiedzieli, chociaż hasłowo, co 
oni uważali za istotne z tego, co się 
działo w tamtych latach w Złotoryi. 
Poza tym były też wydarzenia 
milowe, które każdy ze starszych 
złotoryjan pamięta, np. słynny 
Turniej Miast. Takiego wielkiego 
wydarzenia bez precedensu i tak 
dużego zainteresowania Złotoryją 
chyba nie było do dzisiaj. Zwłaszcza, 
kiedy telewizja przyjechała do 
Złotoryi – a telewizja wówczas, 
w latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych, była bogiem. 
Albo mistrzostwo świata akrobatów 
w 1976 r.. Było ono poprzedzone 
ciężką pracą samych sportowców, 
ale także zaangażowaniem wielu 
ludzi, którzy mieli czas i ochotę 
poświęcić się dla sprawy. Pan 
Leszek Antonowicz opowiadał mi, 
że w „Lenie”, która była opiekunem 
sekcji, zostało wyznaczonych 
kilka osób odpowiedzialnych za 
akrobatykę. W gruncie rzeczy 
tylko jeden jedyny Aleksander 
Borys potraktował to poważnie 
i zaangażował swój czas i pracę. 
Wielu innych poprzestało na 
dobrym słowie. Wniosek stąd, że 
nie wszyscy w tym czasie mieli 
jednakowe podejście do tej sprawy, 
ale sukces oczywiście miał wielu 
ojców. 

Nawiązując do marca 1968 r., 
to chciałem jakoś zaakcentować 
tę ważną datę w historii, już 
niekoniecznie regionalnej, ale 
Polski. Sądzę, że w książce wyszło 
to w miarę dobrze. Uważam, że 
udało mi się odtworzyć atmosferę 

towarzyszącą tym wydarzeniom. 
Bo nie ma też bezpośredniego 
dowodu na to, czy ten problem w 
jakiś sposób zaistniał w naszym 
mieście. Wiemy w zasadzie niewiele 
o złotoryjskiej społeczności 
żydowskiej. Dotarłem do relacji 
zbieranych na potrzeby różnych 
materiałów, że Żydzi w tym czasie w 
Złotoryi byli, zamieszkiwali tereny 
ulic Klasztornej, Konopnickiej i 
Bohaterów Getta Warszawskiego. 

Nie przypadkiem poświęciłem 
jeden rozdział katastrofie w 
Iwinach. Nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z tego, że to była największa 
w historii katastrofa górnicza, w 
której zginęło aż 18 osób w ogóle 
nie związanych z górnictwem. 
Dziwne, bo można by sobie 
wyobrazić, że wioska zapadła się 
pod ziemię. Natomiast stało się coś 
niesamowitego, co znamienne w 
tych czasach – tę katastrofę niemal 
zupełnie ukryto i przemilczano. 
Nie było informacji na jej temat 
w mediach. Dowiedziałem się, 
że gdzieś w „Trybunie Ludu” na 
jednej z odległych stron znajdowała 
się wzmianka. Co prawda było 
to wydarzenie poza Złotoryją, 
ale starałem się, aby było jakoś 
powiązane z miastem. Ponieważ 
tych epizodów było tak niewiele, 
to musiałem się posiłkować 
ogólnie znanymi historiami. 
Stąd także motyw pocztówek 
dźwiękowych, które pojawiły się w 
latach sześćdziesiątych. Nie mam 
pewności, czy w Złotoryi też się ktoś 
nimi zajmował, ale nie można tego 
wykluczyć i jest to prawdopodobne. 
Sądzę, że to w jakiś sposób oddaje 
ducha czasu. Biorąc pod uwagę, że 
jest to powieść, jakiś procent fikcji 
może się w niej znaleźć. Dzisiaj jest 
to nie do pomyślenia, żeby ktoś 
w piwnicy miał piracką produkcję 
nagrań, bo pewnie długo by jej nie 
poprowadził. Aczkolwiek wtedy 
było to tak oczywiste, powszechne, 
że nikt na ten proceder nie zwracał 
uwagi. 

Myślę, że na każdą powieść 
trzeba tak właśnie spojrzeć, że jest 
to częściowo prawda i częściowo 
fikcja, byleby się mieściło w 
granicach zdrowego rozsądku i było 
prawdopodobne. Bo gdybym na 
przykład napisał, że w 1968 roku do 
Złotoryi przyjechał Jurij Gagarin, to 
nikt by w to nie uwierzył, prawda? 
Natomiast produkcja pocztówek 
dźwiękowych mieści się w granicach 
jakiegoś prawdopodobieństwa. 
Ale staram się, aby to, co jest 
udokumentowaną prawdą 
historyczną, nie było przekłamane. 
Obawiam się, że ktoś mógłby mi 
zarzucić nieścisłość, choć z drugiej 
strony, jeśli się czegoś nie napiszę, 
to nie będzie na ten temat żadnej 
dyskusji, a tylko nieścisłości mogą 
ją spowodować i wtedy znajdą 
się tacy, którzy będą chcieli 
dotrzeć do prawdy. Poza tym dużą 
przyjemność sprawia mi, jeśli uda 
mi się dokładnie odtworzyć jakieś 
wydarzenie. Oczywiście, nikt by nie 
zwrócił uwagi na drobne niuanse, 
czy pociąg przyjechał o 9:15, czy 
9:18, ale mnie to sprawia ogromną 
frajdę, jeśli jestem precyzyjny. 
A przy okazji takich poszukiwań 
można dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy. 

W powieści pojawia się też 

Basztowa 30
Opowieść złotoryjska trwa...

wątek piłki rowerowej. Wbrew 
pozorom, jest on prawdziwy. 
Bo piłka rowerowa w Złotoryi 
istniała. Pierwszy tę informację 
podał mi pan Ryszard Chodor, ale 
dotarłem też do mieszkającego 
w Siemianowicach Śląskich 
pana Brunona Skrzypczyka, 
sześciokrotnego mistrza Polski 
w tej dyscyplinie. Dziś to starszy 
pan po osiemdziesiątce, ale 
jeszcze – co ciekawe – prowadzi 
warsztat samochodowy. Bardzo 
ciepły człowiek, z miłym dla ucha 
śląskim akcentem. Pan Skrzypczyk 
opowiadał mi o wyjazdach do 
Złotoryi, bo trzeba wiedzieć, że poza 
Śląskiem ta dyscyplina niemal nie 
istniała. Wyjątkiem była Złotoryja. 
Zresztą wspominał też, że pierwsze 
rowery on i jego brat mieli od nas. 
Wniosek stąd, że to my byliśmy 
awangardą w tym sporcie.

W latach sześćdziesiątych i 
na początku siedemdziesiątych 
wiele z tego, co działo się wokół 
sportu w Złotoryi, działo się w 
tzw. sali „Społeczniaka”, z którym 
wiąże się inna ciekawa sprawa, 
ponieważ wszyscy wiedzą, że 
się spalił, ale nikt nie pamięta, 
kiedy. I rzeczywiście, miałem duży 
problem, żeby znaleźć datę tego 
pożaru. Rozbieżność w datach była 
przeróżna. Niektórzy wspominają o 
latach pięćdziesiątych, co w ogóle 
jest nierealne, a niektórzy mówią 
o roku 1973. Pożar miał miejsce 15 
sierpnia 1971 r., a wiem to stąd, że 
Leszek Antonowicz zachował gazetę 
„Konkrety” z tego roku. Zawsze 
trzeba docenić ten trud, który sobie 
zadają regionaliści. Oni zawsze 
posiadają jakieś artefakty, albumy 
czy wycinki starych gazet. 
Albumy mają ogromną wartość. 
Dzisiaj, przy okazji różnych 
wywiadów, udaje mi się dotrzeć 
do zdjęć, które są bardzo cenne. 
Mówią więcej niż ustne przekazy, 
bo jednak pamięć ludzka zawodzi. 
Wielokrotnie się z tym spotkałem, 
że ludzie różne rzeczy myślą, a 
potem się okazuje, że to niewiele 
ma wspólnego z rzeczywistością.
Nawet źródła pisane potrafią być 
zawodne. Z wieloma książkami, 
które uchodzą za wiarygodne źródła 
wiedzy, okazuje się, że wcale takimi 
nie są. Już nie mówię o tym, że 
nazwy są wielokrotnie mylone, np. 
nazwy ulic. 
B.J.: No właśnie. I tu zderzamy 
się z różnymi oczekiwaniami 
czytelników: 1) Najważniejsze, 
żeby książka była ciekawa i żeby 
się ją czytało jednym tchem vs 2) 
Najważniejsze, żeby książka była 
ciekawa i żeby przedstawiała 
autentyczne historie i życiorysy.
A.W.: Chciałbym kiedyś napisać 
taką książkę stricte historyczną, 
opartą na czyimś złotoryjskim 
życiorysie. Tylko proszę mi pokazać 
taki życiorys! Nie ma takiego 
człowieka, którego życie nadawałby 
się wprost na powieść, tak żeby 
dało się stworzyć z niego wiele 
wątków i wypełnić ją wieloma 
wydarzeniami. Jestem w stanie 
wyobrazić sobie człowieka, który 
by mnie zainteresował swoim 
życiorysem, ale niekoniecznie 
byłaby z tego udana powieść. 
Gdybyśmy na przykład zestawili 
dwa wydarzenia: Turniej Miast i 
mistrzostwo świata w akrobatyce, 

to życiorys bohatera musiałby te 
dwa wydarzenia w sobie zawierać, 
a jest bardzo mało prawdopodobne, 
żebym spotkał takiego człowieka, 
który był wszędzie. A przy jeszcze 
większej liczbie wydarzeń, to jest 
praktycznie niemożliwe. Pisząc 
książkę, prosiłem wiele osób o 
to, żeby mi sygnalizowały, co ich 
zdaniem powinno się zawierać 
w fabule. Natomiast milowych 
kamieni nikt obok mnie nie kładł. 
Powiedzmy sobie szczerze: życie po 
wojnie zaczęło się toczyć normalnie, 
nie było jakichś spektakularnych 
zwrotów. Co w takim małym 
miasteczku mogło się w tym czasie 
dziać? Życie było szare. Wszystko 
było siermiężne i ponure. Nie było 
niczego, z czego można by zrobić 
historię, która by rzucała na kolana.
B.J.: Ale ciekawe jest to, że ludzie 
chętnie oglądają seriale o szarym 
codziennym życiu. 
A.W.: Seriale mają bardzo proste 
schematy. Prawdopodobnie 
też fabuła musi mieć związek 
z działaniem marketingowym. 
Gdzieś na świecie taki schemat się 
sprawdził, a my go kupiliśmy bez 
mrugnięcia okiem. Natomiast jak 
się pisze książkę, to już tak prosto 
nie jest. Bo jak się zapożyczy 
schemat z innej książki, to czytelnik 
od razu to odkryje. Pisząc książkę, 
trzeba z tego szarego życia coś 
jeszcze wyłuskać. Trochę emocji, 
jakąś śmierć, bo śmierć się dobrze 
sprzedaje. W mojej książce ze 
śmiercią miałem pewien problem, 
bo napisałem, że zdarzyła się w 
kopalni. To jest z mojej strony 
trochę naciągnięte. Pytałem wielu 
ludzi, którzy coś na ten temat 
wiedzą, przeglądałem portale, które 
gromadzą sympatyków górnictwa 
i raczej powszechny był pogląd, że 
na „Lenie” nie doszło do takiego 
wypadku. Prawdopodobnie dlatego, 
że warunki geologiczne tutaj 
nie są takie, jak na przykład pod 
Polkowicami, gdzie występują różne 
warstwy gleby, mające tendencje 
do osypywania się. Natomiast 
tutaj drążono wręcz skałę, dlatego 
trudniej było o klasyczne zawały. 
Chociaż ja w to do końca nie wierzę. 
Kopalnię uruchomiono na początku 
lat pięćdziesiątych. Działała przez 
20 lat i w tak długim okresie w 
górnictwie nie jest możliwe, aby 
żaden poważny wypadek się nie 
wydarzył. Co ciekawe, bardzo 
niewiele żyje osób w Złotoryi, które 
pracowały w tej kopalni. Nie wiem, 
czy te pokolenia po prostu odeszły, 
czy ludzie powyjeżdżali?
B.J.: A jeśli chodzi o konstrukcję 
pamiętnikową powieści, czy ma 
ona jakieś znaczenie?
A.W.: W pierwszej części 
powieści było dla mnie wygodne 
zastosowanie innych form 
podawczych, jak np. listu, bo dzięki 
temu można było skrócić niektóre 
wątki. Drugą część zacząłem pisać 
podobnie. Pomyślałem sobie, że 
z tych trzech filarów powieści: 
pamiętnika, listu i narracji, 
pozostałyby dwa. Ale w którymś 
momencie przemyślałem to na 
nowo i doszedłem do wniosku, 
że chyba lepiej będzie wszystko 
napisać w relacji pierwszoosobowej. 
Mam wrażenie, że taki typ narracji 
związuje czytelnika, zbliża go do 
bohatera. Bo pisząc w trzeciej 

osobie, zawsze jest to rozmowa o 
kimś. Relacja w pierwszej osobie 
jest bardziej bezpośrednia, wręcz 
intymna. Zadałem sobie pytanie, 
jaki w tym wypadku miałyby sens 
pamiętniki i postanowiłem z nich 
zrezygnować. Pozostawiłem tylko 
dwa czy trzy zapisy w takiej formie. 
B.J.: A wątek niemiecki?
A.W.: Ważne dla mnie było 
zachowanie wątku niemieckiego 
z „Opowieści…”. Byłoby chyba źle, 
gdybym tę książkę go pozbawił. Nie 
byłaby to ta sama historia. Tylko 
pytanie, jak to zrobić – bo można 
by było pokusić się o takie dwie 
równoległe historie, ale w którym 
roku miałyby się one zaczynać? 
Gdyby obie zaczynały się w roku 
1945, to jeszcze miałoby to jakiś 
sens. Natomiast od 1956 r. byłoby 
trudniej. Stąd pomysł, że zastosuję 
nieco retrospekcji, aby opisać, co 
spotkało ich po wojnie. Ta historia 
właściwie pisze się sama, bo w 
pierwszej części jest list od Karla, 
który mówi, co go spotkało po 
odnalezieniu rodziny i reszta jest 
właściwie tylko rozwinięciem tego 
wątku.

Moja wiedza na temat życia 
Niemców po wojnie jest bardzo 
znikoma. To, że przesiedleńców 
nazywano pogardliwie „Polakami”, 
wiem, bo oni o tym mówią. Ale 
też przeczytałem kilka książek 
i artykułów, które mówią o 
powojennym życiu w Niemczech. 
Ich losy po zakończeniu wojny 
były nawet gorsze niż nasze. 
Nas, Polaków, po wojnie trzymał 
pewien entuzjazm, wiara w to, że 
wszystkim będzie lepiej. Natomiast 
Niemcy nawet tego nie mieli. Poza 
tym była tam straszliwa bieda. 
Na ten temat przeczytałem kilka 
artykułów, między innymi o tym, 
jak straszne warunki panowały 
w obozach przejściowych, bez 
planu jakiegokolwiek rozwiązania 
problemu. Jak ktoś sobie znalazł 
jakieś lokum, to coś miał, a jak nie, 
to nikt się tym nie przejmował. 
Władze nie radziły sobie z tą 
sytuacją. To jest historia, którą 
warto by było opisać, ale mam 
wrażenie, że obecnie troszeczkę 
zmienił się klimat polityczny i 
społeczny. Niekoniecznie byłoby to 
dobrze widziane. 
B.J.: Ale na szczęście pana 
twórczość odbierana jest 
pozytywnie przez czytelników i 
niech tak zostanie. Dziękuję bardzo 
za ciekawą rozmowę.
A.W.: Moja nowa książka jest już 
przygotowywana do druku. Jej 
promocja odbędzie się 27 kwietnia 
2017 r. w sali widowiskowej 
ZOKiR-u. Już teraz serdecznie 
Państwa na nią zapraszam. 
B.J.: Należę do jednej z nielicznych 
osób, która miała już okazję 
przeczytać drugą część „Opowieści 
złotoryjskiej”. Przyznam się, że jej 
lektura bardzo mnie wciągnęła. 
Prawdziwie zżyłam się z jej 
bohaterami, a zwłaszcza głównym 
bohaterem, który jest postacią z 
krwi i kości, przeżywającą różne 
chwile w swoim życiu. Radosne, 
smutne, a nawet tragiczne czy 
wręcz mrożące krew w żyłach. 
Dlatego po przeczytaniu książki 
poczułam żal, że to już koniec. 

Z Andrzejem Wojciechowskim 
rozmawiała Beata Jańta

K r o n i k a
01.02.2017 r. powiat złotoryjski 
został wybrany laureatem 
konkursu „Dolnośląska Stolica 
Kultury”.
02-05.02.2017 r. po raz 14. 
odbyły się w Złotoryi 
międzynarodowe zawody 
strzeleckie „Wielki Puchar 
Kaczawy”.
04.02.2017 r. Anna Ficner, 
biegaczka ekstremalna 
pracująca na co dzień jako 
policjantka, została Sportowcem 
Roku 2016 w Złotoryi.
04.02.2017 r. w Zagrodnie odbył 
się I Kostiumowy Bal Szlachecki 
o tematyce „Pana Tadeusza”.
07.02.2017 r. Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w 
Złotoryi ukończył czwartą 
edycję Programu CRS2 (RUN IV) 
i otrzymał tytuł „Szkoły uczącej 
się”.
07.02.2017 r. w Jakuszycach 
klub Olimpiad Specjalnych 
„PROMYK” działający przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym im. Katarzyny 
Rogowiec w Wojcieszowie 
zorganizował Dolnośląski Mityng 
w Narciarstwie Biegowym 
Olimpiad Specjalnych. 
08-09.02.2017 r. w Złotoryi 
odbyło się liczenie osób 
bezdomnych.
12.02.2017 r. nad Zalewem 
Złotoryjskim zorganizowano 
siódmy etap VIII Biegowego 
Grand Prix Zagłębia 
Miedzowego.
13-25.02.2017 r. Złotoryjski 
Ośrodek Kultury i Rekreacji 
zorganizował szereg imprez na 
ferie zimowe.
13-24.02.2017 r. Gminna 
Biblioteka Publiczna w 
Krotoszycach zorganizowała 
zajęcia dla dzieci „Ferie z 
książką”.
17.02.2017 r. w hali „Tęcza” 
rozegrano dziewiątą edycję 
Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Nożnej Halowej o puchar 
komendanta powiatowego 
policji w Złotoryi, burmistrza 
Złotoryi oraz nadleśniczego 
Nadleśnictwa w Złotoryi.
18.02.2017 r. w Złotoryjskim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji 
odbył się koncert walentynkowy 
pt. „Każdemu wolno kochać”.
22.02.2017 r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Złotoryi 
odbył się wernisaż wystawy 
fotografii z okazji Dnia Myśli 
Bratreskiej „Harcerskie 
wspomnienia, harcerska 
przygoda, harcerskie życie”.
23.02.2017 r. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zagrodnie 
zorganizowała spektakl „Nie do 
wiary! W bibliotece kryją się 
czary”. W wykonaniu aktorów 
Teatru Edukacji i Profilaktyki 
„Maska” z Krakowa.
25.02.2017 r. w Złotoryjskim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji 
odbył się Goldberg Cup 2017 - 
turniej gier sieciowych League 
of Legends oraz FIFA 17. 
25-26.02.2017 r. w Hali 
Sportowej „Tęcza” odbył się 
VI Turniej Piłki Nożnej Halowej 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Złotoryi.

Opracował: Jarosław Jańta
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To pytanie zadawano mi wielokrotnie w ciągu ostatnich 
35 lat, ale aby na nie odpowiedzieć, muszę zacząć swoją 

historię od początku.
Przyszłam na świat 11 grudnia 1924 r., jako najmłodsza 

córka Gustava i Rose-Marie Reinchardtów. Miałam brata 
i siostrę, którzy byli trochę ode mnie starsi. W tamtym 
czasie mój brat Jurgen przebywał w szkole z internatem 
i o moich narodzinach dowiedział się z pocztówki. Gdy ją 
otrzymał, tak zainteresował go znaczek pocztowy, że nie 
przeczytał nawet wiadomości, która się tam znajdowała. 
Dopiero jego koledzy przeczytali informację na pocztówce i 
pogratulowali mu narodzin siostry. 

Nasz dom był całkiem spory, a ojciec był 
właścicielem majątku o powierzchni około 800 
akrów. Moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa 
sięga czasów, gdy miałam około 4 lata. W tamtym 
czasie byłam pod opieką niani i  pamiętam, że za 
każdym razem, kiedy przewróciłam się, krzyczała: 
„Najpierw na nocnik!”. Była przekonana, że szok 
spowodowany upadkiem powoduje u dzieci 
moczenie się. Siostra ratowała mnie przed 
przymusowym siadaniem na nocniku. Pamiętam 
też, jak pewnego dnia odwiedziła nas niemiecka 
księżniczka - jej syn był praktykantem i mieszkał 
u nas na farmie. Razem z moją siostrą byłyśmy 
odświętnie ubrane. Książę Hubert, który miał wtedy 
18 lat, był wysokim i przystojnym młodzieńcem. 
Podziwiałam go a moja 12-letnia siostra podkochiwała się 
w nim. Do dziś mam przed oczami obraz, jak elegancko 
ubrany zjawia się na kolacji, którą przygotowała dla niego 
na zabawkowej kuchence moja siostra.

Mój dziadek, właściciel fabryki buraków cukrowych, 
zmarł jeszcze przed narodzinami mojego ojca. Z 
pieniędzy, które pozostawił, tato kupił majątek i osiedlił 
się w nim. Zawsze kochałam swój dom, znajdował się w 
przepięknej okolicy: różnica wzniesień między najniższym 
a najwyższym punktem posiadłości wynosiła około 90 m, 
co sprawiało, że było to idealne miejsce na uprawę ziemi 
i lasów, polowania, a w zimie – na narciarstwo. Nasz dom 
był naprawdę duży, posiadał wiele pięknych pokoi. Na 
dole znajdowały się duży przedpokój, jadalnia oraz toaleta. 
Parter zajmowały pomieszczenia gospodarcze, takie jak 
ogromna kuchnia, spiżarnie, pralnia i pokoje pokojówek. 
Pokoje mieszkalne i sala balowa umiejscowione były 
dookoła na pierwszym piętrze. Na samej górze były pokoje 
gościnne. Przed I wojną światową mój ojciec bardzo 
dużo podróżował, a jego kolekcje pamiątek z podróży - 

broń, rzeźby z brązu i kości słoniowej, skór krokodyli 
zastrzelonych na Jawie i wiele innych, wisiało na 
ścianach lub leżało w oszklonych gablotach.

Istotnych rzeczy nie omawiano nigdy w 
towarzystwie dzieci. Pewnego dnia po prostu, 
miałam wówczas 5 lat, zakomunikowano mi, że 
przeprowadzamy się. Dopiero wiele lat później 
dowiedziałam się, że ojciec, tak jak tysiące innych, 
przez inflację stracił bardzo dużą sumę pieniędzy. 
Zaoferowano mu posadę na Górnym Śląsku; zatrzymał 
swój majątek, ale oddał pod opiekę zarządcy. Z dnia 
przeprowadzki utkwił mi w pamięci wielki wóz stojący 
przed naszym domem. Gałęzie lip były zawieszone 
nisko nad ziemią, wóz nie był w stanie pod nimi 
przejechać i musiał zawracać. Trawnik ograniczony był 
pomalowanymi na biało kamieniami rozstawionymi co 
3 metry i na manewry nie było miejsca. Jeden z kamieni 
stracił swoje krawędzie. Byłam pod wielkim wrażeniem 
– ja miałam zakaz wchodzenia na trawnik i  kamienie!

Posiadłość w Głogówku należała do hrabiego 
Oppersdorffu, zajęliśmy jedno skrzydło zamku. 
Jakież było moje rozczarowanie, gdy po raz pierwszy 
spotkałam hrabinę i hrabiego i okazało się, że mieli 
na sobie zwyczajne ubrania – żadnych koron czy 
gronostajów! Mieli czterech synów - najmłodszy 
był zaledwie odrobinę starszy ode mnie, a ja stałam 
się dla nich jak córka. Żadna wyprawa nie odbyła 
się bez zapytania mnie, czy nie chciałabym wziąć w 
niej udziału. Hrabina bawiła się z nami po 
ciemku w chowanego. Doskonale pamiętam 
wiosenne wyprawy i pieczenie ziemniaków w 

popiele. Boże Narodzenie było niezwykłym czasem, 
począwszy oczywiście od wizyty św. Mikołaja 6 
grudnia. Towarzyszył mu zawsze jego towarzysz z rózgą. 
Zawsze dziwiliśmy się, skąd Mikołaj wiedział, że byliśmy 
niegrzeczni, ale potem i tak zawsze wyjmował z worka 
pomarańcze, jabłka i orzechy.

W Głogówku ojciec zarządzał nieruchomością, 
która składała się z 13 mniejszych gospodarstw, 
młyna, gdzie mielono len, i innych zabudowań. Na 
początku pomagał mu książę Hubert i kilku asystentów. 
Rozpoczęłam tam naukę; szkoła mieściła się w starym 
budynku, klasy były bardzo przestrzenne, a ja musiałam 
chować rękę, aby nie zostać ukarana drewnianą rózgą. 
Któregoś dnia w drodze do szkoły spostrzegłam, że 
synagoga została doszczętnie spalona. Nie rozumiałam, 
dlaczego, ale ten widok mnie przeraził. Zaraz po tym 
pozamykano sklepy a sprzedawcy, którzy zawsze byli 
tak uprzejmi dla mnie i dawali mi skrawki materiałów na 
sukienki dla moich lalek, zniknęli. 

Lato spędziłyśmy z mamą w Sokołowcu - 
uczęszczałam do szkoły i bawiłam się z dziećmi naszych 
pracowników. Moją najlepszą przyjaciółką w tamtym 
okresie była córka naszego lokaja. 

Najlepsze dni tamtych wakacji to te, kiedy mój brat 
był z nami w domu, choć ja zapewne musiałam być 
dla niego uciążliwa. Za każdym razem, gdy wyciągał 
rower, prosiłam, żeby zabrał mnie ze sobą. Zazwyczaj 
brał poduszkę i kawałek sznurka, przywiązywał je do 
ramy swojego roweru a ja mogłam wtedy wszędzie 
z nim jeździć. Po powrocie do Głogówka zaczęłam 
naukę pływania. Dyrektor fabryki buraków cukrowych 
i jego żona byli przyjaciółmi moich rodziców. Jeden ze 
zbiorników wodnych przerobili na prywatny basen. 

Za drzwiami pałacu - cz. I

Jurgen, 
Marlies i Sabine

Widok na front pałacu dolnego w Sokołowcu

Matka Sabine Hanbury

Sabine Hanbury
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Ich syn Günther uczył mnie pływać – wokół talii 
miałam zawiązany pas, do którego przymocowany 
był kawałek sznurka, który z kolei przywiązany był do 
kija trzymanego w ręku przez Güthera. Od czasu do 
czasu zanurzał głębiej kij, żeby sprawdzić, czy potrafię 
już sama pływać. Jeśli szłam pod wodę, natychmiast 
mnie wyciągał. Pewnego pięknego i słonecznego dnia 
hrabina, moja matka oraz inni towarzysze siedzieli 
na trawniku obok basenu. Musieli wszyscy zatopić 
się na chwilę w marzeniach, ponieważ nagle hrabina 
zapytała mnie: „Co byś zrobiła, Pszczółko, gdybyś 
wygrała mnóstwo pieniędzy?”. Odpowiedziałam 
bez zastanowienia: „Spłaciłabym wszystkie nasze 
długi”. Moja mama zawstydziła się, wydało się, 
że podsłuchałam jej rozmowę z ojcem na temat 
problemów z opłacaniem rachunków. Hrabina była 
bardzo uprzejma, przytuliła mnie i powiedziała: „Też 
bym tak zrobiła”.

Po ukończeniu pierwszych pięciu klas w Głogówku 
rozpoczęłam dalszą edukację w Świerzawie. Rodzice 

13

z nieznanego mi powodu nie chcieli wysłać mnie do 
szkoły z internatem, w której uczyła się moja siostra, ani 
też do miejscowego gimnazjum. Ponieważ sami musieli 
zostać w Głogówku, znaleźli dla mnie lokum blisko 
szkoły - zamieszkałam u kierownika prac społecznych 
na obrzeżach miasta, razem z chłopcem z sąsiedniej 
wsi. W kolejnych latach nauki zostałam przeniesiona 
do innej szkoły i zamieszkałam u zaprzyjaźnionej 
rodziny - około 48 km od Sokołowca. Mieliśmy tam 
guwernantkę. Ciocia Eryka i wujek Wilhelm von 
Klitzing stali się moimi „adopcyjnymi rodzicami”. 
Mieli troje dzieci - Diethelma, Sigrid, Schorschela. 
Wszyscy znaliśmy się dobrze z przyjęć urodzinowych, 
a ja szybko stałam się dla nich jak członek rodziny. 
Wszyscy mieszkaliśmy w domu zarządcy, a babcia wraz 
z lokajem w dużym starym domu. Niektóre z pokoi z 
widokiem na park przemieniono na nasze klasy. Inni 
chłopcy dojeżdżali do nas na lekcje. Panna Rohrdorff, 
nasza nauczycielka, była starszą,  niedosłyszącą panią 
– bardzo inteligentną, ale bez podejścia do dzieci. Z 

pewnością uczyniliśmy z jej życia piekło. Trzymała u 
siebie oswojoną wiewiórkę, która pewnego dnia uciekła 
przez otwarte okno. Codziennie wychodziła do parku, 
aby jej szukać, pod drzewem zostawiała orzechy. A my 
te orzechy po kryjomu wyjadaliśmy. Panna Rohrdorff 
należała do kobiet o raczej zaokrąglonych kształtach i 
gdy podczas lekcji zakładała ramiona, by podtrzymać 
swój obfity biust, urządzaliśmy zawody w rzucaniu 
kulkami papieru do tak pięknie utworzonego przez 
naturę celu, a po lekcjach zliczaliśmy trafne rzuty.

Z pobytu w tamtym domu mam wiele pięknych 
wspomnień. Najpiękniejsze związane są z jazdą konną. 
W Sokołowcu nie mieliśmy konia, bo większość czasu 
spędzaliśmy w Głogówku. Nie wolno nam było jeździć 
samym, ale mieszkający w majątku kowale uczyli 
nas jeździć, urządzając  wypady, podczas których 
sprawdzaliśmy nowe konie. Najbardziej lubiłam jeździć 
po polach i wzgórzach Jeżowa 
Sudeckiego, gdzie znajdował 
się Klub Szybowcowy i gdzie 

Sigrid i Sabine na dachu pałacu

Hrabia i Hrabina Oppersdorff, właściele pałacu 
w Głogówku, w środku książę Wilhelm 

von Proussen z małżonką Cecilie

4 czerwca zeszłego roku poznałam panią Sabine 
Hanbury na uroczystości odsłonięcia tablicy 

poświęconej byłym i obecnym mieszkańcom 
Sokołowca, połączonej z nabożeństwem 
ekumenicznym w tutejszym kościele. Przybyła 
ona  razem z bardzo liczną, wielopokoleniową 
grupą: 75 osób w wieku od 6 do 91 lat, aby uczcić 
pamięć swoich przodków i spotkać się z obecnymi 
mieszkańcami rodzinnej miejscowości. Była w 
tej grupie najstarsza, a w trakcie zwiedzania 
miejscowości okazało się, że jest ona córką byłych 
właścicieli dolnego pałacu w Sokołowcu. Nie 
było wtedy jednak okazji do dłuższej rozmowy. 
Jesienią pojawił się w TMZZ kolekcjoner pamiątek 

legnickich, który zaoferował nam szereg 
przedwojennych dokumentów związanych z 
ziemią złotoryjską. Dostał je „w pakiecie” na aukcji 
internetowej, razem z innymi dotyczącymi Legnicy. 
Wśród nich było wiele dotyczących Sokołowca. 
Zrobiłam ich spis i poprosiłam panią Dagmar 
Friedrich, główną organizatorkę czerwcowego 
spotkania o poinformowanie jego uczestników, 
że coś takiego istnieje. Zgłosiły się dwie osoby, w 
tym Sabine. W ten sposób nawiązałyśmy kontakt. 
Ona otrzymała rodzinne pamiątki, a my - jej 
wspomnienia z czasów spędzonych w Sokołowcu 
(napisane przez nią wcześniej tylko dla jej dzieci) i 
zdjęcia rodzinne, które wysłała przez córkę Rose. 
Niedawno otrzymałam od pani Hanbury serdeczny 
list z podziękowaniem za zainteresowanie historią 
jej rodziny. Jak pisze - zeszłoroczna wizyta w 

Sokołowcu, to był jej ostatni pobyt w starej 
ojczyźnie. 

Po wojnie osiedliła się  w Anglii, ponieważ Walter 
Hanbury (1905-1983) szukał opiekunki do swoich 
trojga dzieci po śmierci żony. Potem Sabine wyszła za 
niego i mieli razem trzy córki. Sabine całe swoje życie 
dofinansowywała kościół i Czerwony Krzyż, za co 
otrzymała podziękowanie na  przyjęciu w ogrodach  
pałacu Buckingham.

Wioleta Michalczyk
Korespondencja z panią Hanbury i jej córką 

odbywa się w dwóch językach - po niemiecku i 
angielsku. Wspomnienia napisała w tym ostatnim 
języku. Przetłumaczyły je moje koleżanki anglistki: 
Aleksandra Rogulska, Aleksandra Kroczak i Marta 
Włodarczyk, którym serdecznie dziękuję za pomoc.

Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej 
byłym i obecnym mieszkańcom Sokołowca

Z Sokołowca do Anglii

Fot.Anna Kopacz

C. d. na stronie 14



Hanna Reitsch uczyła się latać. Kiedy osiągnęło się 
najwyższe wzniesienie Jeleniej Góry, przed oczami 
ukazywało się nagle całe pasmo górskie a na 
graniach - granica z Czechosłowacją. Wielokrotnie 
przemierzałam na rowerze tamtejsze szlaki, czasem 
nawet ponad 10 mil, wspinając się po krętych 
serpentynach Kapeli (Johnsdorfer Berg). Ciężko 
wjeżdżało się pod górę, za to zjeżdżanie z drugiej 
strony było prawdziwą frajdą. 

W 1938 r. nasz dom w Sokołowcu został 
odremontowany i udekorowany na nowo. Ojciec 
zainstalował centralne ogrzewanie i nowy kominek. 
Podczas prac remontowych odkryto stare malowidła 
pod farbą olejną na suficie. Sprowadzeni eksperci 
stwierdzili, że malowidła nie mogą zostać usunięte 
i wpisali je na listę Narodowego Funduszu na Rzecz 
Renowacji Zabytków. Cała rodzina sprowadziła się 
z powrotem do domu a ojciec zarządzał majątkiem 
w Głogówku z domu, od czasu do czasu spędzając 
tam 2-3 tygodnie. W tym czasie brat ukończył szkołę, 
uczył się rolnictwa, a następnie dołączył do armii. 
Przez te wszystkie lata ze swojego roweru przerzucił 
się na motor, a następnie testował różne marki 
samochodów. Zawsze byłam pierwsza do przejażdżek, 
kiedy wracał do domu ze swoim nowym nabytkiem. 

Siostra ukończyła szkołę z wyróżnieniem, w 
nagrodę rodzice zabrali ją na wycieczkę samochodową 
po Niemczech i północnej części Włoch. Aby ukoić 
moje rozgoryczanie faktem, że zostałam w domu, 
podarowano mi dwuosobowy namiot, który rozbiłam 
w przydomowym parku i w którym spędziłam wiele 
cudownych chwil.

Na czas zimy Marlies wyjechała do Berlina do 
naszych krewnych i, jeśli dobrze pamiętam, studiowała 
tam księgowość, prowadząc jednocześnie bujne życie 
towarzyskie wraz z naszą kuzynką Cecilie. Następczyni 
tronu była matką chrzestną mojej kuzynki, dlatego też 
bywała na wielu przyjęciach razem z siostrami księcia 
Huberta – Cecilie i Alexandrine. 

Również u nas w domu odbywało się wiele 
przyjęć. Gdy tylko brakowało młodych mężczyzn na 
tego rodzaju imprezy, pułkownik jednego z garnizonów 
stacjonujących w pobliżu proszony był o przysłanie 
swoich młodych oficerów. Zazwyczaj pojawiali się oni 
najpierw na popołudniowej herbatce. Upodobałam 
sobie jednego oficera, który jednak wykazywał 
wielkie zainteresowanie moją siostrą. Fakt ten sprawił, 
że strasznie naigrawałam się z mojej siostry. Jeżeli 
jakieś przyjęcia odbywały się u naszych sąsiadów, 
zawsze pomagaliśmy przenocować im gości, a oni 
odwdzięczali się tym samym. Nasz szofer pomagał 
jako dodatkowy lokaj u naszych sąsiadów. Ponieważ 
nie mogłam uczestniczyć w uroczystych kolacjach 
ani u nas w domu, ani u sąsiadów, następnego 
ranka wypytywałam naszego lokaja, z kim siedziała i 
tańczyła moja siostra. W domu, z córką lokaja - moją 
przyjaciółką, kładłyśmy się pod stołem w przedpokoju i 
czekałyśmy, aż służba będzie otwierać drzwi i podawać 
potrawy. Przez krótką chwilę obserwowałyśmy cały 
przepych i kunszt tych wydarzeń. Gdy byłam w końcu 
już na tyle dorosła, że mogłam uczestniczyć w takich 
zgromadzeniach, wybuchła wojna i położyła kres 
wszelkim spotkaniom towarzyskim. 

Mój brat służył w armii a siostra spędziła wiele 
czasu poza domem, przebywając u naszego wuja. 
Żona wuja, moja ukochana ciocia i siostra mojej 
mamy, zmarła na raka i została pochowana na 
naszym prywatnym cmentarzu. Na prośbę mojego 
wuja tato wystąpił z prośbą o możliwość posiadania 
własnego cmentarza. Wujek Rudi był generałem i wiele 
podróżował, chciał jednak mieć grób swojej żony jak 
najbliżej siebie.

Kiedy rodzina przeprowadziła się z powrotem do 
Sokołowca, wróciłam do swojej poprzedniej, ale już 
w lepszym budynku, szkoły w Świerzawie. Zazwyczaj 
dojeżdżałam wraz z innymi dzieciakami ze wsi do 
szkoły na rowerze. Przyjaźniłam się wtedy z chłopcem 
z sąsiedniej wsi, Güntherem, z którym uchodziliśmy w 
szkole za czarne charaktery, obwiniano nas o wszelkie 
zło, które tam się wydarzyło. Muszę szczerze przyznać, 
że w większości przypadków, oskarżenia te były słuszne.

Lekcje rozpoczynały się nie później niż o 8 
(w lecie trochę wcześniej), a kończyły maksymalnie 
o 14. Zazwyczaj część z nas jadła obiad w małej 
restauracji, należącej do lokalnego rzeźnika, następnie 
szliśmy na kąpielisko popływać, wylegiwać się na 
trawie przy basenie i czasem, jeśli czuliśmy taką 
wewnętrzną potrzebę – odrabiać zadanie domowe. 
Nie lubiłam szkoły, a jeszcze bardziej odrabiania 
zadań domowych. Kolidowało to zawsze z moimi 
innymi zainteresowaniami - kurami, końmi i całym 
inwentarzem, którym trzeba się było zajmować, 
bądź po prostu siedzeniem na ławeczce u stolarza 
czy w ogrodzie, gdzie zawsze kusiły świeże warzywa i 
owoce. Pomimo mojej niechęci do odrabiania zadań 
domowych, udało mi się jakoś zdać wszystkie egzaminy 
i przebrnąć przez okres szkolny. 

Jednym z moich „niezwykłych” przyjaciół był drugi 
porucznik, który przybył do naszego domu jako jeden 
z młodych oficerów. Mama pokładała wielkie nadzieje, 
że poślubi moją siostrę, ona jednak ledwo darzyła go 
sympatią. Ja natomiast byłam w nim beznadziejnie 
zakochana. Friedhelm był 10 lat starszy ode mnie, 
co przy moich ówczesnych 14 latach, robiło ogromną 
różnicę.

Miałam w zwyczaju jeździć rowerem na weekendy 
do Czernicy (Langenau) w odwiedziny do Sigrid i 
Diethelma. Friedhelm dołączał do nas – mieliśmy 
okazję spędzić kilka dni razem. Również nasi krewni 
przyjeżdżali tam na część swoich wakacji. Biedna Sigrid 
miała swój pokój obok sypialni rodziców i nie mogła 
wymykać się, ale ja i Diethelm spędzaliśmy godziny 
na rozmowach i piciu szampana z naszych kubków 
do mycia zębów. Diethelm odkrył otwarte okienko 
do piwnicy z winami naszej babci, więc mieliśmy 
odtąd nieograniczone zasoby. Coraz bardziej również 
zadurzałam się w Frienhelmie, a on czasem żartował, że 
powinniśmy bardziej uważać na meble, które pewnego 
dnia mieliśmy zamiar odziedziczyć. Sigrid wiedziała o 
moich uczuciach i godzinami snułyśmy romantyczne 
historie.

Pewnego razu, kiedy Sigrid odwiedziła mnie w 
domu, wpadłam na genialny pomysł, aby opuścić przez 
okno dachowe gramofon na mniejszy okrągły daszek 
poniżej. Obwiązałyśmy się potem z Sigrid sznurem 
do prania, drugą końcówkę sznura przywiązałyśmy 

do masztu na szczycie dachu i zeszłyśmy na dół na 
mniejszy daszek. Następnie włączyłyśmy gramofon. 
Delikatnie na brzuchu podczołgałam się do krawędzi 
daszku i splunęłam na dół, aby przykuć uwagę mojej 
mamy. Wiatr poniósł ślinę gdzie indziej, ale matka i tak 
zorientowała się, gdzie jesteśmy i położyła kres naszej 
zabawie. Udało nam się ją przekonać, żeby uwieczniła 
nas na zdjęciu. Po zejściu na dół ojciec zawezwał 
mnie do swego gabinetu. Zostałam nieźle zbesztana 
i musiałam przysiąc, że to się więcej nie powtórzy. 
Jakiegoż doznałam rozczarowania, gdy potem okazało 
się, że moje rodzeństwo wielokrotnie robiło to samo.

Moja siostra podczas pobytu u wuja w Brunswick  
poznała Gerda – farmera mieszkającego niedaleko 
Peine i w styczniu 1939 r. wyszła za niego za mąż. Nie 
pozwolono mi być druhną i pomimo tego, że niosłam 
tren, nie mogłam również założyć długiej sukni. W noc 
przed weselem zorganizowaliśmy wieczór panieński, 
podczas którego przyjaciele potłukli starą zastawę 
stołową, a młoda para musiała ją pozamiatać – taki 
symboliczny gest na uniknięcie nieszczęścia. Z bratem, 
przyjaciółmi i kuzynami przygotowaliśmy małe 
przedstawienie, napisane specjalnie na tę okazję 
przez naszych sąsiadów, a następnie przeszliśmy 
na salę balową na tańce. Pamiętam, że w tamtym 
czasie the Lambeth Walk stawał się coraz bardziej 
popularny, jednakże zakazano nam go – wśród gości 
byli też mundurowi i któryś z nich mógł o tym donieść. 
W tamtym czasie byłam niestety dość naiwna i nie 
rozumiałam konsekwencji takiego zakazu. Zanim 
przerwano imprezę, wraz z przyjacielem pokazaliśmy 
Marlies welon i jej przybranie głowy zrobione z mirtu, 
które miała założyć w dniu ślubu. 

Po uroczystości zaślubin odbył się obiad w sali 
balowej naszego domu. Jedzenie oraz kelnerzy przybyli 
do nas z hotelu w Jeleniej Górze. Naszą jadalnię na 
dole przerobiono na szatnię dla pań. Z upływem 
wieczoru wielu młodych gości przeniosło się na dół 
w pobliże jadalni, gdzie znajdował się skład butelek z 
szampanem. W pewnym momencie mój brat wziął 
mnie na stronę i poprosił mnie o pomoc – udało mu 
się odpalić sportowy samochód jego przyjaciela i 
gdy otworzyłam mu podwójne drzwi wejściowe, 
wjechał do przedpokoju, zawrócił i zaparkował auto 
naprzeciwko drzwi jadalni. Właściciel auta w końcu 
odnalazł swój samochód i kiedy dostrzegł jedną z 
naszych ciotek, która też już wcześniej zdążyła zejść 
na dół, zaproponował, że zawiezie ją na górę. Ona 
spojrzała na niego z politowaniem, przekonana, że 
wypił za dużo alkoholu, ale gdy ujrzała zaparkowany 
przed drzwiami jadalni samochód, wybuchnęła 
śmiechem. Tamtego lata nic więcej nie zakłóciło 
mojego spokoju. 

Początek jesieni był zawsze ekscytujący. 
Z przyjaciółmi pakowaliśmy pieczone gołębie, 

kanapki, ciasto i wino, i wybieraliśmy się na piknik. 
Łatwo zaprzyjaźniłam się z żołnierzami i mogłam 
jeździć z nimi pancernymi samochodami i pojazdami 
radiotelegrafistów. Mieliśmy mnóstwo dzikich 
truskawek, czarnych jagód w lesie. Podczas jednej 
z tych okazji „moja załoga” próbowała odebrać mnie 
sprzed domu, ale źle oceniła wysokość opancerzonego 
samochodu i złamała gałąź lipy. Tak długo, jak tam 
mieszkałam, ten ślad na drzewie przypominał mi 
o szczęśliwych, beztroskich dniach. 

Ani ja, ani moi przyjaciele nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że zbierają się nad nami czarne chmury. 
Dorośli zaczęli być ponurzy i rozmawiali o wojnie. Nie 
zwracałam na to uwagi, ale to nadeszło. Dla mnie 
oznaczało to dzień wolny od szkoły. Mój mały świat 
został zakłócony. Ojciec wstąpił do wojska a mój brat, 
będąc oficerem, brał udział w walkach. Nauczyciele 
odeszli ze szkół, a moi kuzyni, starsi przyjaciele 
i większość synów sąsiadów dołączyła do armii. 
Ja zaczęłam pisać listy. 

Przed świętami Bożego Narodzenia poczułam 
się chora i skończyło się to spędzeniem w łóżku 6 
tygodni z zapaleniem nerek. Z powodu ostrej zimy nie 
wróciłam do szkoły aż do Wielkanocy. Jedzenie bez 
soli już nudziło, byłam rozdrażniona i znudzona. Do 
domu przychodził wikariusz, który przygotowywał 
mnie do bierzmowania. Friedhelm przybył na moje 
bierzmowanie i podarował mi kryształową puszkę na 
herbatę ze srebrnym brzegiem i wygrawerowaną datą 
17.03.1940.

Sabine Hanbury

Głogówek, wizyta Marszałka von Mackensena, 
na przodzie mała Sabine
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Oprócz pomnika św. Jana Nepomucena w 
Złotoryi, na terenie naszego powiatu można 

spotkać jego monumenty jeszcze w Sokołowcu 
i Dobkowie.

W pierwszej z wymienionych miejscowości 
figura znajduje się w ogrodzie plebanii. 
Nieznane jest ewentualne wcześniejsze 
usytuowanie pomnika, jego fundator i twórca 
oraz wydarzenie, które miało wpływ na 
fundację. Nie pomagają zachowane fragmenty 
inskrypcji na cokole: z przodu inicjały FV,  z tyłu 
Joha…Nep…. Maniera rzeźbiarska wskazywać 
może na XVIII wiek jako czas powstania. Razem 
z cokołem wysokość wynosi 235 cm, samej 
figury – 170 cm. Powierzchnia nie wykazuje 
śladów farby. 

Statua z piaskowca posiada w zasadzie 
ogólnie przyjęte detale oraz symbolikę:  
postać w kontrapoście, odziana w tradycyjne 
kapłańskie szaty. Głowę Świętego otaczał 
jeszcze wieniec z gwiazd – dzisiaj pozostała 
jedynie „aureola” z drutu ze śladami mocowania 
sześciu (?!) gwiazdek. Brodaty Święty lewą ręką 
razem z krucyfiksem obejmuje palmę, która, jak 
może się wydawać, podtrzymuje od tyłu krzyż. 
Prawa dłoń spoczywa na piersi. 

Podobnie jak w Złotoryi, pomnik czeka na 
renowację: odtrącone zostały oba ramiona 
krzyża oraz fragment nosa Jana Nepomucena.

Najmłodszy z pomników jest jednym z 
cennych elementów tzw. Szlaku Kapliczek w  
Dobkowie. Znajduje się w środkowej części 
wsi, blisko przepływającego przez wieś potoku 
Bukownica. 

Figurę Świętego można bez wątpienia 
traktować jako symbol Dobkowa, wraz ze 
wszystkimi przydrożnymi kapliczkami. Jest 
czwartą stacją Szlaku. W sumie na jego trasie 
znajduje się 26 obiektów. Tak dużą ilość kapliczek 
wotywnych w Dobkowie (włącznie z figurą 
św. Jana Nepomucena) tłumaczy się często 
nawiedzającymi wieś zarazami oraz innymi 
tragediami, zwłaszcza w XIX w. Inna z teorii 
głosi, że tutejsza katolicka ludność, która – co 
było wyjątkowe – cały czas miała tu większość, 
właśnie w ten sposób podkreślała swoje 
przywiązanie do wyznawanej religii. W 1845 r. 
wieś zamieszkiwało 1216 osób, w tym jedynie 
45 protestantów (3,7%). Większość kapliczek w 
Dobkowie powstała zapewne po 1810 r.

Według inskrypcji znajdującej się na 
cokole, figurę ufundował w 1845 r. Carl Joseph 
Flade, jeden z miejscowych handlarzy bydła 
i chałupników (w literaturze istnieje również 
odosobniona informacja, że pomnik powstał 
już w XVIII w.). Fundatorem być może kierowały 
motywy, które wyżej wymieniono.

Nieznany z nazwiska artysta wykonał 
pomnik z piaskowca. Wysokość samej postaci 
wynosi 190 cm, razem z cokołem monument 
ma 2 m wysokości. Powtarza się kontrapost i 
tradycyjny strój, wyjątkowe jest to, że okrągły 
biret nie okrywa głowy, lecz trzymany jest w 
lewej ręce. Brodaty męczennik wpatruje się w 
obejmowany prawą ręką krucyfiks. Nasuwa się 
przypuszczenie, że wcześniej jego odsłoniętą 
głowę otaczał  wieniec z pięciu gwiazd, lecz (w 
przeciwieństwie do pomnika w Złotoryi) nie ma 
już śladów mocowania aureoli. 

Rzeźba zapewne od początku miała kilka 
kolorów: sutanna i biret są czarne, komża- biała, 
peleryna i krzyż- brązowe. 

W 2010 r., gdy powstawał Szlak Kapliczek, 
pomnik został gruntownie odrestaurowany.

W XIX w. Dobków, z powodu licznych klęsk 
żywiołowych, zaczęto nazywać doliną śmierci. 
Pojawiały się opowieści i legendy związane z 
kapliczkami. Dzisiaj mieszkańcy wsi opowiadają 
historię związaną z powojennymi dziejami figury 
św. Jana Nepomucena: 
Całe lata leżała przywalona drzewem i nikt 
się tym przewróconym niepolskim świętym 
nie interesował aż do czasu, gdy Zdzichowi 
Stomporowi ukazała się postać kobiety. Kobieta 
ponoć nakazała Zdzichowi tę figurę podnieść 
i naprawić. Straszyła, że jeżeli tego nie zrobi, 
to na niego i jego rodzinę spadną nieszczęścia. 
Wtedy zginął jego ojciec. Znaleźli go z dziurą 
w głowie i nikt nigdy się nie dowiedział, co się 
stało. Czy ktoś go zabił, czy tylko przypadkowo 
potrącił samochodem? – mówi z przejęciem Jola 
Grabska. Tragiczna śmierć ojca nie była jednak 
wystarczająco przekonywującym ostrzeżeniem. 
Stompor nie naprawił figury i zmarł nagle. 
Po jego śmierci zrobił to za niego Zenek 
Grzeczkowski. Musiała jakaś klątwa wisieć na 
niej – jak mówią miejscowi, bo jak tylko Zenek 
ją odmalował, zaraz się powiesił. (R. Maciąg 
Dobków: wyspa. Dobków 2012, s.53).

Sylwia Dudek-Kokot
Roman Gorzkowski

Św. Jan Nepomucen z 
Sokołowca i Dobkowa

Pomnik 
w Dobkowie

Pomnik 
w Sokołowcu
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Elżbieta Dąbrowska, z domu Kasjanczuk, 
urodziła się 18 października 1923 r. w 
Minijkach, wsi położonej niedaleko 
Żytomierza na Ukrainie (ówczesny ZSRR). 
W czerwcu 1941 r. zdała maturę i we 
wrześniu tego roku rozpoczęła pracę w Szkole 
Podstawowej w Minijkach jako nauczycielka 
języka rosyjskiego. Jednak gdy wybuchła 
wojna, musiała przerwać pracę już po 
miesiącu. W roku 1942 została wywieziona 
do Niemiec (Essen) na przymusowe roboty. 
W Niemczech została przydzielona do pracy 
w fabryce produkującej artykuły do kopalń i 

hut. W 1945 r. wyszła za mąż za Stanisława 
Dąbrowskiego i przyjechała wraz z nim 
do Polski. Od razu podjęła naukę języka 
polskiego, by zadomowić się w nowej 
Ojczyźnie. Po dwóch latach przyjechała 
z rodziną do Złotoryi i tu osiadła na stałe. 
W latach 1950-1951 podjęła pracę fizyczną 
w złotoryjskiej Fabryce Kartonarzy. 
Następnie w latach 1956-1959, już jako 
pracownik umysłowy, zatrudniona była 
w Zakładach Górniczych w Nowym Kościele. 
Od roku 1962 mogła wreszcie wrócić 
do wymarzonego zawodu nauczycielki. 
Podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 2 
w Złotoryi i uczyła języka rosyjskiego. W 
latach 1973-1978 związana była z Zespołem 
Szkół Zawodowych w Złotoryi, gdzie również 
uczyła języka rosyjskiego.

Pani Elżbieta była osobą szanowaną 
i lubianą, zarówno przez kolegów z pracy, jak 
i uczniów. Była oddana swojej pracy, o czym 
świadczą przyznawane Jej liczne nagrody 
i odznaczenia: Odznaczenie Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego - 1973 r., 
nagroda III stopnia Ministra Oświaty i 
Wychowania - 1974 r., Złota Odznaka ZNP - 
1976 r., Złoty Krzyż Zasługi - 1980 r.

4 lutego 2017 r. pani Elżbieta odeszła 
od nas. Pożegnaliśmy jedną ze wspaniałych 
złotoryjskich nauczycielek oraz długoletnią 
zasłużoną działaczkę Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Pozostanie w naszej pamięci 
jako osoba ciepła, otwarta, a przede 
wszystkim pełna optymizmu, którym umiała 
pokonywać wszelkie trudności.

Cześć Jej pamięci.
Beata Jańta

w imieniu pracowników ZSZ w Złotoryi

Śp. Elżbieta Dąbrowska
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Śp. Maria Palmowska

„Żeglugą niepewną jest życie. Wśród burz, 
które nami miotają, nieraz cierpimy bardziej, 
niż żeglarz  w rozbitym okręcie. U steru stoi 
Fortuna. Taką mając przewodniczkę żywota, 
płyniemy – jak to na morzu – wśród różnych 
kaprysów losu. Jednym zdarzy się podróż 
szczęśliwa. Inni żeglują wśród niedoli. Lecz 
wszyscy płyniemy do jednego portu…”   

25 stycznia 2017 roku w wieku 76 lat 
odeszła od nas na zawsze pani Maria 
Palmowska, emerytowana nauczycielka. 
Śmierć zabrała wspaniałą wychowawczynię 
wielu pokoleń złotoryjskich dzieci.

Jej całe dorosłe życie związane było 
z oświatą. W 1960 roku, po ukończeniu 
liceum pedagogicznego, rozpoczęła pracę 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Złotoryi. W trakcie kariery 
zawodowej doskonaliła i dokształcała się 
nieustannie; była absolwentką Studium 
Nauczycielskiego w Legnicy oraz wyższych 
studiów zawodowych, uzyskała także 
I stopień specjalizacji zawodowej.

Powierzone obowiązki zawsze 
wykonywała sumiennie, z wielkim oddaniem, 
uzyskując wysokie wyniki nauczania, 
potwierdzane osiągnięciami uczniów. Za 
pasję, profesjonalizm i zaangażowanie cenili 
Ją wszyscy: i uczniowie, i rodzice, 
i współpracownicy. 

Była doskonałą wychowawczynią; wielu 
złotoryjan na pewno pamięta swoją pierwszą 
panią, bo to Ona – jak druga mama – oprócz 
szkolnych mądrości, uczyła ich żyć dobrze 
i mądrze. 

Od początku pracy zawodowej prowadziła 
klasy nauczania początkowego,  a także 
zajęcia z muzyki oraz mały chór szkolny dla 
uczniów klas III i IV. Czyniła to z niezwykłym 
talentem i wielkim powodzeniem. 

Cieszyła się uznaniem władz 
oświatowych, koleżanek i kolegów 

oraz szacunkiem i podziwem swoich 
wychowanków. Rodzice często zabiegali 
o to, aby ich dzieci trafiły właśnie do 
zespołu klasowego, który Ona prowadziła. 
Swoje doświadczenie i talent pedagogiczny 
prezentowała w trakcie licznych lekcji 
otwartych, a także  kierując Ogniskiem 
Metodycznym Nauczania Początkowego, 
publikując w „Biuletynie” Oddziału 
Doskonalenia Nauczycieli i redagując miejską 
gazetkę „Orlik”. 

W mieście  i powiecie należała również do 
pionierów wprowadzania technik Freineta. 
Swoją pasję i talent przekazała ukochanej 
córce, Bożenie,  która – jak Ona – była 
nauczycielką i którą kilka miesięcy temu też 
pożegnaliśmy. Teraz pewnie są znów razem.

W uznaniu za osiągnięcia w pracy 
nauczycielskiej otrzymała wiele 
nagród i odznaczeń, m.in. Złoty 
Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji                                                                                                                
Narodowej, Odznakę Zasłużony dla Oświaty 
Województwa Legnickiego, Odznakę 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Oprócz pracy zawodowej pani Maria 
angażowała się też z wielkim oddaniem 
w działalność ZHP, za co otrzymała Krzyż 
za Zasługi dla ZHP oraz Złotą Odznakę dla 
Chorągwi Legnickiej.

Pani Maria Palmowska była wspaniałą 
nauczycielką i dobrym człowiekiem. „Nie 
umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – 
napisał kiedyś ksiądz Jan Twardowski. 

Pani Mario, Pani będzie trwać w pamięci 
naszej i swoich uczniów a Pani dokonania na 
zawsze pozostaną na kartach historii szkoły 
oraz historii ziemi złotoryjskiej. 

Zawsze będzie Pani z nami.
Bożena Kraska

Kącik starej widokówki

Tym razem świadomie zmieniamy 
nieco ideę tego kącika. Zamieszczoną 

widokówkę wydało pod koniec ubiegłego 
roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pielgrzymka. Starą oryginalną pocztówkę, 
jeszcze z końca XIX wieku, przekazał Zenon 

Stare jak nowe
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W 
Złotoryi mamy kilkadziesiąt 
zachowanych epitafiów inskrypcyjnych 

- najczęściej pochodzących z XVI-XVIII w. 
Największym skupiskiem tych cennych 
zabytków jest kościół NNMP (56 płyt ) oraz 
kościół św. Mikołaja i mury cmentarne (35 
płyt). Z zachowanych tablic możemy się 
wiele dowiedzieć o zmarłych: kiedy żyli, 
kim byli, czego dokonali, jakie mieli herby... 
A czy możemy zobaczyć ich twarze? Z tym 
jest problem. Tylko do kilku epitafiów 
dysponujemy wizerunkami osób (ryciny, 
portrety lub płaskorzeźby) i możemy spojrzeć 
w oczy ludziom, którzy żyli w naszym mieście 
kilkaset lat temu.

Niedawno znalazłem jeden z takich 
portretów, wydawało się wtedy, doskonale 
pasujący do złotoryjskiego epitafium. 
Z niewielkiego sztychu (118 x 96 mm) 
autorstwa L. Kiliana z 1617 r. spoglądał, 
zmarły 424 lata temu, dr teologii Johannes 
Fleischer. Pomyślałem - mam! Odnalazłem 
twarz kolejnego złotoryjskiego giganta. 
Przecież to musi być ten sam Fleischer, który 
ma piękne epitafium na elewacji zewnętrznej 
kościoła NNMP w Złotoryi. Radość trwała 
jednak krótko. Pobieżny przegląd literatury 
i wszystko jasne  - portret i epitafium należą 
do dwóch różnych Johannów Fleischerów. 
Jednak nie był to zupełnie ślepy trop. Przy 
okazji tego znaleziska wyszło, że jeden i drugi 
Johannes Fleischer mieszkali w Złotoryi.

Dziękujemy!
Pan Jan Matecki z Proboszczowa pisze: Idąc w ślady P. Teresy Włodarskiej, pragnę pomóc 

w zidentyfikowaniu jeszcze trzech duchownych (chodzi o fotografię w Echu z VII-VIII 2016 - 
red.). 1. Ks. Bolesław Boś, proboszcz parafii św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce (siedzi drugi 
od lewej, 2. Ks. Jan Klaczak, proboszcz parafii św. Jadwigi w Sokołowcu (siedzi jako pierwszy od 
prawej), 3. Ks. Bronisław Owczarz, proboszcz parafii Św. Trójcy w Proboszczowie (stoi jako piąty 
od prawej). Jestem pewien, że zdjęcie zostało wykonane w 1968 r. lub wcześniej - 29.06.1968 r. 
ks. Bronisław został służbowo przeniesiony do parafii Wniebowzięcia NMP we Wrocławiu - 
Ołtaszynie, a na fotografii jest jeszcze obecny wśród księży dekanatu złotoryjskiego. 

Tych samych duchownych zidentyfikowała także pani Elżbieta Nowakowska.
Cały czas liczymy właśnie m.in. na taką korespondencję!

Redakcja

Złotoryjskie epitafia i portrety:
Johann Fleischer

Johann Fleischer z portretu - ur. 29 
marca 1539 r. we Wrocławiu - zm. 4 maja
1593 r. Do szkoły chodził we Wrocławiu i 
potem w Złotoryi, gdzie w latach ok. 1553-
1556 był uczniem Valentina Trozendorfa. 
Studiował teologię na Uniwersytecie w 
Wittenberdze (1557-1560) i w Lipsku (1561). 
W latach 1566-1567 r. został profesorem 
w Gimnazjum Humanistycznym w Złotoryi. 
Pracował w czasach rektoratu Martina 
Thabora. Jego kolegą szkolnym był m.in. 
Johannes Clajus - ojciec niemieckiej gramatyki. 
Jednak ze względu na szalejącą w Złotoryi 
zarazę powrócił do Wittenbergi i utrzymywał 
się z prywatnych lekcji. Od 1569 r. studiował 
teologię, język hebrajski oraz astronomię. 
Pracował we Wrocławiu - był tam kaznodzieją 
w kościele św. Elżbiety (od 1572), proboszczem 
w kościele św. Marii Magdaleny (1583) oraz 
nauczycielem w Gimnazjum Marii Magdaleny. 
Zwieńczeniem jego kariery było stanowisko 
inspektora kościelnego i szkolnego Wrocławia. 
Miał dwóch synów: Joachima (1587-1645) - 
pastora, inspektora szkolnego i kościelnego 
oraz Johanna (1582–1608), lekarza, 

który wyemigrował w 1607 r. do Wirginii w 
Ameryce Północnej. 

Johann Fleischer z epitafium - ur. (?) 
chyba w Złotoryi - zm. 27 maja 1596 r. 
w Złotoryi. Należał do patrycjatu miejskiego. 
Przez wiele lat (1581-1587 i 1593-1594) był 
rajcą miejskim w naszym mieście.

Jego piękne epitafium inskrypcyjno 
-heraldyczne na ścianie kościoła Mariackiego 
został niedawno odnowione i jest teraz jedną 
z najlepiej prezentujących się tablic. Możemy 
ją podziwiać na elewacji zewnętrznej - od 
ul. Basztowej, druga płyta, licząc od strony 
dużej wieży.

Nie można  wykluczyć, że naszych 
złotoryjskich Fleischerów łączyły związki 
rodzinne. Mogli być dla siebie braćmi 
przyrodnimi, kuzynami czy stryjami - 
synowcami?

Tekst i zdjęcie: Damian Komada

Johann Fleischer (1539-1593) - absolwent 
Gimnazjum złotoryjskiego, nauczyciel w 

Złotoryi, dr teologii, pastor 
i inspektor we Wrocławiu

Johann Fleischer (ur. ? - zm 1596), rajca 
miejski w Złotoryi - epitafium z elewacji

kościoła NNMP w Złotoryi

Kącik starej widokówki Bernacki a zdjęcie współczesne wykonał 
Mariusz Myśliński. Całość opracował 
Damian Komada (któremu zawdzięczamy 
społeczną pracę przy składzie naszego 
miesięcznika). 

„Dwie” Pielgrzymki znalazły się tutaj 
nieprzypadkowo – prosimy wszystkich 
wydawców lokalnych widokówek, nie tylko 
ze starymi motywami, o przekazywanie 
ich Towarzystwu Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. Dlaczego nie można pomyśleć 
o takiej tematycznej wystawie?

Roman Gorzkowski

Stare jak nowe
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Cesarze rzymsko-niemieccy z dynastii 
Habsburgów przez 466 lat (od 1452 do 

1918) kształtowali oblicze Europy i świata. 
Przedstawiciele rodu panowali m.in. w krajach 
niemieckich i włoskich, Czechach, Hiszpanii, 
Portugalii, na Węgrzech, Siedmiogrodzie, 
Chorwacji, Niderlandach, na Śląsku (czyli też w 
Złotoryi) oraz w hiszpańskich i portugalskich 
koloniach w Azji i Ameryce. Szczyt ich 
potęgi zaczął się w poł. XVI w. Stali się wtedy 
pierwszymi władcami w dziejach, nad których 
imperium, za sprawą kolonii, nigdy nie 
zachodziło słońce.

Trzej kolejni cesarze: ojciec - Ferdynand 
I (1503-1564), założyciel linii austriackiej, 
jego syn - Maksymilian II (1527-1576) oraz 
wnuk - Rudolf II (1552-1612), zdecydowali się 
zatrudnić na stanowiskach swoich doradców, 
ambasadorów i posłów, wybitnych mężów 
związanych ze Złotoryją. W latach 1543-
1557 na stanowisku doradcy i posła cesarza 
Ferdynanda I znalazł się były rektor i nauczyciel 
szkoły złotoryjskiej Jan Lang. Potem posłem 
i doradcą Ferdynanda I, Maksymiliana II oraz 
Rudolfa II został w latach 1560-1571/1577 
Joachim von Berge, absolwent Gimnazjum 
w Złotoryi. W latach ok. 1588-1607 zaszczytu 
reprezentowania cesarza Rudolfa II dostąpił 
urodzony i wychowany w Złotoryi Caspar 
Laudismann. W ten sposób przez ponad 60 
lat złotoryjanie mieli w najbliższym otoczeniu 

cesarzy swoich ludzi. Stanowisko doradcy 
lub posła cesarskiego było absolutnym 
szczytem w karierze urzędniczej. Takie 
zbliżenie z najpotężniejszym władcą 
na świecie dawało ogromne wpływy, 
władzę, bogactwo i prestiż. Złotoryjscy 
reprezentanci cesarzy wspierali swoich 
panów w zawieraniu sojuszy, małżeństw, 
podpisywaniu pokojów lub wypowiadaniu 
wojen. Uczestniczyli w spotkaniach i 
ucztach z królami i książętami, zabierali 
głos na forum parlamentów oraz rad 
królewskich. 

Jan Lang  (1503-1567), urodził się 16 
kwietnia 1503 r. we Frysztacie na Śląsku 
Cieszyńskim w biednej rodzinie. Naukę 
rozpoczął w szkole w Nysie, studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim (1520-22) oraz 
w Wiedniu (1522-24). Został nauczycielem 
w Budzie (1524-26 ), potem mieszkał 
w Krakowie (1526-27), gdzie mógł 
spotkać przebywającego na wygnaniu 
złotoryjanina, Georga Helmricha. To 
pewnie za jego namową przybył do 
Złotoryi  i został rektorem szkoły (1527-
28). Jednak uczniowie i władze miasta 
nie mogły się do niego przyzwyczaić i 

po 18 miesiącach zrezygnował.  Został 
nauczycielem w Nysie, potem był pisarzem 
w Świdnicy (1532-34) oraz sekretarzem i 
kanclerzem biskupów wrocławskich (1534-

1543). W 1543 r. cesarz Ferdynand I uczynił  
go swoim doradcą i posłem.

Lang zasłynął przede wszystkim z misji 
poselskich do Polski. W latach 40-tych był 
rezydentem w Polsce, przy córce cesarza, 
Elżbiecie - żonie króla Zygmunta Augusta. 
Ten człowiek nowej epoki, poeta i literat, 
retor i grecysta, tłumacz i wydawca 
pism ojców Kościoła oraz giętki dworak, 
zawdzięczał własnym zdolnościom i 
przedsiębiorczości olśniewającą karierę. 
O tym jak był wpływowy, świadczy choćby 
opis ślubu Katarzyny - córki cesarza z 
królem Zygmuntem Augustem w 1553 r.: 
[...] udali się na obiad. Zasiedli. Król Polski 
po prawej ręce miał arcyksięcia, przy 
nim nuncjusza papieskiego, dalej posła 
cesarskiego –Jana Lange, po nich dalej 
siedzieli wszyscy książęta. Po lewej ręce 
siedziała królowa Katarzyna, przy niej 
królowa Bona z córkami [...].

Z kolei umiejętności oratorskie Langa 
potwierdza relacja z Sejmu w Piotrkowie 
w 1542 r.: Ze strony cesarza  przemawiał 
na Sejmie Jan Lange, Ślązak, słynny z 
łatwej i nader pięknej wymowy w języku 
łacińskim, która wówczas wielkie sprawiła 
wrażenie [...].

Złotoryjanie bardzo dobrze pamiętali 
półtoraroczny pobyt Jana Langa w 
swoim mieście i po latach chwalili się, 

że doradca cesarski pracował  w ich 
szkole. Czy mogli jednak liczyć na jego 
życzliwość? Chyba mógłby być z tym 
problem. Lang opuścił Złotoryję w 
atmosferze skandalu - został oskarżony 
o sprzyjanie sekcie schwenckfeldystów 
i uznany za osobę niepożądaną. Przed 
odejściem zdecydował się na dość 
niedyplomatyczne pożegnanie z 
burmistrzem Złotoryi Christopherem 
Langnerem [lub Helmrichem?]. Przyszły 
doradca cesarza poprosił burmistrza o 
poufne spotkanie, prosząc jednocześnie, 
żeby w żadnym przypadku nie wyjawił 
nikomu treści rozmowy. Po uzyskaniu 
zapewnienia, stanął przed nim i odezwał 
się bez żenady: Panie burmistrzu, pan 
jest wielkim osłem, a osioł nie powinien 
kierować takim urzędem! Kiedy wzburzony 
ojciec miasta nie miał ochoty wysłuchiwać 
dalszych impertynencji i przywołał 
straż, aby natychmiast wyrzuciła tego 
bachanta, Lang ze spokojem przypomniał 
burmistrzowi, co mu przyrzekł, po czym 
nietknięty wyszedł.

Po odejściu w 1557 r. ze służby u 
cesarza Lang osiadł w Nysie i uczył w 
szkole. Następnie objął stanowisko 
syndyka miasta Świdnicy, gdzie zmarł 25 
sierpnia 1567 r. W tym roku przypada 450 
rocznica śmierci Jana Langa.

Joachim Berge (1526-1602), urodził 
się 25 marca 1526 r. w rodzinnej 
posiadłości w Żukowicach.

Dwór cesarza Rudolfa II Habsburga - doradcą  i posłem
cesarskim był na nim złotoryjanin Caspar Laudismann
oraz absolwent Gimnazjum w Złotoryi Joachim Berge

Cesarz Rudolf II

Rozmowa cesarza Ferdynanda I ze swoim doradcą i posłem dr Janem Langiem 
(Kadr z filmu Królowa Bona, reż. J. Majewski, 1982, odc. 10)

Ferdynand I

Jan Marsupin

Koniecznie trzeba zajść do 
Centrum Informacji Tury-

stycznej przy ul. Basztowej, aby 
zaopatrzyć się (nieodpłatnie!) w 
kilka najnowszych informatorów. 
Zaraz potem można je rozdać 
rodzinie, znajomym i turystom. 
Przynoszą zwięzłe wiadomości 
o najważniejszych zabytkach 
oraz imprezach, związanych z 
tradycjami złotego górnictwa, 
atrakcjach architektury oraz 
miejscach noclegowych nie tylko 
na terenie całego powiatu. 
Nieprzypadkowo najnowszym 
z informatorów jest „Krzywa 
Baszta” – zapewne niedługo 
powstanie „sojusz” miejscowo-
ści, które w Polsce szczycą się 
krzywymi wieżami, czyli: Ząbko-
wic Śląskich, Torunia, Świecia, 
Częstochowy i Złotoryi (patrz 
portal klubpodroznikow.com).

Roman Gorzkowski

Doradcy cesarscy ze Złotoryi

Warto przeczytać
Złoto, baszta i noclegi

Historia jednej fotografii
Tym razem 

naprawdę nie 
wiemy, w którym 
miejscu i kiedy 
wykonano w Złotoryi 
załączoną fotografię. 
Nie będziemy 
nawet spekulować, 
bo zapewne nie 
było nas wtedy na 
świecie. Ale nie 
tracimy nadziei na 
pomoc czytelników, 
bo – proszę przyznać 
– zdjęcie jest 
bardzo ciekawe, a 
satysfakcja z jego 
wyjaśnienia może być 
jeszcze większa! Nie 
mówiąc już o tym, 
że redakcja zawsze 
z przyjemnością 
wręcza nagrody 
naszym odkrywcom.

Tadeusz Kozak
Roman Gorzkowski
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Naukę rozpoczął w Gimnazjum 
Humanistycznym w Złotoryi 
(1538-1544), pod opieką Valentina 
Trozendorfa. Poznał tam m.in. Caspara 
Peucera (późniejszego zięcia Filipa 
Melanchtona) i dozgonnie się z mim 
zaprzyjaźnił. Pięcioletni pobyt w szkole 
złotoryjskiej ukształtował osobowość i 
wrażliwość społeczną Joachima Berga. 
Potem studiował na uniwersytetach w 
Wittenberdze, Lipsku i Frankfurcie nad 
Odrą (1544-1550). W latach 1550-1558 
podróżował po Holandii, Anglii, Włoszech, 
Francji, Węgrzech i Polsce. Dzięki swoim 
prawniczym kompetencjom objął w 
1559 r. zarząd księstwa dolnośląskiego. W 
1560 roku został mianowany członkiem 
cesarskiej Rady Dworu i posłem. Przez 
ponad dziesięć lat w imieniu cesarza 
Ferdynanda I, Maksymiliana II  i chyba 
Rudolfa II uczestniczył w wielu misjach 
dyplomatycznych. 

Joachim Berge to twórca pokoju, 
wybitna osobistość o głębokim 
humanistycznym wykształceniu, zmyśle 
dyplomatycznym i ekumenicznej 
postawie. Jego dążenia do pokoju  
religijnego skrytykował  jednak Valentin 
Trozendorf w  liście do Georga Otmanna, 
rektora w Zgorzelcu:  Jest jasnym, że 
człowiek ten odznacza się ujmującym 
charakterem i jest uszlachetniony 
wyzwolonym wykształceniem, osąd 
zaiste odnośnie nauki wiary niegodny tak 

wielkiego wykształcenia. Sądzi bowiem 
[Joachim Berge], że zatargi odnośnie 
nauczania powinny zostać zaniechane 
dlatego, że tymi sporami dusze są 
niepokojone i utrudniana jest wspólna 
obrona państw wobec tureckich rozbojów.  
[...] Nie na miejscu jest przytaczanie piosnki 
o zaniechaniu sporów, aby można było 
zaradzić połączonymi siłami wspólnemu 
niebezpieczeństwu. Oto to pierwsze 
przykazanie: „Nie będziesz miał cudzych 
bogów”,  jest stawiane wyżej niż życie, 
możność, dążenie do pokoju i spokoju 
w sprawach publicznych i wszystkich 
rzeczach ludzkich! A prawdziwej jedynej 
nauki o Bogu powinniśmy bronić oraz 
rozkrzewiać nauczanie „choćby stanął w 
ruinie świat cały” .

Berge był dwukrotnie żonaty - 
urodziło mu się dziesięcioro dzieci. Pod 
koniec życia przekazał 31.000 talarów na 
Seniorat i Fundacje, która przeznaczała 
środki na utrzymanie kościołów i szkół, 
krzewienie nauki i wsparcie studiów 
młodych ludzi. Zmarł  5 marca 1602 r. 

Caspar Laudismann (1552-
1607), urodził się w sierpniu 1552 r. 
w Złotoryi i uczył się w miejscowej 

szkole. Studiował w Heidelbergu 
(1583), gdzie uzyskał licencjat z prawa. 
Pracował jako nauczyciel w Kreuznach 
i w Brzegu. Był też radcą dworu w 
Księstwie Wittenberskim oraz u 
książąt śląskich w Brzegu. W latach 
80-tych XVI w. został powołany przez 
cesarza Rudolfa II na stanowisko radcy 
i komisarza. Sprawował swój urząd z 
wielkim oddaniem, był kompetentnym 
prawnikiem i doskonały filologiem. 
Zmarł w 1607 r. lub w 1621 r.

Wszyscy złotoryjscy doradcy 
cesarzy zawdzięczali swoje stanowiska 
niepospolitym talentom, wiedzy i 
umiejętnościom. Można uznać, że 
dwaj z nich - Joachim Berge i Caspar 
Laudisman, musiało zdobyć część tych 
umiejętności podczas nauki w szkole 
złotoryjskiej. Nie można też wykluczyć, 
że pobyt Jana Langa na stanowisku 
rektora w Złotoryi, nie miał żadnego 
wpływu na jego dalszą karierę. W tym 
czasie mógł przecież nawiązać nowe 
kontakty i znajomości lub pozyskać 
doświadczenia, które potem pomogły 
mu dotrzeć na dwór cesarski.

Uchwycone związki (niestety jedynie 
o charakterze epizodów) trzech doradców 
cesarskich ze Złotoryją, stanowią ciekawy i 
nieznany przyczynek do dalszych badań nad 
rekonstrukcją intelektualnej sieci powiązań 
naszego miasta z różnymi obszarami Europy.
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                            Damian Komada

Zagadkowy zaułek

Joachim Berge (1526-1602) - uczeń gimnazjum 
złotoryjskiego w latach 1538-1544, radca 

i poseł cesarza Ferdynanda I i Maksymiliana II

Caspar Laudismann (1552-1607) 
- złotoryjanin, radca , komisarz

i poseł cesarza Rudolfa II

Cesarz Ferdynand I  - jego doradcą 
i dyplomatą został były rektor szkoły 

w Złotoryi Jan Lang (1503-1567)

Rozmowa cesarza Ferdynanda I ze swoim doradcą i posłem dr Janem Langiem 
(Kadr z filmu Królowa Bona, reż. J. Majewski, 1982, odc. 10)

Jan Lang
Jan Marsupin
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ 

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2016 roku: 
Gala Człowieka Ziemi Złotoryjskiej, V Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, 
XV Powiatowy Dzień Regionalisty, XIX Rajd Jadwiżański, Europejskie Dni 
Dziedzictwa. Wystawy: doroczna Klubu Fotograficznego, malarstwa Anny Janic, 
grafiki Artura Golińskiego, prezentacja dorobku Mistrzów Świata w Akrobatyce.

GALERIA SPONSORÓW

1% - wielkie możliwości
 KRS 0000124632


