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Jasełka - widowiska o Bożym Narodzeniu 
wzorowane na średniowiecznych 

misteriach franciszkańskich, a ich nazwa 
wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, 
oznaczającego żłób. Jasełka rzadziej mogą 
być nazywane także szopką, betlejemską, a 
na pograniczu polsko-ukraińskim wertepem. 
Do największych ulicznych jasełek na świecie 
zaliczany jest Orszak Trzech Króli. 

Powszechnie uważa się św. Franciszka 
z Asyżu za prekursora przedstawień 
bożonarodzeniowych, które zadomowiły się 
na stałe we Włoszech, poczynając od 1223 
r. W Polsce królował zwyczaj kolędowania, 
do którego dodano w XVI w. jasełka. Ich 
treścią były opowieści o narodzinach 
Jezusa, złym królu Herodzie i dramatycznej 
ucieczce Maryi z Dzieciątkiem i Józefem. W 
pierwszych przedstawieniach posługiwano 
się fi gurkami nieruchomymi, później za 
sprawą franciszkanów i bernardynów 
zastąpiono je marionetkami.
Jasełka występowały też w kościele 
protestanckim na Pomorzu, czego 
przykładem są opracowane przez Marię 
von Bismarck (żonę starosty Łobza - 
Herberta von Bismarcka i wystawiane 
w miejscowości Łobez Jasełka Łobeskie  
(Labeser Krippenspiel).  Były one jednak 
ewenementem na protestanckim Pomorzu, 

- grane od 1921 r. do wojny. Jasełka te były 
ośmioaktowym przedstawieniem słowno-
muzycznym, w trakcie którego aktorzy 
recytowali tekst oraz wspólnie z wiernymi 
zebranymi w kościele śpiewali wybrane 
pieśni. Do przedstawień przenikało coraz 
więcej postaci świeckich, co spowodowało, 

że w XVIII w. biskupi polscy zakazali 
wystawiania jasełek w kościołach. Szopki 
wyprowadzono poza mury świątyń, gdzie 
kolędowali głównie czeladnicy i żacy. Z 
czasem dały one początek teatrzykom 
ludowym o świeckim charakterze, a 
nawiązujące do aktualnych wydarzeń. 
Do znanych opracowań literackich należą 
jasełka napisane przez Lucjana Rydla pt. 
„Betlejem polskie”. Do czerpiących z tradycji 
polskich szopek współczesnych należy szopka 
dominikańska z tekstami Jacka Kowalskiego, 
wystawiana przez Teatrzyk Towarzyski w 
Poznaniu.
         W 20. dniu grudnia br. w Domu 
Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i 
Pulsnitz (przy SP1) odbył się Koncert kolęd 
i bożonarodzeniowych piosenek polskich 
i zagranicznych o tematyce świątecznej. 
Tegoroczny koncert, zatytułowany Oto 
narodził się nam Zbawiciel, zgromadził 
widownię składającą się z rodzin i przyjaciół 
uczniów szkoły. To wielkie kolędowanie 
skupiło całą społeczność szkolną wokół 
zadania wynikającego z większego projektu 
dydaktyczno-wychowawczego. Mali muzycy 
w mikołajowych czapeczkach, przycupnięci 
przy swoich cymbałkach, pokazują, że 
wiele złotoryjskich dzieci jest muzycznie 
uzdolnionych. Czy to zamiłowanie poniosą 
w swe dorosłe życie? Wykonawcy sprawili, 
że publiczność poddała się nastrojowi 
i w skupieniu chłonęła inscenizację 
betlejemskich wydarzeń. Każdego 
wykonawcę nagrodzono sowitymi brawami. 
To kolędnicze spotkanie bardzo zbliżyło 
ludzi, nastroiło radością, oczekiwaniem.

Różne media i poradniki każą nam widzieć w lustrze 
intelektualnego kolosa, zdobywcę najbardziej pożądanych 

dóbr, o ciele zawsze świeżym i do schrupania, smakującym 
jak nowalijka.  Ale lustro bywa okrutne i podpowiada nam, 
że owszem, jesteśmy fajni, ale za lasami, za górami (a w 
rzeczywistości – po sąsiedzku) są lepsi od nas...  Te same media 
podpowiadają, jakie warunki powinniśmy spełnić, żeby lustro 
zmieniło o nas zdanie. Warunki te na ogół sprowadzają się do 
wskazówek: unikać wszystkiego, co postarza, robić wszystko, 
co odmładza, mieć łakomy stosunek do życia - posypywać je 
brokatem, bronić się przed szarzyzną. Konsekwencją myślenia 
o sobie jako kimś wyjątkowym sprawia, że oczekiwania 
wobec codzienności przypominają smakowanie dań podczas 
wykwintnej kolacji w wielogwiazdkowej restauracji. To nie 
my mamy być samoobsługowi, to inni usługują, polecają i 
podkładają pod nos. Minimalne porcje pozwalają kosztować 
w nieskończoność, ośmiorniczkami nie można się najeść, ale 
jedząc ich oślizgłe ciałka, można poczuć się kimś lepszym. 
Choćby właśnie po to, by – jak mawia klasyk – obudzić w sobie 
olbrzyma.

Z pomocą przychodzi Nowy Rok, który oprócz nastroju 
zabawy niesie ze sobą moc edukacyjną. Kiedy odfajkujemy 
sylwestrowe hulanki, przychodzi czas na refleksję - rozliczenia, 
rachunki sumienia, bicia się w piersi, składanie obietnic 
i wyznaczanie nowych celów. Jednym na samą myśl o 
niezrealizowanych obietnicach dusza krwawi, bo znów 
uświadomili sobie słabość własnej woli, inni stawiają grubą 
kreskę (co było, to było) i tworzą nową teorię lansu, programują 
się na sukces, deklarują uwielbienie dla błyskotek, bo – jak 
sądzą - największym wrogiem człowieka jest monotonia. Ale 
najgorzej jest, gdy noworoczny nastrój blokuje poczucie, że 
najważniejsze w życiu już się wydarzyło, magiczna granica 
została przekroczona, teraz będzie już tylko równia pochyła. 
Tak myślący mają swoją liczną reprezentację wśród „klasy 
średniej w średnim wieku”, która porzuciła aktywność na rzecz 
leżingu, suplementów i erzaców. Oddając się „nicnierobieniu”, 
ubolewają nad tym, że życie przelatuje im przez palce, 
bo w takim mieście jak Złotoryja, mimo że ładne, można 
umrzeć z nudów. Więc siedzą w domu, zajadają fistaszki i z 
upodobaniem, przy użyciu klawiatury, z pominięciem form 
grzecznościowych, próbują innym sprzedać swoje cudowne 
pomysły na „miasto dla młodych”. 

Z Nowym Rokiem najlepiej zaaplikować sobie zdrowy 
rozsądek, a potem, przez okrągły rok, w regularnych odstępach 
powtarzać w odpowiednich ilościach, uważając, by i tu nie 
przedawkować. Bo chyba lepsze jest, nawet złudne, „czego 
to ja nie zrobię w tym roku” (które zawsze możemy zamienić 
na „zrobimy”) niż „pożyjemy-zobaczymy” czy bezmyślne 
jabadabadu!, niech się dzieje, co chce.

Pora już skończyć, dlatego wszystkim Państwu, w Nowym 
Roku, życzę chęci do działania, rozwijania pasji, byśmy w Złotoryi 
widzieli wszyscy źródło inspiracji do wspólnych realizacji, a nie 
uczynili ją tematem czczych sporów i wydumanych roszczeń. 
Życzymy też, by czas był łaskawy, okoliczności sprzyjające i 
do osobistego rozwoju, i do aktywnego włączenia się w życie 
miasta. My obiecujemy wspierać Państwa w tych działaniach, 
opisywać je na naszych łamach, propagując cenne inicjatywy. 
W ten sposób pomagamy w prowadzeniu aktywności 
społecznej, rozkręcaniu lokalnych biznesów, w pozytywnym 
świetle przedstawiamy mieszkańców naszej ziemi. 

Joanna Sosa-Misiak

Codzienna rozkosz 
ucztowania

Koncert kolęd i bożonarodzeniowych 
piosenek przygotowany przez
uczniów i nauczycieli  SP 1 

Fot. Gazeta Złotoryjska

Fot. Archiwum SP1
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PIELĘGNUJEMY TRADYCJE

        22 grudnia 2017 r. sala 
widowiskowa ZOKiR z trudem 
pomieściła publiczność, która 
stawiła się tak licznie, by towarzyszyć 
dzieciom z SP 3 w przedstawieniu. 
Przygotowania objęte były tajemnicą, 
a wykonawcy znali tylko te parti e, 
w których sami występowali. 
Rodzice, rodzeństwo, tudzież babcie 
i dziadkowie z przejęciem czekali 
na wydarzenie. Tymczasem cieszyli 
oko aranżacją sceny, z odpowiednio 
dobranym krojem liter w haśle, choinką 
przybraną gwiazdkami i ubożuchną 
stajenką. Już wiemy, że było to dzieło 
nauczycielek: Magdaleny Hanebach 
i Pauliny Chaim. W nastrojowym, 
podniosłym i wartkim przedstawieniu 
wystąpili uczniowie z kl. 2a i 2b 
oraz z 7a: Kamila Gajewska, Olimpia 
Tarnowska i Igor Widomski. Ponadto 
z gimnazjalnej 2a Monika Wańkiewicz 
i z 3a Melissa Fortwengel. Gorąco 
oklaskiwano także Tosię Markiewicz, 
Igę Radkiewicz i Kamilę Kramek.

Fantastyczne dzieci czuły się 
swobodnie; pastuszka coś uwierało 
w łydkę, drugi wyraźnie się zmęczył 
- jak to na czuwaniu. Urocza Maryjka 
podbiła serca widowni, jej towarzysze 
wspaniale dotrzymywali kroku. 
Aniołki roztaczały opiekuńcze skrzydła 
i umilały czas świętymi pieśniami. 
Niebiańskie głosy chóru anielskiego 
dopełniły to niezwykłe misterium, 
doprowadzając publiczność do łez 
wzruszenia. 

Wielu złotoryjan skorzystało 
z zaproszenia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej na Wieczór kolęd 
opracowany przez Ognisko Muzyczne. 
W koncercie 10 stycznia 2018 r. udział 
wzięło 31 uczniów przygotowanych 
przez nauczycieli gry na instrumencie: 
Małgorzatę Napiwocką, Andrzeja 
Millera i Stanisława Stadnika. Zrobiło 
się późno i choć chętnie zostalibyśmy 
tam dłużej, trzeba było się pożegnać. 

Strażnicy polskich zwyczajów 
i tradycji zadbali, by w każdej 
placówce oświatowej lub w kościele 
zorganizowane zostało spotkanie 
kolędnicze. Ziemia złotoryjska 
rozświetlona gwiazdą betlejemską 
godnie uczciła narodziny Bożego Syna. 
Równocześnie (6.01.) w Zagrodnie i 
Świerzawie odbyły się koncerty kolęd 
z jasełkami. W  Zagrodnie występowi 
nadano tytuł Z kolędą po kresach, 
a 14 stycznia w Sokołowcu Słowo 
ciałem się staje, by  Koncertem 
Noworocznym Kolęd i Pastorałek 
zachwycić proboszczowian. W GCK 
w Pielgrzymce, podczas Festi walu 
Kolęd i Pastorałek, usłyszeć można 
było Anię Chrabąszcz i Łukasza 
Dębickiego. Być może pod wpływem 
przeżytych emocji pojawiło się wiele 
wspaniałych zachowań i czynów, 
które wkomponowały się w podniosłą 
atmosferę okołoświąteczną i potrzebę 
czynienia dobra i pochylenia się nad 
problemami potrzebujących.

Danuta Sosa    

Jasełka w ZOKiR - uczniowie SP 3
Fot. Gazeta Złotoryjska

Fot. Archiwum SP1

PIELĘGNUJEMY TRADYCJE

Fot. Gazeta Złotoryjska

Hania Dutka i Maciej Szmydyński 
w roli Marii i Józefa

Jasełka w kościele św. Józefa w Świerzawie

Jasełka w ZOKiR - uczniowie SP 3

Fot. Gazeta Złotoryjska

Fot. Archiwum SP1

Fot. Sylwester Kurzeński
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Trochę historii
Złotoryjanie (zwłaszcza ci starsi) wiedzą, że 

podstawę dla obco brzmiącej fi rmy Mine Master dała 
stara poczciwa „Lena”. Była ona od 1950 r. pierwszym 
zakładem wydobywczym i przeróbki rudy miedzi 
w Polsce. Kopalnia dawała pracę setkom ludzi, lecz 
w 1973 r. stanęła, gdy wyjechał stąd ostatni wózek 
rudy miedzi. Ale „Lena” jeszcze wtedy nie umarła, 
bowiem już następnego dnia przekształciła się w 
Zakłady Urządzeń Górniczych „Lena”, które nadal  
zatrudniały całe pokolenia złotoryjan. Nowej „Lenie” 
sławę przyniosły samojezdne maszyny górnicze do 
transportu ludzi, wiercenia otworów strzelniczych 
i narzędzia wiertnicze. Były one dostarczane do 
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Trudne lata nadeszły w surowych i dzikich dla 
przemysłu latach dziewięćdziesiątych XX w., tzw. 
transformacji ustrojowej. Szukano pomysłu na 
istnienie. Wtedy nastąpił podział na spółkę Lena 
Nowy Kościół i Boart Lena, z których ta druga zaczęła 
projektować i produkować maszyny dla górnictwa 
miedziowego. Ostatecznie „Lena” umarła, gdy 
przekształcono ją w Boart Longyear, ale pozostawiła 
po sobie zabudowania, aby jak feniks z popiołów 
narodzić się w postaci kolejnego zakładu 
produkcyjnego. 

W 2006 r. powstaje spółka Mine Master, 
prezesem nadal pozostaje Jerzy Nadolny. Wszystko 
mocno przyspiesza, wzrasta produkcja i zatrudnienie. 
Pojawiają się nowi nabywcy.

Teraźniejszość
W sekretariacie fi rmy czeka gorąca herbata 

i czekoladki z fi rmowym nadrukiem MINE MASTER. 
Smaczne.

– Co robi dyrektor ds. marketi ngu? Stara 
się promować markę Mine Master, aby stała się 
rozpoznawalna w kraju i na świecie oraz by była 
kojarzona z nowoczesnością, innowacyjnością 
i najwyższą jakością produktów – mówi pani Patrycja 
Janiszewska, sprawująca funkcję dyrektora 
ds. marketi ngu.

Mine Master od momentu powstania 
szybko osiągnął światowy zasięg. Obecnie swoje 
maszyny oprócz rynku krajowego sprzedaje do 
Turcji, Rosji, Estonii, Indii, Nepalu, Chile, RPA, 
Zimbabwe, Botswany, Zambii, Pakistanu, Kirgistanu 
i Australii. Wykorzystuje się je w kopalniach srebra, 
złota, miedzi, diamentów, a nawet soli czy łupku 
bitumicznego. 

Pani dyrektor zaprasza na wycieczkę po 
zakładzie, aby pokazać, jak powstają wiertnice.  
Hala montażu czarnego

Rzeczywiście jest tu jakoś… czarno. Na ścianach, 
suficie, na wszystkich sprzętach widać czarny, 
tłusty osad. Sprawcami tego są ogromne arkusze, 
o powierzchni małego pokoju, czarnych stalowych 
blach, stojące w podręcznym magazynku. Ułożono je 
według grubości od jednego do trzech centymetrów. 
Są nawet  grube na 10 centymetrów. Muszą być 

potwornie ciężkie. Nic dziwnego, że w tym dziale 
pracują sami mężczyźni. Blachy czekają na pocięcie, 
czyli wypalanie, jak mówią pracownicy. 

Nieopodal ogromne urządzenie – to wypalarka. 
Maszyna ta palnikiem acetylenowym o temperaturze 
ponad 10000 C tnie blachy na elementy, z których 
powstanie kolejna wiertnica. Do tej czynności robotnik 
musi włożyć okulary ochronne przed ewentualnymi 
odpryskami. Żebym mogła się zbliżyć do wypalarki, 
muszę też włożyć okulary ochronne. Lesław Korzystko, 
starszy mistrz produkcji, demonstruje pracę 
urządzenia. Najpierw należy zapoznać się z rysunkiem 
technicznym elementu, który ma zostać wypalony. 
Te rysunki, detale do zmontowania wiertnicy, są 
opracowywane w biurze konstrukcyjnym. Operator 
następnie wchodzi do niewielkiej kabiny i programuje 
maszynę. Wszystko tu jest sterowane za pomocą 
komputerów i odbywa się automatycznie. W tym 
momencie robotnicy wracają z przerwy śniadaniowej 
i w hali zaczynają rozbrzmiewać dźwięki zwykłej pracy. 
Wzrasta hałas 
i żeby się usłyszeć, musimy do siebie krzyczeć. 
Po chwili już wszystko jest ustawione i wypalarka 
rozpoczyna pracę z przenikliwym zgrzytem,  
dołączając się do ogólnego łoskotu w hali. Wpatruję 
się zafascynowana w oślepiający płomień palnika. 
W ciągu paru minut urządzenie tnie grubą stalową 
blachę jak nóż miękki chleb. Do cięcia stalowych 
arkuszy – tych cieńszych – służy ponadto gigantyczna 
gilotyna i piła.
Spawanie i śrutowanie

Po wycięciu elementy maszyn trafiają do 
hali montażu, gdzie na podstawie rysunków 
konstrukcyjnych są spawane. Przechodzimy obok 
wielkiej bryły metalu, z której wyłania się jakiś 
konkretny zarys. Jak informuje mnie pan Lesław, 
to jest rama do wiertnicy, a ponieważ w dalszym ciągu 
jest brudna, czarna i chropowata, należy ją oczyścić. 
Odbywa się to w specjalnej kabinie i powszechnie 
nazywa śrutowaniem. Po kilku godzinach rama 
wychodzi lśniąca i gładka. Następnie trafia do malarni, 
co razem z suszeniem trwa jedną dniówkę.
Wytaczarka 

Przesuwamy się do przodu i mijamy kolejne 
gigantyczne urządzenie. Mistrz produkcji informuje, 
że to jest wytaczarka. Służy do obróbki otworów do 
organów roboczych wiertnic. Ta potężna maszyna 
z przenikliwym wizgiem rozwierca otwór z 53 na 120 
mm z dokładnością do dwóch setnych milimetra. 
To tak jakby słoń trzymał trąbą kieliszek do wina 
na cienkiej stopce. Wszystkie otwory do wiertnicy 
maszyna wykonuje przez kilka dniówek. Oczywiście 
zaprogramowana jest komputerowo, więc nie 
stoi tutaj żaden człowiek. Na hali stoją jeszcze inne 
gigantyczne frezarki, wiertarki i tokarki, które 
oczywiście pracują, generując straszliwy łoskot, szczęk 
i zgrzytanie. 
Hala montażu białego

Wchodzimy do hali, gdzie jest jasno i czysto. 
Hałas jakby trochę zelżał. I nagle przed naszymi 
oczami pojawia się… białe cudo! Maszyna wielka 
jak ciężarówka, jednocześnie sprawiająca wrażenie 

Jak powstają wiertnice w Mine Master

Grube arkusze czarnej blachy czekają 
na pocięcie poprzez wypalenie Wypalarka do blachy 

Zachwycająca wiertnica 
Face Master 1.4 

4

WIZYTA U SPONSORA

lekkości, na ogromnych kołach wielkości ponad 
metr, zajmuje sporo miejsca w hali. Widać wyraźnie 
wyodrębnioną część kabinową dla operatora, 
a sześciometrowe, sterczące dumnie ramię pozwala się 
domyślić jej przeznaczenia. Imponująca 
i zachwycająca.

– To wiertnica Face Master 1.4 – wyjaśnia 
z dumą pan Lesław. – 1.4 oznacza, że jest przeznaczona 
do niskich pokładów, nie wyższych niż półtora metra. 
– Ramię jest organem roboczym, a po tej prowadnicy 
przesuwa się wiertarka, która wierci skały. Maszyna jest 
już w całości zmontowana 
i przeznaczona do sprzedaży.

Zewnętrzną szybę kabiny zaopatrzono 
w wycieraczkę, ponieważ w kopalni są bardzo trudne, 
agresywne warunki. Dużo wilgoci i błota, trujące 
wyziewy, temperatura wzrasta do 40 stopni. Dlatego 
dodatkowo  kabina jest klimatyzowana, 
w przeciwnym wypadku operator nie wytrzymałby 
nawet paru godzin. W środku pełno rozmaitych 
zegarów, przycisków, dźwigni i innych tajemniczych 
urządzeń. Sterowanie tym wymaga zapewne wielu 
godzin nauki. W środku jest bardzo niewiele miejsca, 
nie można nawet  zmienić pozycji. Operator przez całą 
dniówkę siedzi tu skulony ze wzrokiem utkwionym w 
ogromne wiertło zagłębiające się w skałę. Nad nim 
i jego maszyną tysiące ton litej skały, setki metrów pod 
ziemią, dokoła też skały. Można się tu czuć jak 
w potrzasku.

– Koszt maszyny to prawie dwa miliony złotych, 
a całkowite jej wytworzenie poczynając od zamówienia 
poprzez proces zakupowy, produkcyjny aż do testów 
końcowych trwa 8 miesięcy. To długi czas. Nie wszystko 
jest wykonywane w firmie. Komponenty takie jak 
silnik, układ napędowy czy wiertarkę dostarczają nam 
zewnętrzne firmy. Jesteśmy uzależnieni od dostaw 
wysoko specjalistycznych firm, których jest kilka na 
świecie. Gdy mamy na magazynie wszystkie niezbędne 
elementy, to czas wyprodukowania jednej wiertnicy 
zajmuje nam około 90 dni – wyjaśnia Witold Hnat, 
dyrektor ds. sprzedaży.  

Wiertnica Face Master 1.4 może być 
zastosowana w KGHM głównie na szybie SW 1, takie 
również są dostarczane do kopalń chromu i platyny w 
RPA i do kopalń platyny w Zimbabwe, ponieważ tam 
są niskie pokłady wydobywcze. Obok stoi maszyna 
Face Master 2.3, którą stosuje się między innymi 
w kopalniach miedzi w Chile, kopalniach cynku w 
Indiach czy pracach tunelowych w Turcji. Maszyny 
przewozi się najpierw kontenerami do portów w 
Hamburgu, Bremerhaven czy Antwerpii, a stamtąd 
statkami przez ocean do miejsca przeznaczenia. 
Maszyna musi podróżować przez miesiąc, zanim 
dotrze do „swojej” kopalni. Od 2007 r. najwięcej 
maszyn zakład sprzedał do Turcji (80 sztuk) i kolejno 
20 do Estonii, 15 do Chile i 12 do Zimbabwe. Bardzo 
obiecująco wygląda sprzedaż w Indiach, gdzie 
dostarczono 6 maszyn, a kolejne 6 jest obecnie 
w zamówieniu. Oprócz tego odbiorcą maszyn jest 
Australia, Rosja, Nepal, Pakistan no i nasz rodzimy 
KGHM, który ma w swojej fl ocie ponad 200 maszyn 
Mine Master.

Maszyny w całości są projektowane w dziale 
konstrukcyjnym fi rmy, zatrudniającym 24 osoby. 
Urządzenia projektuje się zawsze pod potrzeby 
konkretnego klienta, z którym są uzgadniane wszelkie 
parametry.

Montażem białym zajmują się wyspecjalizowane 
grupy robotników. Jedni montują układ hydrauliczny, 
inni zajmują się elektryką w maszynie, są też 
specjaliści od mechaniki. W sumie piętnastu osobom 
zajmuje to czas około miesiąca.
Pole testowe

Na zewnątrz zakładu stoi kilka gotowych maszyn, 
które już wkrótce wyjadą w świat do klienta. Przed 
podróżą muszą jeszcze przejść testy na specjalnym 
stanowisku. Oto w specjalnej stalowej konstrukcji, 
trzy metry nad ziemią, przypominającym kopalniane 
wyrobisko, umieszczono dwa potężne cementowe 
bloki. To w nich jedna z maszyn – kotwiarka – 
zaraz będzie wiercić otwory. Do kabiny wchodzi 

operator, wjeżdża pod bloki, po czym z ramienia 
maszyny powoli wysuwa się potężne kilkumetrowe 
wiertło grubości styliska od łopaty. Zbliża się do 
cementowego bloku i bez żadnego wysiłku, 
z łagodnym warkotem zaczyna zagłębiać się w 
twardy cement. Po kilku minutach, gdy otwór ma 
dwadzieścia centymetrów głębokości, test zostaje 
zaliczony, chociaż w kopalni otwory są wiercone na 
głębokość 7 metrów. Teraz maszyna może już jechać 
do kopalni łupku bitumicznego w Estonii.

Nieopodal urządzono drugie stanowisko 
testowe. Są to potężne bloki granitowe, wielkości 
ciężarówki, ustawione jeden na drugim. Po ilości 
nawierconych otworów widać, że była tu testowana 
niejedna maszyna.
Dział konstrukcyjny

W tym dziale jest cicho, czysto i jasno. Kilka 
stanowisk komputerowych, przy monitorach 
w skupieniu pracują mężczyźni. 

– Wiertnice i kotwiarki to w całości nasza myśl 
konstrukcyjna – mówią z dumą główny konstruktor 
Lesław Ostapów i dyrektor ds. sprzedaży  Witold 
Hnat.

Za swoje innowacyjne rozwiązania fi rma była 
wielokrotnie nagradzana. Najważniejsze z wyróżnień 
to nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne 
krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne w 2009 r., 
ogólnopolska nagroda Mistrz Techniki 2010/2011 
oraz Dolnośląski Gryf za najbardziej innowacyjny 
produkt w 2015.

Moją uwagę przyciąga ogromna kolorowa 
plansza LOKALIZACJA ZLECEŃ. Na niej 
wyszczególniono wszystkie maszyny, jakie aktualnie 
są produkowane w fi rmie. Podano tu nazwę 
urządzenia, odbiorcę, planowany termin i stan 
realizacji zamówienia. Tablicę zawieszono w miejscu, 
gdzie praktycznie każdy pracownik ma wgląd. 
Jednym rzutem oka można 
ogarnąć całą produkcję fi rmy. 
Świetny pomysł. 

Serce wiertnicy, czyli kabina operatora Maszyna Face Master 1.7L w kopalni KGHM

Korpus wiertnicy 
przygotowany do śrutowania 

Uzbrajanie wiertnicy 

cd. na str 6

Fot. Mine Master
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Warto pracować w Mine Master
Ze względu na ilość  pracowników spółka 

jest zaliczana do dużych jednostek, bowiem 
zatrudnia ponad 250 osób.  Bez przerwy jest 
zwiększana produkcja, więc zakład tworzy 
nowe miejsca pracy. Niestety kobiet pracuje tu 
bardzo mało ze względu właśnie na charakter 
działalności spółki.

Mine Master inwestuje w pracownika. 
Zatrudnia na stałe anglistę, który jest 
odpowiedzialny za doszkalanie i szlifowanie 
angielszczyzny zatrudnionych. Zdarza 
się, że zostaje przyjęta do pracy osoba, 
która ma wysokie kwalifi kacje, ale nie zna 
angielskiego, a w pracy na pewno będzie się 
stykać z klientem zagranicznym. Wtedy od 
pierwszego dnia pracy ma zapewnione lekcje 
angielskiego u Marka Kurpiela. Gdy fi rma 
zaczynała współpracę z Chile, serwisantów 
i pracowników ds. sprzedaży skierowano na 
kurs języka hiszpańskiego. 

Firma zapewnia pracownikom 
szkolenia niezbędne na danym stanowisku, 
nawet zachęca do tego, nie patrząc na 
czasem wysokie koszty. Stawia na rozwój, 
dofi nansowując wyższe studia, jeżeli ich 
kierunek jest zgodny z rodzajem wykonywanej 
pracy. Podnosząc swoje kwalifi kacje, szeregowi 
pracownicy mają duże szanse na awans. 

Firma działa w lokalnym środowisku, udzielając 
wsparcia stowarzyszeniom i szkołom, a uczniowie 
Technikum Mechanicznego w Złotoryi mogą ubiegać się 
o nagrodę 1000 zł za dobre wyniki nauczania. Im też są 
zapewniane praktyki zawodowe. 

Pani dyrektor niechętnie mówi o wynagrodzeniach 
pracowników zasłaniając się tajemnicą, ale bardzo 
niewielka rotacja zatrudnienia świadczy o tym, że Mine 
Master dba o pracownika. W zakładzie funkcjonuje 
fundusz socjalny, który wykorzystywany jest na różnego 
rodzaju dodatkowe świadczenia dla pracowników takie 
jak talony i paczki świąteczne, imprezy integracyjne 
dla całych rodzin, łącznie z dziećmi i wnukami. Zakład 
nie zapomina o swoich emerytach, którym funduje 
zapomogi, gdy znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. 
Ponadto każdy pracownik za symboliczną złotówkę ma 
abonament w Miedziowym Centrum Zdrowia.
Na pewno warto pracować w Mine Master.

Z budynku fi rmy wychodzę nieco ogłuszona 
nieustającym hałasem, ale usatysfakcjonowana. 
Dzięki wycieczce po zakładzie mogłam się dowiedzieć 
o tajemniczej produkcji Mine Master i podzielić się tą 
wiedzą z czytelnikami. Myślę, że złotoryjanie mogą 
być dumni z tego, że w ich mieście produkuje się takie 
niezwykłe maszyny, które jadą na drugi koniec świata, 
by pracować w kopalniach złota, platyny czy diamentów.

Tekst: Agnieszka Młyńczak
Zdjęcia: Stanisław Zawadzki

Testowanie kotwiarki

Pole testowe wiertnic 

Zawsze sobie kogoś znajduję, kto ma 
gorzej ode mnie. Czasami jest tak, 

jakbym miała jakiś wewnętrzny magnes, 
który przyciąga do mnie ludzi w potrzebie. 
Od pewnego czasu nie tylko ludzi, ale 
i zwierzęta. No,  może nie dosłownie, 
zwierzęta za mną nie biegają, to raczej ja 
docieram do nich – mówi z uśmiechem pani  
Beata Majewska.

Od kilku dni obserwowałam zabieganie, 
telefony, narady i pilnowanie kalendarza. 
Zaaferowana swoimi działaniami pani Beata 
chętnie dzieliła się relacjami z przebiegu 
aktualnej zbiórki.  
Danuta Sosa: Zanim została pani 
złotoryjanką, gdzie się pani podziewała?                                                                                                                     
Beata Majewska: Urodziłam się w Legnicy 
w 1977 r. Tam uczyłam się, zdobywając 
maturę w Technikum Spożywczym. Potem 
podjęłam pracę kolejno w: Carrefour - 
doszłam do kierownika działu, w Media 
Expert na Lotnisku k/Auchan. Kiedy za 
miłością przyjechałam do Złotoryi, nie 
pracowałam, zajmowałam się domem 
i wychowaniem córek, które są uczennicami 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi, w 
klasie piątej i pierwszej. Od roku szkolnego 
2016/2017 zostałam wiceprzewodniczącą 
Rady Rodziców i również prowadzę stronę 
na portalu społecznościowym. Od pewnego 
czasu pracuję w MOPS jako opiekunka i 
bardzo jestem zadowolona. Mam duży 
kontakt  z ludźmi o  wielkim sercu. Poznaję 
inne opiekunki, to są wspaniałe kobiety. 
Chcę, jak one, zasłużyć na wdzięczność 
podopiecznych.   
Czym się pani zajmuje oprócz 
pracy, rodziny i statutowych 
zadań Rady Rodziców?                                                                                            
Co pewien czas organizuję zbiórki na jakieś 
szczytne cele, np. aktualnie zbieram koce, 
kołdry, karmę i pieniądze dla zwierząt ze 
schroniska w Chojnowie. Praktycznie to 
zbierają uczniowie szkoły a ja zajmuję się 
segregacją, pakowaniem i transportem. 
Dzieci są wspaniałe i niezmordowane. 
Uczniów wspierają rodzice i szkoła. 
To budujące.
Dlaczego Chojnów, a nie np. Legnica?                                                                                                                            
W zasadzie to „dokąd” nie ma znaczenia – 
wszędzie potrzebują pomocy, ja odebrałam 
taki sygnał i poszłam w tym kierunku.                                                                                                                                    
A transport?                                                                                                                                       
Nie ma problemu, zawsze znajduję 
chętnego kierowcę z samochodem. 
I dodam, że nie muszę długo czekać na 
odzew. To jest bardzo miłe i wzmacniające.                                                                                
Ale to nie koniec pani aktywności?                                                                                                                                     
Nie. Mam jeszcze takie swoje miejsce 
na ziemi. Od kiedy wrócili do Złotoryi 
franciszkanie, udzielam się w formach pracy 
z dziećmi. Prowadzę warsztaty 
w każdy piątek od godz. 15.30 w jednej 
z sal klasztoru. Do udanych realizacji 
zaliczyłabym dożynki dla dzieci, półkolonie 
podczas ferii, wyrób pamiątek, które 
sprzedając pod kościołem, zdobywamy 
fundusze na zakup materiałów na zajęcia; 
zbiórkę kasztanów, które kupił od nas 
Herbapol z Legnicy, co wzbogaciło nasze 
fundusze o 200 zł.   
A Przecież można było w cieplutkim 
domku, w fotelu... Co pani z tego ma?                                                                                                                                            
Bardzo dużo. Mam świadomość, że 
przyczyniam się do wychowania dzieci przez 

Wystarczy być 
wrażliwym
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WARTO POMAGAĆ

ich uwrażliwienie na cudze potrzeby i na 
znalezienie w sobie potencjału umiejętności 
i zdolności. W 2016 r. włączyliśmy się do 
Szlachetnej Paczki, zbieraliśmy pieniądze, 
rzeczy, a nawet zdobyliśmy lodówkę. Kiedy 
wszystko się już uda i akcja zakończy, 
mam satysfakcję, a to bardzo przyjemny 
stan. Chwilkę odsapnę i nadstawiam ucha, 
bo może gdzieś, coś… jest do zrobienia. 
Teraz zwłaszcza, gdy jest zimno, pomagam 
bezdomnym w mojej okolicy.
Czy ma Pani jakieś przesłanie do 
czytelników?                                                                                                                

Trzeba rozejrzeć się wokół siebie i patrzeć. Kiedy 
bardzo zechcemy, to zobaczymy społeczników, 
można do nich dołączyć i robić to, co oni, bądź 
znaleźć swoją ścieżkę. Potrzeb jest wiele, ludzi 
dobrych też. Nie należy jednak zapominać o 
bliskich, bo często dziękujemy wszystkim dokoła, 
a najbliższym nie. Korzystając z okazji chciałabym 
podziękować mojej rodzinie, że mnie wspiera, 
daje przyzwolenie na nieobecności i zabieganie 
wokół innych ludzi. Jestem im za to niezmiernie 
wdzięczna. A czytelnikom chciałabym przekazać, 
że WARTO POMAGAĆ i przyjmę każdą pomoc i 
pomocnika.

Odpoczywa Pani?
Tak, układam kompozycje kwiatowe, 
fascynuje mnie rękodzieło, uprawiam 
działkę, zbieram grzyby i robię sezonowe 
przetwory.
Dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia – oby rok 2018 
obfi tował w udane przedsięwzięcia.                                                                                                                                 
Dziękuję za dostrzeżenie mnie wśród tylu 
wspaniałych społeczników złotoryjskich. 
To zobowiązuje.

Tekst: Danuta Sosa                                                                                                                                            
Zdjęcia: Archiwum Beaty Majewskiej



Zima to czas uśpienia przyrody. Największy 
,,śpioch”- niedźwiedź brunatny - zasypia w 

swojej gawrze, nietoperze zastygają w zimowej 
hibernacji, a nagie gałęzie drzew otulone 
śniegową pierzynką, chronią swe życiodajne 
soki przed powiewem mroźnego wiatru. Senny 
krajobraz pól ożywia chwilami zimowa zadymka, 
będąca oznaką aktywności uśpionej natury. My 
również zwalniamy w zimowe miesiące, spędzając 
więcej czasu w domowym zaciszu, grzejąc się w 
blasku ognia trzaskającego w kominku. 
Urodzony w Gdańsku, niemiecki fi lozof Artur 
Schopenhauer twierdzi jednak, że życie polega na 
ruchu a ruch jest jego istotą. W tej maksymie 
jest z pewnością wiele racji. Aktywność 
fi zyczna i umysłowa jest podstawą naszej 
egzystencji. Dlatego zawsze podziwiam miejskich 
reksowników (właścicieli psów), którzy bez 

względu na pogodę (trzaskający mróz, śnieżycę, 
czy przenikliwy wiatr) wraz ze swoimi pupilami 
aktywnie przemierzają osiedlowe alejki 
i podmiejskie ścieżki. Wierny przyjaciel aktywizuje 
swego pana lub panią, chroniąc ich w ten sposób 
od nadmiernego używania pociskacza (pilot 
do telewizora) i błogiego wylegiwania się na 
ulubionej kanapie. Również biegusie (miłośnicy 
biegania) zasługują na najwyższe uznanie, 
w odróżnieniu od piecofi lów (miłośników 
wygrzewania się przy piecu), którzy jak te 
nietoperze ,,hibernują”, czekając na wiosenny 
powiew wiatru. 

Byle aktywnie to znaczy również z umysłową 
werwą i chęcią działania. Pozytywne myślenie 
i umiejętność pokonywania trudności wbrew 
różnego rodzaju ograniczeniom są   miarą naszej 
otwartości i hartu ducha. Podziwiam ludzi w 
podeszłym wieku, którzy potrafi ą cieszyć się  
spotkaniem z przyjaciółmi, aktywnie uczestniczyć 
w różnego rodzaju projektach, śpiewać, tańczyć, 
pięknie recytować... Ich dystans do życia, poczucie 
humoru, serdeczny uśmiech i otwartość są 
zaprzeczeniem zimowego snu niedźwiedzia. 

Aktywność umysłowa to również ćwiczenie 
umiejętności pięknego posługiwania się językiem.  
Ktoś kiedyś powiedział : ,,Nie ma lustra, które 
by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa”. 
Celność i precyzyjność opisywania rzeczywistości 
słowem jest najwyższą miarą  inteligencji i kultury 
umysłowej człowieka. Z przyjemnością słuchamy 
ludzi, których słowa są podobne do promieni. Jeśli 
się nimi umiejętnie posługujemy, rozświetlają 
i przenikają  wszystko. Jednak taka ,,wirtuozeria” 
naszego umysłu kształtuje się przez dziesiątki 
lat obcowania ze słowem: czytania, słuchania, 
pisania, mówienia, czyli ciągłej aktywności 
językowej.  

Przed nami prawie dwa miesiące zimowego 
uśpienia. Wiosenne przesilenie z pewnością 
,,zaktywizuje” faunę i fl orę. Ożywiona 
promieniami słońca natura obudzi niedźwiedzie 
i nietoperze a łąki na nowo zakwitną fi ołkami. 
Czekajmy na to wiosenne przebudzenie! Byle 
aktywnie i z  radością, bo każda radość, którą 
niesiemy innym, zawsze do nas powróci. 

Markosia

Byle aktywnie

Trzydzieści lat pracy społecznej wielu Złotoryjan, chciałoby się ich godnie przywitać i im 
ładnie podziękować. Tymczasem do akcji włączyły się emocje i nie wszystkim gościom 

stosownie do ich wieloletniego zaangażowania podziękowałem. 
A przecież Pani Bogumiła Ziarno pomagała nam jako dyrektorka szkoły podstawnej 

w Rokitnicy w przygotowaniu wzgórza zamkowego przy okazji organizacji rajdów ścieżką 
św. Jadwigi. Pan Julian Ziarno jako prezes ZM „Lena” w Nowym Kościele od początku 
sponsoruje wydawanie „Echa Złotoryi”. Równocześnie jest bardzo aktywny w miejscu 
swojego zamieszkania i wiele pomaga mieszkańcom Wysocka.

Dziękujemy bardzo Chórowi Nauczycielskiemu, który niedawno obchodził swój 
Jubileusz 30-lecia i z którym w ciągu 30 lat działalności często i dobrze współpracowaliśmy. 

Dziękujemy Państwu Danucie i Tadeuszowi Owczarkom, złotoryjskim 
przedsiębiorcom, którzy często nas wspierają, a ostatnio pan Tadeusz wyczyścił kamienny 
pomnik Valenti na Trozendorfa.    

Skorzystali z naszego zaproszenia nasi sprawdzeni współpracownicy z Prusic sołtys 
Pan Kazimierz Gregulski i członek rady sołeckiej Pan Zbigniew Zarzecki. Dziękujemy im za 
przybycie. 

Dziękujemy wszystkim Złotoryjanom i Złotoryjankom za udział w uroczystości 
trzydziestolecia TMZZ. Zaproszenie na czterdziestolecie jest oczywiście aktualne, 
ale i wyjaśnienie, i przeproszenie jeszcze bardziej potrzebne.   

Raz jeszcze dziękuję wszystkim organizatorom uroczystości XXX-lecia TMZZ.  
  Prezes TMZZ

  Aleksander Borys 

30-lecie z emocjami w tle
„ŻYCIE POLEGA NA RUCHU...”
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ZŁOTORYJA NA KARTACH POWIEŚCI

W tej rubryce najczęściej prezentujemy 
pozycje, w których pojawiają się wzmianki 

o naszym mieście. Tym razem propozycja 
nietypowa, bo autorstwa legniczanki, Moniki 
B. Janowskiej, która bohaterkę ostatniej 
(wydanej w styczniu 2017 r.) powieści „Połknąć 
żabę” „przeprowadziła” do Złotoryi. Paulinę 
Bożyk poznajemy już jako złotoryjankę, 
singielkę po dwóch rozwodach, zatrudnioną w 
Bombkolandii na stanowisku projektanta. Czas 
wolny umila sobie bieganiem po dobrze nam 
znanych miejscach, czy wizytami u ojca, brata 
i bratowej (będącej jednocześnie przyjaciółką 
od serca) w Legnicy. Na nowo poukładane 
życie wywraca się, gdy Paulina dowiaduje 

Złotoryjskie echa

Powieść ze Złotoryją w tle
Niewątpliwą zaletą Internetu jest szybki 

kontakt z autorami powieści. Po lekturze 
książki „Połknąć żabę” skontaktowałam się 
z pisarką i zadałam jej kilka pytań, które, mam 
nadzieję, będą ciekawym uzupełnieniem 
notatki i zachętą do sięgnięcia po książkę.
Joanna Sosa-Misiak: Skąd wziął się pomysł, 
by Złotoryję uczynić miejscem przeprowadzki 
głównej bohaterki? 
Monika B. Janowska: Od razu zaznaczam, że 
niestety albo stety nie mieszkam w Złotoryi, 
ale z dolnośląskich miasteczek najbliżej 
Legnicy wydała mi się najatrakcyjniejsza dla 
mojej bohaterki. Ostatecznie Paulina sporo 
przeszła w życiu, więc pomyślałam: niechaj 
chociaż pięknie mieszka. Niech ma ładny 
widok i urokliwą trasę do biegania. I ten urok 
starej zabudowy wraz ze starymi murami, 
chyba zdecydował o moim wyborze. Jestem 
przekonana, że wybrałam najlepiej dla Pauliny. 
Skąd u pani taka dobra znajomość topografi i 
miasta i okolic? Czy to konsekwencja 
obranego tła do wydarzeń i przygotowań na 
potrzeby fabuły, czy może Złotoryja była pani 
znana zanim pojawił się pomysł na powieść? 
„(...) dobra znajomość topografi i miasta 
i okolic” - dziękuję bardzo i przepraszam, ale 
musiałam się pozachwycać tym fragmentem 
pytania... To znaczy, że nie dałam plamy, 
budując w pocie czoła złotoryjskie tło 
i zdzierając podeszwy na złotoryjskim bruku? 
Chociaż lubię zmyślać literacko, to jednak 
nie stworzę na siłę legendy, że pewnego dnia 
przejeżdżałam przez miasteczko i zamarłam 
z zachwytu, widząc je po raz pierwszy, bo już 
nawet nie pamiętam, kiedy widziałam Złotoryję 
po raz pierwszy. Proszę mi wierzyć, że na 
pewno dawno temu.
W trakcie pisania książki odwiedzałam 
Złotoryję wiele razy. Zrobiłam sobie zdjęcie 
planu miasta, aby później orientować się w 
układzie ulic, gdy już usiądę przed laptopem. 
Wędrowałam uliczkami, które fotografowałam, 
wspięłam się na kościelną wieżę i tam 
wypatrzyłam Paulinie mieszkanie z widokiem, 
a uwiedziona lochem głodowym, wpadłam 
na pomysł sceny z Krzyżakami. Sporo też 
czytałam o Złotoryi, jej historii, ale także 
niezmordowanie śledziłam bieżące sprawy, 
wydarzenia. Jednym słowem, przez długi czas 
żyłam przeszłością i teraźniejszością waszego 
miasteczka. Wszędzie chodziłam na piechotę 
i chyba za drugim razem przywiozłam sobie 
rower, aby oszczędzić nogi i czas. Cóż, kiedy 
mój rower to miejski egzemplarz, a w Złotoryi 
niezbędny był górski, więc więcej czasu 
prowadziłam niż jeździłam.

A jak było z innymi wymienionymi w książce 
miejscami, jak Nowa Wieś Grodziska, 
Ostrzyca i Grodziec? Paulina dobrze zna 
się z kasztelanem...
Wszystkie miejsca odwiedzałam podczas 
moich wycieczek po Dolnym Śląsku. Nie znam 
tam nikogo osobiście, ale zawsze jest to do 
odrobienia. Z zamkiem Grodziec związane jest 
bractwo rycerskie, do którego należy moja 
przyjaciółka i to właśnie dzięki jej kontaktom 
rycerskim udało mi się porozmawiać z konnym 
Krzyżakiem, panem Piotrem, co ma swoje 
konsekwencje w jednym z rozdziałów mojej 
powieści.
Ile czasu zajęło pani gromadzenie wszystkich 
potrzebnych danych, zanim zasiadła Pani do 
pisania? 
Chciałabym precyzyjnie odpowiedzieć na to 
pytanie z dokładnością co do godziny, ale 
notowanie kiedy zaczęłam powieść, kiedy 
zaczęłam zbierać materiały, kiedy rodzą 
się moi bohaterowie, sceny i tak dalej - jest 
mi zgoła obce. Po prostu jestem złodziejką 
wolnych chwil, najczęściej wieczorowych albo 
weekendowych i kiedy zaczynam pisać, to już 
na całego ignoruję zegar, kalendarz i otoczenie.
Czy Paulina jest wyłącznie obiektem Pani 
fantazji, czy może jest ktoś konkretny, kto 
posłużył za inspirację?

Kilka równie zwariowanych osób jak Paulina 
z pewnością znalazłoby się wokół mnie, nie 
wyłączając samej autorki, ale jednak moja 
bohaterka to wyłącznie wytwór wyobraźni. 
O nikim konkretnym nie piszę w żadnej z moich 
powieści. Co innego niektóre zdarzenia, 
w których uczestniczy Paulina, niewiarygodne 
przygody czy zbiegi okoliczności, bo czasami to 
historie prawdziwe, które przydarzyły się mnie 
czy moim znajomym. 
Mieszkanką jakiego miasta będzie kolejna 
bohaterka? 
Całkiem sporo atrakcyjnych i urokliwych 
miasteczek kusi mnie na Dolnym Śląsku. 
A jakby tak zameldować bohaterów mojej 
książki w polskim mieście, gdzie nigdy nie 
byłam? A może jednak na drugim końcu Polski? 
A może znów zdecyduję się na „topografi czny 
rozkrok” jak w „Połknąć żabę”? Drodzy 
Czytelnicy, dużo cierpliwości, odpowiedź 
będzie w następnej powieści.
Autorce dziękuję za wywiad, a Państwa 
namawiam do lektury!

Joanna Sosa-Misiak
Fot. Wojciech Obremski

Monika B. Janowska 

się o samobójczej śmierci byłego męża. Bez 
śmiertelnej powagi, bardziej z ciekawości niż 
rozpaczy, prowadzi własne śledztwo. I wówczas 
przekonujemy się, że bohaterka oprócz 
tego, że jest nieprzeciętną gadułą, ma dar 
komplikowania sytuacji, a jej życiowa recepta 
- „żadnych facetów” traci na mocy, gdy pojawi 
się przystojny policjant Niedziela.

To książka z gatunku „łatwych, lekkich 
i przyjemnych”, a fakt, że akcja dzieje się w 
Złotoryi (inne nazwy też brzmią swojsko - Nowa 
Wieś Grodziska, Ostrzyca, Grodziec) sprawia, 
że całość wchodzi jak bułka z masłem. Autorka 
i Wydawnictwo Zysk I S-ka sprawiły nam niezły 
prezent.

Joanna Sosa-Misiak

Styczeń 2018  ●  Nr 1 (141) 9



13 grudnia minęło dokładnie 50 
lat od największej katastrofy 

w polskim górnictwie miedziowym. 
Miała ona miejsce w sąsiedniej gminie. 
Ówczesna władza robiła wszystko, aby 
jej nie ujawniać, a już na pewno nie 
podawać liczby ofi ar. Dziś, w wolnej 
Polsce, możemy oddać hołd wszystkim, 
którzy polegli w tej katastrofi e, 
nazywanej często najdziwniejszą. 
Dlaczego? Ponieważ zginęło w niej 18 
osób, a żadna z nich nie była górnikiem.

Jak doszło do tragedii w Iwinach? Być 
może prawdziwych przyczyn nigdy nie da 
się ustalić. Przez lata pojawiło się wiele 
teorii. Niektóre z nich prawdopodobne, 
inne mniej. Zacznijmy zatem od historii.

Stare zagłębie miedziowe to 
nazwa, która powinna być bliska sercu 
niejednego złotoryjanina. Zagłębie 
tworzyły kopalnie Lena w Wilkowie, 
Konrad w Iwinach, oraz kopalnia w 
Nowym Kościele. Być może ta ostatnia 
miała na katastrofę większy wpływ, 
niż nam się wydaje, ale o tym później. 
Złoża rud miedzi w okolicach Złotoryi i 
Bolesławca odkryli niemieccy geolodzy 
jeszcze w latach 30. XX wieku. Wtedy 
też zaczęła się ich eksploatacja. 

Jako pierwsza do drążenia szybów 
przystąpiła fi rma Buhag, która prace 
w synklinie Grodźca rozpoczęła w 
listopadzie 1938 roku. Drążenie szybu 
K-II zakończono w grudniu 1940 
roku. Uruchomiono dwa poziomy 
wydobywcze. Niestety, działania 
wojenne spowodowały zaniechanie 
wydobycia, a nawet zalanie wyrobisk. 
Powojenna historia kopalni zaczęła się 
w roku 1948, kiedy to podjęto prace 
zmierzające do odwodnienia szybów. 
Pierwsza tona urobku wyjechała 
na powierzchnię w czerwcu 1953 
roku. Warto odnotować, że wielkość 
wydobycia w roku 1976 dawała 
Konradowi pierwsze miejsce w Europie.
Po co ten zbiornik?
Proces, którego zwieńczeniem są 
sztaby żółtoczerwonego metalu, 
zaczyna się na ogół na głębokości 
kilkuset metrów. Spod ziemi wydobywa 
się tysiące ton skał, które zawierają 
od 1% do 2% miedzi w postaci 
siarczków. Te skały trzeba skruszyć, 
a nawet zmielić do postaci niemalże 
pyłu. Wszystko to dzieje się w fazie 
wzbogacania, którego najistotniejszym 
elementem jest fl otacja. Proces ten 

polega odseparowaniu skały płonnej 
od użytecznych składników. Dzieje się 
to w basenie z wodą, gdzie dodaje się 
nieco ksantogenianu. Po wtłoczeniu 
do tej mieszaniny bąbelków powietrza, 
cząsteczki miedzi i innych metali 
obecnych w rudzie przylegają do nich i 
wraz z nimi unoszą się na powierzchnię, 
gdzie zbierane są przez zgarniacze. 
W ten sposób powstaje koncentrat 
zawierający od 20% do 30 % metalu. 
Koncentrat trafi a do hut, a reszta? 
Reszta właśnie składowana jest w 
zbiornikach osadowych. Pozostałości 
stawu osadowego kopalni Lena 
możemy obejrzeć, jeśli wybierzemy 
się na wycieczkę ulicą Leszczyńską. 
Czy nasz rodzimy zbiornik różnił 
się od tego w Iwinach? Owszem. 
Zapewne największy wpływ miało 
ukształtowanie terenu. W Wilkowie 
wykorzystano naturalne zagłębienie, 
dzięki czemu wał miał mniejsze 
znaczenie. W Iwinach takiego 
zagłębienia nie było, dlatego zbiornik 
oparto z trzech stron o zbocze 
wzniesienia, natomiast od strony 
wsi postawiono tamę i tu zaczyna 
się właściwa historia. Wspomniałem 
już, że w swoim czasie ZG Konrad był 
największą kopalnią miedzi w Europie. 
Wiedząc o tym, łatwo można dojść do 
wniosku, że zbiornik odpadów, jaki był 
jej potrzebny musiał być również wielki. 
W istocie, w Iwinach zbudowano 2 takie 

zbiorniki. Pierwszy, o którym będzie tu 
mowa, powstawał w latach 1953-1960. 
Potem rozbudowywano go w roku 
1961 i 1967. Każdorazowo chodziło o 
podwyższenie tamy. Ostatecznie grobla 
miała długość 610 metrów, wysokość 
27 m, a objętość zbiornika ponad 16 
mln metrów sześciennych.
Katastrofa
Była połowa grudnia. O tej porze na 
ogół nasze myśli krążą już wokół świąt. 
Dni są krótkie, a noce długie i zimne. 
Właśnie w taką zimną grudniową noc, 
tuż po 3 nad ranem okolicą wstrząsnął 
grzmot. Niektórych wybudził ze snu. 
Inni, niczego nieświadomi, głęboko 
spali. Ale nawet ci, którzy zerwali się 
i podbiegli do okien, nie byli w stanie 
odpowiedzieć sobie na pytanie: co 
się stało? Za szybą widzieli snopy 
iskier i ognia od przewracających się 
słupów wysokiego napięcia. Poza tym 
lament, ujadanie psów i szum, jakby się 
otworzyły wrota piekieł. Niejednemu 
przebiegła przez głowę myśl, że 
oto nadszedł koniec i są świadkami 
biblijnego Armagedonu. Prawdy o tym, 
co się wydarzyło, mogli się dowiedzieć 
dopiero dużo później.

Około 3:15 przerwany został wał. 
Miliony ton szlamu wydostają się ze 
zbiornika i uderzają w wieś. Wyrwa 
w wale się rozszerza i ostatecznie u 
podstawy ma niemal 70 metrów. Przez 
tak olbrzymią dziurę szlam wydostaje 
się błyskawicznie, a do najbliższych 
zabudowań ma zaledwie 200 metrów. 
Pod naporem śmierdzącego i żrącego 
błota zawalają się pierwsze budynki. 
Najbliżej położone było gospodarstwo 
Piwowarskich. Szlam dostał się do 
środka przez okna. Ojciec usłyszał 
krzyk trzynastoletniej Alicji. Stojąc po 
pas w błocie, usiłuje otworzyć drzwi 
do pokoju, w którym się znajdowała. 
Bezskutecznie. Kolejna fala przykryła 
parter, grzebiąc Pana Antoniego i jego 
dziecko. Matka Rozalia Piwowarska 
przetrwała na strychu, ale nawet nie 
usiłuję sobie wyobrazić, co wówczas 
czuła. Ciało Antoniego Piwowarskiego 
fala rzuciła kilka kilometrów dalej, gdzie 
po kilku dniach odkryły je dzieci bawiące 
się łopatkami w ziemi.

Kolejne zabudowania należały 
do rodziny Boczarów. Ta rodzina 
miała jeszcze mniej szczęścia. Czasu 
na ucieczkę było niewiele, a biorąc 
pod uwagę okoliczności, nie było go 
wcale. Schronili się w kącie pokoju, 
licząc na cud. Ten niestety nie nastąpił. 
Ściany nie wytrzymały naporu brei 
i zawaliły się, grzebiąc rodziców i 

W rocznicę tragedii
Fot. www.dolny-slask.org.pl

Fot. www.facebook.com/ZG-Konrad-w-Iwinach Fot. www.facebook.com/ZG-Konrad-w-Iwinach

trójkę dzieci. Państwo Skibowie, być 
może nieświadomi tego, co się stało, 
zginęli we śnie. Kto wie, być może ze 
wszystkich ofiar, oni cierpieli najmniej. 
Górnik Jońca pracował wówczas 
na nocnej zmianie pod ziemią. 
Nieświadomy niczego, stracił żonę i 
dwoje dzieci. Każda z tych historii jest 
tragiczna i każda z osiemnastu ofiar 
zginęła w sposób makabryczny.

Dopiero z nadejściem świtu 
można było zbadać rozmiary szkód. 
Z wyrwy wciąż leniwie wypływała 
lepka maź. Wokół widać było zburzone 
domy, mosty, zniszczone drogi, zalane 
pola. Tory kolejowe były poskręcane 
niczym serpentyny, a wagony rzucone 
nawet kilkaset metrów od stacji. Z brei 
wystawały ruiny domostw, połamane 
drzewa, stogi siana, potopione 
zwierzęta gospodarskie. Ta mieszanina 
zatamowała przepływ pod mostem 
na Bobrzycy, co spowodowało kolejną 
odsłonę tragedii. Spiętrzona woda zalała 
teraz wszystkie ocalałe gospodarstwa. 
Rozlewisko szlamu ukształtowało 
wzdłuż doliny rzeki, co umożliwiło 
szlamowi dotarcie i poczynienie szkód 
w kolejnych wsiach: Raciborowicach 
Dolnych, Tomaszowie Bolesławieckim, 
Kraśniku Górnym i Dolnym, Dąbrowie 
Bolesławieckiej i Lubkowie. W sumie 
miało ono 19 kilometrów długości 
i zdążyło zniszczyć 120 budynków 
mieszkalnych i 400 zabudowań 
gospodarskich. Liczbę poszkodowanych 
osób określa się na 570.
Przyczyny
Wspomniałem wcześniej, że być może 
nigdy nie poznamy prawdziwych 
przyczyn katastrofy. Po latach ofi cjalnie 
uznaje się, że było nią niepełne 
rozpoznanie geologiczne na etapie 

planowania zbiornika, a konkretnie – 
ulokowanie tamy w poprzek uskoku. 
Nie łatwo przekonać mnie do teorii 
spiskowych, ale poszlaki, jakie w tej 
sprawie się pojawiają, każą mi sądzić, 
że ta wersja, jak również skazanie, 
inżynierów z Hydroprojektu Wrocław, 
było typowym szukaniem kozłów 
ofi arnych. Trzy miesiące po wyroku 
skazanych zwolniono z więzienia. 
Znając mentalność tamtej władzy, 
nie wierzę, by tak łatwo uwolniła 
winnych, gdyby nimi naprawdę byli. 
Tym bardziej, że wśród przyczyn mogły 
znajdować się błędy popełnione 
już w trakcie budowy, jak chociażby 
nieubijanie – bądź niedostateczne 
ubijanie – piasku, z którego usypano 
zaporę. Inną hipotezą jest ta, że 
wbrew oczekiwaniom szlam nie 
rozkładał się równomiernie na 
powierzchni zbiornika. Najgęstsza 
materia gromadziła się głównie przy 
rurze wlotowej. Za to w okolicach 
tamy najchętniej gromadziła się 
woda, co spowodowało łatwe 
przesiąkanie i uszkodzenie budowli. 
Jak już wcześniej wspomniałem, 
kopalnia w Nowym Kościele mogła 
się również w jakiś sposób przyczynić 
do tragedii. W Nowym Kościele nie 
zbudowano zbiornika osadowego. 
Szlam pofl otacyjny wożono koleją do 
Iwin. Możliwe jest, że projektanci nie 
przewidzieli dodatkowego obciążenia 
konstrukcji.

Inne hipotezy brzmią bardziej 
sensacyjnie. Nie bez powodu Służba 
Bezpieczeństwa badała wątek 
sabotażu. W pobliżu tamy bowiem 
znaleziono lont do odpalania 
materiałów wybuchowych. Owej nocy 
górnik, który miał wynieść spod ziemi 
materiały, pracował pod ziemią, i to 

wystarczyło by zaniechać dalszego 
śledztwa.  Ale i dziś nie trudno znaleźć 
osoby przekonane o czynniku ludzkim. 
Ustne przekazy mówią o robotach 
górniczych, prowadzonych w nocy 
w pobliżu tamy mimo stanowczego 
zakazu. W trakcie tych robót miano 
wykorzystać ładunki dynamitu o masie 
160 kilogramów. O tym, że ofi cjalna 
wersja wypadków wcale nie musi 
być prawdziwa, świadczyć mogłaby 
dość duża praca, jaką wykonano, 
by skierować śledztwa na fałszywe 
tory. Nie dziwię się działaniom 
propagandy tuż po katastrofi e – jak 
choćby temu, że Gazeta Robotnicza 
pisała o powodzi w Iwinach, a Trybuna 
Ludu zamieściła lakoniczną notkę na 
odległej stronie. Jednakże wiele lat po 
tragedii jako jej przyczynę wskazywano 
wstrząs tektoniczny, jaki rzekomo 
zanotowano we  wrocławskiej stacji 

sejsmologicznej. Nie mogło być to 
niestety prawdą, gdyż wrocławska stacja 
po zbombardowaniu przez Rosjan w 
1945 roku nigdy nie została odtworzona. 
Powstała w jej miejsce stacja na Zamku 
Książ została uruchomiona dopiero w 
1970 roku. Owszem, w tamtym czasie 
eksperymentalnie uruchomiono stację 
w Lubinie, pracującą na potrzeby KGHM, 
jednak feralnej nocy nie odnotowała ona 
żadnych wstrząsów.
Pamięć
Przez lata, klimat nie służył temu, by 
wspominać tamte wydarzenia. W 
czerwcu 2015 roku, obok świetlicy 
w Iwinach odsłonięto tablicę, 
upamiętniającą wszystkie 18 ofi ar 
tragedii. Ich groby tworzą aleję na 
miejscowym cmentarzu i nie pozwalają o 
sobie zapomnieć.

Andrzej Wojciechowski

Fot. www.facebook.com/ZG-Konrad-w-Iwinach Fot. www.facebook.com/ZG-Konrad-w-Iwinach
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„Lubię ten stan, cudowne sam na sam, kawa 
i ja….” - śpiewa Hey. Zazwyczaj podpisuję się 
pod tym tekstem, ale są takie dni w roku, kiedy 
mogłabym dośpiewać inne słowa: Lubię ten 
stan, cudowny z kawą gwar, bus, paczki i my…

Tak, to czas fi nału Szlachetnej Paczki, 
choć grudniowy, to bardzo ciepły, a na pewno 
energetyczny.

Jak przez kolejne trzy lata z rzędu, tak i 
teraz, w dzień fi nału, w sobotę, spotykamy się 
w magazynie, gdzie urzęduje sztab akcji. Od 
wejścia pachnie kawą i ciastem. Klimat musi 
być, dopełniają go choinka i czerwień koszulek 
wolontariuszy. Zaczynamy od krótkiego 
szkolenia, jak napisać już po odwiedzeniu rodzin 
relację dla darczyńców. Takie sprawozdanie 
musi trafi ć do każdego, kto przyczynił się 
do przygotowania prezentu. Opis powinien 
być na tyle szczegółowy, aby darczyńca miał 
wrażenie, że sam wręczał swoje podarunki. Po 
szkoleniu czas ustalić, kto, kiedy i czym jedzie 
w teren z prezentami. Jest to też ważny dla 
mnie moment, bo będąc również w roli tzw. 
mediów, dowiaduję się, które z rodzin wyraziły 
zgodę na kontakt z prasą i dokąd mogę jechać 
z dziennikarską misją. W tym roku na 19 rodzin, 

8 zgadza się na wizytę mediów, wszystkich nie będę w 
stanie odwiedzić, ale zrobię, co w mojej mocy.

Na początek jedziemy tylko kilka ulic dalej. Wieziemy 
pakunki dla pani Doroty i jej syna. Wśród paczek 
wyróżnia się gabarytowo jeden najbardziej okazały – to 
sofa. Ironia losu każe nam zmierzyć się z trzecim piętrem 
kamienicy. Po stromych i wąskich, a na dodatek krętach 
schodach wolontariusze manewrują z meblem tak, aby 
w całości dotarł do miejsca przeznaczenia. Idzie powoli, 
ale dość sprawienie i po kilkunastu minutach wszystkie 
paczki są już w mikroskopijnym mieszkaniu pani 
Doroty. Po tych kilku latach pracy w Paczce wiem, że 
obdarowani najczęściej reagują na prezenty milczeniem. 
Ale to nie jest milczenie obojętności, tylko milczenie z 
braku słów. Tak jest i teraz. Pani Dorota odpakowuje 
pudła i przygląda się z niedowierzaniem ilości 
prezentów. Są tu rzeczy bardzo praktyczne, jak jedzenie 
i chemia gospodarcza, ale miedzy tymi produktami 
znajdują się specjalne podarunki, takie bardziej osobiste. 
Konrad odkrywa w jednej z paczek wymarzone 
słuchawki bezprzewodowe. Po wyjęciu ich z pudełka 
znika nam z pola widzenia, o ile to w ogóle możliwe na 
kilkunastu metrach kwadratowych. Słyszymy tylko: 
„O takich marzyłem”, „To porządne słuchawki”. Dla 
pani Doroty też jest odrobina luksusu – w pudełku 
zapakowanym tylko dla niej odnajduje perfumy.

Kiedy wszystkie pudła już są pootwierane, 
wolontariuszki Emilka i Ala mogą wypełnić 
dokumenty i spokojnie porozmawiać z panią Dorotą. 
To moment, kiedy kobieta nie potrafi już opanować 
emocji. Zaczyna płakać. Mówi, że jest wzruszona 
dobrocią ludzi. Dodaje, że od kiedy zmarli jej rodzice, 
nie otrzymała od nikogo żadnego wsparcia. Musiała 
liczyć tylko na siebie, a tu nagle okazuje się, że obcy 
ludzie zechcieli jej pomóc. Nie oczekiwała wiele, 
każda najmniejsza paczuszka sprawiłaby jej radość, 
a tu ich tyle… Zostawiamy ją i syna z bałaganem, jaki 
czynią liczne pudła z prezentami i jedziemy dalej.

W magazynie już czekają na mnie strażacy 
ochotnicy i darczyńcy rodziny z Grodźca. To znak, 
że za chwilę znów ruszamy. Tym razem nie tylko 
jedziemy dalej, ale w zwartym szyku czterech aut, 
z fasonem w towarzystwie wozu bojowego.

Kobiety, które zorganizowały pomoc i 
zaangażowały do współpracy strażaków, to tancerki 
flamenco z Wrocławia. Kiedyś pomógł im w biedzie 
chłopak, strażak ochotnik z Grodźca. Przygarnął całą 
grupę tancerek i ekipę filmową kręcącą teledysk 
na zamku. Dał im nocleg, gdy nie zdążyli dotrzeć 
do hotelu w Złotoryi. Tak kobiety poznały nie tylko 
dobre serce chłopaka, ale też jego dwóch młodszych 
braci i siostrę, którzy po śmierci rodziców są zdani 
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sami na siebie. Okazało się, że jest prawda w 
powiedzeniu: Dobro wraca. Tu naprawdę wróciło, 
z prawie czterdziestoma paczkami, wśród których 
były meble do pokoju najmłodszego z rodzeństwa, 
niepełnosprawnego Adriana. Adrian właśnie był 
najbardziej podekscytowany prezentami. Choć 
ma nogę w gipsie po niedawnej operacji i porusza 
się na wózku, to tak sprawnie manewrował 
miedzy kartonami, że nie nadążałyśmy za nim, 
by asekurować go podczas rozcinania pakunków. 
Chłopak dawno nie miał tyle powodu do radości. 
Bracia Adriana pokazali mi pokój, do którego 
niebawem wstawią przywiezione przez darczyńców 
meble. Na razie pomieszczenie jest zupełnie puste, 
a wszystkie prace budowlane i wykończeniowe to ich 
dzieło. Rodzeństwo z Grodźca radzi sobie naprawdę 
dobrze. Sebastian, Ula i Zbyszek, tak wcześnie 
osieroceni i zmagający się z kalectwem brata, nie 
poddali się i stawili czoło losowi. Nie tylko dobrze się 
uczą i wzajemnie wspomagają, ale jeszcze działają 
społecznie. Takim ludziom zdecydowanie warto 
pomagać.

Grodziec opuszczam z przekonaniem, że idea 
Szlachetnej Paczki ma sens. Nie każde odwiedziny u 
obdarowanych rodzin to potwierdzają. Zdarza się, 
że pomoc trafia nie tam, gdzie powinna. Nie zawsze 
wolontariusze podczas dwóch poprzedzających finał 
spotkań są w stanie właściwie ocenić na tyle sytuację 
rodziny, żeby uznać ją za spełniającą wymagania 
projektu. Zdarzały się już takie sytuacje, kiedy po 
finale rodziny sprzedawały otrzymane podarunki, 
by pieniądze spożytkować na alkohol. Cóż, przy 
najwspanialszych ideach czasem zawodzi czynnik 
ludzki, ale te błędy nie mogą zniweczyć entuzjazmu 
wolontariuszy czy podważyć sensu projektu.

O tym, że projekt ma sens przekonuję się znowu 
za kilka godzin w Wojcieszynie, gdzie docieramy 
zmarznięci i zmęczeni niedawną awarią naszego 
samochodu z paczkami. W Wojcieszynie czeka na 
nas kolejna rodzina, tym razem z ciepłą herbatą i 
ciastem bananowym. 

Mimo że wraz z Emilką i Alą mamy ochotę od 
razu skorzystać z pyszności na stole, obowiązek 
każe nam zachęcić gospodynię, panią Agnieszkę, 
do rozpakowania paczek. Na początku robi to 
nieśmiało, ale potem, odkrywając wymarzone 
książki, buty dla męża, kosmetyki… z coraz szerszym 
uśmiechem na twarzy i entuzjazmem buszuje 
wśród kartonów, papieru, wstążek. W pewnym 
momencie zaczyna płakać. Nie umie zapanować 
nad wzruszeniem i mówi: „To muszą być naprawdę 
dobrzy ludzie, że nam tyle podarowali”. Jej mąż po 
niedawno przebytym wylewie siedzi na kanapie i, 
patrząc na żonę, ociera łzy. Żeby nie było tak rzewnie, 
proponujemy, by przymierzyć buty i kurtki. Nie 
wiadomo, czy darczyńca trafił z rozmiarem i czy 
pan Tomasz będzie mógł skorzystać z prezentów. 
Na szczęście wszystko pasuje jak ulał i już w spokoju 
możemy usiąść przy stole, by skosztować słodkości. 

Pani Agnieszka przynosi własnoręcznie wykonane 
ozdoby świąteczne. Część z nich przeznaczona jest dla 
tajemniczych darczyńców, a część dla nas, wolontariuszy. 
Okazuje się, że kobieta ma talent nie tylko do pieczenia 
ciast, ale też smykałkę artystyczną.

Kiedy opuszczamy dom w Wojcieszynie, dziękuję 
małżeństwu za ciepło, którym nas przyjęło i nie mam na 
myśli tylko ciepła bijącego z kaloryferów.
Ten długi dzień nie kończy się jeszcze. Mimo późnej pory i 
egipskich ciemności jedziemy do Prusic. Tam czekają już na 
nas niepełnosprawna Iza i jej rodzice. 

Dziewczynka wystrojona w niebieską sukienkę z 
radością wita każdego z nas, ale najbardziej uśmiechała 
się na widok Pawła, lidera rejonu. I to właśnie Iza 
wykazuje najwięcej entuzjazmu podczas odpakowywania 
prezentów. Rodzice są nieco zakłopotani ilością paczek i 
trzeba ich zachęcać, by obejrzeli zawartość pudełek. Iza 
nie robi sobie nic z naszej obecności i oddaje się magii, 
która udziela się każdemu, gdy z ciekawością rozrywa 
papier z misternie opakowanego prezentu. A gdy 
dziewczynka wydobywa z jednego z pudeł bęben, już 
nic nie jest ważne. Siada na kolanach Pawła i wybija 
rytmicznie wyuczone podczas rehabilitacji takty. Kiedy 
Iza daje nam koncert, jej mama przejmuje obowiązki 
córki i zaczyna rozpakowywać resztę prezentów. Wśród 
nich jest robot kuchenny. Teraz pan Mariusz śmiał się, 
że teraz ciasta będą jeść nie raz w tygodniu, ale nawet 
codziennie, co nie wróży dobrze jego sylwetce. Każdy z 
członków rodziny otrzymał szczególny upominek. Pani 
Edyta oglądając swój, cieszy się, że w końcu będzie miała 
torebkę, z którą nie będzie się wstydziła wyjść. A pan 
Mariusz mów, że jego stary portfel uda się na zasłużony 
odpoczynek, a pieniądze, które uda im się zaoszczędzić, 
będzie nosił w nowym portfelu. 

Kiedy już wszystkie paczki stały otworem a ozdobny 
papier pokrył całą przestrzeń, w spokoju usiedliśmy przy 
stole, by wypić herbatę i docenić talent cukierniczy pani 
Edyty. Nie dziwię się, że jej mąż obawia się przyrostu wagi, 
bo ciasto było rzeczywiście warte grzechu obżarstwa. 
Wyjeżdżając z Prusic, cieszę się, że finał Paczki trwa tylko 
dwa dni, bo ilość spożytego w tym czasie ciasta może 
grozić nadprogramowymi kilogramami u wolontariuszy. 
Chociaż z drugiej strony noszenie innych kilogramów, tych 
zamkniętych w ozdobnych paczkach, chyba równoważy 
nadmiar kalorii.

Tegoroczny finał szlachetnej Paczki po raz czwarty 
pokazał, że złotoryjanie, mieszkańcy okolicznych wsi i 
miasteczek to ludzie, na których można liczyć. I nieważne, 
pod jakim szyldem organizuje się pomoc - czy to WOŚP, 
czy Caritas, czy Szlachetna Paczka - ludzie potrafią być 
hojni. W tym roku dzięki naszej akcji, jak wyliczył lider 
złotoryjskiej grupy Paweł Zabłotny, wolontariusze 
zorganizowali podarunki dla 19 rodzin, do pomocy, poza 
wolontariuszami, zaangażowaliśmy 1261 osób, by stworzyć 
276 paczek o łącznej wartości 67700 zł. To są tylko liczby, 
te są wymierne i chłodne w przeciwieństwie do uczuć: 
radości i wzruszenia tych, do których trafiła pomoc. I tych, 
którzy jej udzielili. Wyjątkowo wiem, co piszę .

Iwona Pawłowska

K r o n i k a
2.12.2017 r. w ogólnopolskim konkursie 
współzawodnictwa schronisk młodzieżowych 
organizowanym przez PTSM, złotoryjskie 
schronisko „Zacisze” otrzymało Złote Wyróżnienie 
jako najlepsze wśród schronisk młodzieżowych na 
Dolnym Śląsku.
13.12.2017 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbyła się  konferencja „Stan wojenny 
w Złotoryi 13.XII.1981-22.VII.1983”.
15.12.2017 r. w sali widowiskowej Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyła się  
Konferencja podsumowująca realizację zadania 
Dolnośląska Stolica Kultury.
15.02.2017 r. w ramach pielęgnowania tradycji 
górniczych w Leszczynie odbyła się Karczma 
Piwna.
17.12.2017 r. na Zamku Grodziec miał miejsce 
II Jarmark Bożonarodzeniowy. 
21.12.2017 r. w sali widowiskowej Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji jasełka wystawili 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi. 
24.12.2017 r. na złotoryjskim Rynku odbyła się 
XXII Uroczysta Wigilia w Rynku.
6.01.2018 r. w sali parafi alnej przy kościele 
w Zagrodnie odbył się przegląd zespołów 
kolędniczych „Z kolędą po kresach”.
6.01.2018 r. w Kościele św. Józefa w Świerzawie 
odbył się koncert kolęd i jasełka w wykonaniu 
dzieci, młodzieży i dorosłych.
6.01.2018 r. w hali sportowej w Pielgrzymce, 
po raz 17. odbył się Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Pielgrzymki 
Tomasza Sybisa.
10.01.2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Złotoryi odbył się coroczny koncert kolęd w 
wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego. 
11.01.2018 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół 
Zawodowych w Złotoryi zorganizowali wieczorek 
literacki pt. „Alfabet Młynarskiego”.
12.01.2018 r. uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Złotoryi zorganizowali 
dla niepełnosprawnych dzieci z powiatu 
złotoryjskiego XX Bal Mikołajkowy.
12.01.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 
w Złotoryi została zorganizowana w ramach 
programu Unii Europejskiej Erasmus + konferencja 
„Historia demokrakcji w Polsce”.
14.01.2018 r. w powiecie złotoryjskim 
zorganizowano 26. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.
14.01.2018 r. w Kościele św. Jadwigi w Sokołowcu 
odbył się koncert kolęd i pastorałek „Słowo ciałem 
staje się”.
14.01.2018 r. złotoryjski chór „Adoremus” 
wystąpił w kościele Mariackim w Złotoryi.
15-26.01.2018 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury 
i Rekreacji zorganizował z okazji ferii cykl imprez 
i warsztatów dla młodzieży. 
15-26.01.2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w 
Złotoryi zorganizowała z okazji ferii cykl imprez 
dla młodzieży „W 8 dni dookoła świata”. Bogatą 
ofertę warsztatów tanecznych i artystycznych 
przygotował także ZOKiR.
16.01.2018 r. przy Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyło się bezpłatne badanie 
mammografi czne refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.
19.01.2018 r. w kościele pw. Świętej Trójcy 
w Proboszczowie odbył się Koncert Noworoczny 
Kolęd i Pastorałek.
20.01.2018 r. w sali widowiskowej w 
Wojcieszowie odbyło się VIII Spotkanie 
Noworoczne.
20-21.01.2018 r. w Hali Sportowej „Tęcza” odbył 
się Turniej piłki nożnej halowej „Tęcza Cup” o 
puchar Burmistrza Miasta Złotoryja.
22.01.2018 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbyło 
się uroczyste spotkanie seniorów 
z przedszkolakami i uczniami z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.
27-28.01.2018 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbyła się druga edycja turnieju 
e-sportowego „Goldberg Cup!”.

Opracował: Jarosław Jańta



Temu tematowi była poświęcona konferencja 
popularnonaukowa, która odbyła się 13 

grudnia 2017 roku w sali widowiskowej ZOKiR. 
Została przygotowana przez komitet organizacyjny 
reprezentowany przez Romana Gorzkowskiego 
i Agnieszkę Młyńczak. W skład komitetu 
organizacyjnego weszli ponadto: Waldemar 
Dmitrowski, Alina Kaleta, Andrzej Kuna, Jerzy Leśnicki, 
Przemysław Markiewicz, Ryszard Piątkowski, Andrzej 
Wojciechowski, Wiesław Woźniak, Ryszard Wójcik 
oraz Stanisław Zawadzki. Osoby te na potrzeby 
konferencji udostępniły swoje wspomnienia, 
dokumenty i inne pamiątki ze stanu wojennego. 
Współorganizatorem był Złotoryjski Ośrodek 
Kultury i Rekreacji reprezentowany przez dyrektora 
Zbigniewa Gruszczyńskiego. Całość objął honorowym 
patronatem Burmistrz Miasta Złotoryja Robert 
Pawłowski.

Konferencja składała się z dwóch części: wystawy 
w holu gmachu ZOKiR oraz części zasadniczej na sali 
widowiskowej, gdzie były wygłaszane referaty. 
     Wystawa prezentowała pamiątki złotoryjan ze 
stanu wojennego. Obejmowała plansze, na których 
wyeksponowano: prasę z tamtych dni, kartki 
zaopatrzenia wydawane w Złotoryi, korespondencję 
z pieczęciami OCENZUROWANO, pamiątki z wojska 
złotoryjan wziętych „w kamasze”, akta sądowe i 
policyjne Mirosława Janica, który został skazany 
za rozpowszechnianie plakatów antyrządowych, 
banknoty z okresu PRL i znaczki pocztowe. 

Jedna z plansz w całości została poświęcona 
Aleksandrowi Biedakowi, który jako jedyny 
złotoryjanin został zwolniony z pracy za działalność 
antyreżimową. Dwie plansze przeznaczono dla 
Stowarzyszenia Przyjaciół Złotoryi Aureus Mons, dzięki 
któremu cała konferencja zyskała niepowtarzalny 
wystrój. Oprawę plansz wykonał Stanisław Zawadzki.

W gablotach umieszczono liczne eksponaty: 
książki, prasę, znaczki, pieczątki, itp. Dzięki Janowi 
Smolarczykowi można było obejrzeć przedmioty 
codziennego użytku z tamtych lat, w tym stary 
telewizor, w którym przez cały czas był odtwarzany 
program telewizyjny z 13 grudnia 1981 roku.

Na sali widowiskowej były wygłaszane referaty 
ilustrowane licznymi zdjęciami na dużym ekranie. 
Prelegentami byli: Roman Gorzkowski – NSZZ 
„Solidarność” i pierwsze dni stanu wojennego oraz 
„W kamaszach”, Agnieszka Młyńczak – Życie 
codzienne w stanie wojennym, Jan Biedak –  O moim 
Ojcu, Andrzej Kuna – Represjonowani, Andrzej 
Wojciechowski – Wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. 
W przerwach między referatami organizatorzy 
zadbali o oprawę poetycką: Magdalena Maruck 
recytowała wiersze opozycyjne  tzw. drugiego obiegu.  
Prowadzącymi konferencję byli Agnieszka Młyńczak i 
Jarosław Jańta.

Na koniec konferencji zaprezentowano krótki 
film z rekonstrukcji wydarzeń stanu wojennego. 
Rekonstrukcja ta odbyła się w Oleśnicy 13 grudnia 
2014 roku. W filmie m.in. wzięło udział złotoryjskie 
stowarzyszenie Aureus Mons. 

Niewątpliwą atrakcją konferencji była specjalna 
scenografia. Mianowicie na scenie odtworzono po 
jednej stronie komisariat MO, a po drugiej – siedzibę 
Komitetu Zakładowego NSZZ Solidarność.  Wykonawcą 
całości scenografii był Stanisław Zawadzki, który 
również wcielił się w peerelowskiego milicjanta. 
Podczas sesji w oryginalnym mundurze siedział za 
biurkiem wyposażonym w odpowiednie atrybuty: 
starą maszynę do pisania, magnetofon szpulowy, 
telefon z lat osiemdziesiątych XX wieku, wystygłą kawę 
w szklance ze spodkiem. Ba, na biurku stała nawet 
popielniczka, gdyż wtedy wszyscy i wszędzie palili 
papierosy. Nad biurkiem wisiało godło państwowe z 

orłem jeszcze bez korony. „Milicjant” dla prelegentów 
wydawał specjalne przepustki, oczywiście na wzór 
oryginalnych ze stanu wojennego.

Siedziba Solidarności została wyposażona 
– zgodnie z przekazami ustnymi – w portret papieża 
Jana Pawła II, krzyż, flagę Solidarności i nieodzowną 
prasę podziemną. 

Klimat stanu wojennego pomogli odtworzyć 
Przemysław Markiewicz i Michał Maciejak,  
członkowie stowarzyszenia Aureus Mons. Oni to 
w mundurach zomowców doprowadzali każdego 
prelegenta do „komisariatu” po wyżej wspomnianą 
przepustkę. Stowarzyszenie to ponadto sprowadziło 
milicyjny fiat, którym przyjechał pod ZOKiR Maciej 
Kosicki. 

Niestety, pomimo szerokiej akcji propagandowej 
w mediach elektronicznych, plakatach rozklejanych 
na mieście oraz licznych zaproszeniach wręczanych 
osobiście przez organizatorów, nie udało się zapewnić 
dobrej frekwencji. Sala widowiskowa domu kultury 
była wypełniona publicznością jedynie w połowie. 
Stanowili ją w ogromnej większości ludzie w wieku 
50+, którzy pamiętali tamte wydarzenia i brali w 
nich udział. Organizatorom bardzo zależało na tym, 
aby konferencja nie odbyła się w przypadkowym 
dniu, lecz dokładnie w rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego, co również mogło wpłynąć na dość niską 
frekwencję słuchających, bowiem był to zwykły dzień 
powszedni. 

Wielu złotoryjan nie pamięta, lub – z różnych 
powodów – nie chce pamiętać wydarzeń stanu 
wojennego. Dlatego organizatorzy są przekonani, 
że konferencja była potrzebna i uzupełniła wiedzę 
mieszkańców miasta o tych wydarzeniach.
Tekst: Agnieszka Młyńczak
Zdjęcia: Sylwia Dudek-Kokot 

Stan wojenny w Złotoryi 13.XII.1981-22.VII.1983

„Siedziba” Solidarności i „komisariat” MO
Pośrodku Magdalena Maruck recytuje wiersz „Zomotywa”,
a ilustrują to „zomowcy” Przemysław Markiewicz i Michał Maciejak

Konferencję oglądało 
głównie pokolenie 50+

Milicyjny fi at przed domem kultury stwarzał 
wrażenie przeniesienia się w czasie

Wystawa towarzysząca konferencji
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Więcej na temat konferencji: Piotr Maas – „Pan 
na prelekcję? Tylko z milicyjną przepustką” – „Gazeta 
Złotoryjska” 21.12.2017 oraz z licznymi zdjęciami: www.
zlotoryjska.pl/aktualnosc-1000-pan_na_prelekcje_tylko_z_
milicyjna.html

Podziękowania
Organizatorzy serdecznie dziękują za 

wspomnienia, udostępnienie dokumentów i innych 
pamiątek: Danucie Boroch, Marianowi Frasołowiczowi, 
Halinie Gajek, Janowi Kaczmarkowi, Henrykowi Kałuży, 
Krystynie Klewko, Helenie Kmiecik, Klaudiuszowi 
Kopczakowi, Janowi Kotylakowi, Bożenie Krasce, 
Beacie Krzywickiej, Kajetanowi Kukli, Janowi Kuskowi, 
Iwonie Lasek, Janowi Lesikowi, Mieczysławowi 
Leszczyńskiemu, Marii Łozińskiej, Krzysztofowi 
Maciejakowi, Sewerynowi Maciejewskiemu, 
Edwardowi Marusiakowi, Iwo Mateckiemu, Barbarze 
Mendosze, Ewie Miarze, Adamowi Michnie, 
Stanisławowi Mikusowi, Januszowi Morawieckiemu, 
Marianowi Polakiewiczowi, Marii Polakiewicz 
(pośmiertnie), Pawłowi Polakiewiczowi, Stanisławowi 
Popiackiemu, Marianowi Rakowi, Grzegorzowi Rucie, 
Jerzemu Rucie, Andrzejowi Semczyszakowi, Andrzejowi 
Skale, Cezaremu Skale, Danucie Sosie, Markowi 
Sosnowskiemu, Stanisławowi Stępniowi, Janowi 
Tokarskiemu, Jackowi Tycowi, Januszowi Tyndykowi, 
Bolesławowi Urbańskiemu, Jerzemu Wojcieszakowi, 
Wiesławowi Wołk-Łaniewskiemu, Leszkowi 
Zawiślakowi.

Na scenie oraz wystawie mogliśmy oglądać 
eksponaty z kolekcji: Józefa Banaszka, Marii Białas, 
Władysława Grockiego, Ludwika Karlaka, Urszuli 
Mysior, Henryka Pawłowskiego, Mariana Raka, Urszuli 
Regulskiej, Stanisława Stępnia, Jerzego Wójcika, 
Stowarzysz. Emerytów i Rencistów Policyjnych, 
Janusza Tyndyka, TMZZ.

Pod takim tytułem odbyła się 12 stycznia 
2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 

w Złotoryi konferencja. Spotkanie było 
jednym z działań międzynarodowego 
projektu „Nauka demokracji w szkole”, 
realizowanego w ramach programu Unii 
Europejskiej Erasmus +.

Konferencję otworzyła dyrektor szkoły 
Danuta Boroch. Prezentację wprowadzającą 
i materiały dla uczniów przygotował nauczyciel 
Damian Komada. W zajęciach warsztatowych 
i potem w prezentacji materiałów wzięło 
udział 17 uczniów z podstawówki i klas 
gimnazjalnych: Konrad Gągorowski, Mikołaj 
Jagucak, Grzegorz Rak, Tomasz Żurański, 
Olimpia Tarnowska, Kinga Urszel, Amelia 
Samsel, Kacper Janiszewski, Igor Widomski, 
Maja Maliszewska, Oliwia Maciejewska, 
Monika Wańkiewicz, Iga Radkiewicz, Laura 
Dajlidko, Sofi ia Kolesnykowa, Krystyna Wynar 

i Natalia Czapińska. Uczniów wspierali 
nauczyciele SP3: Wioleta Michalczyk, 
Maria Bielak i Damian Komada oraz prezes 
Stowarzyszenia „Nasze Rio” Barbara 
Zwierzyńska-Doskocz.

Podczas trzygodzinnych zajęć 
wypracowano i zaprezentowano materiały 
ukazujące najważniejsze - przełomowe etapy 
w dziejach polskiej demokracji (od wieców 
ludowych z IX w. poprzez demokrację 
szlachecką do III Rzeczpospolitej). 
Konferencja pozwoliła lepiej uporządkować 
wiedzę historyczną oraz uświadomiła 
uczestnikom, jak długotrwałym i złożonym 
procesem (z licznymi wzlotami i upadkami) 
było kształtowanie się polskiej demokracji.

Więcej zdjęć z konferencji na stronie 
internetowej: www. sp3.zlotoryja.pl

Damian Komada

Historia demokracji w Polsce

„Siedziba” Solidarności i prowadzący konferencję 
Agnieszka Młyńczak i Jarosław Jańta

Stanisław Zawadzki jako ofi cer MO 
z pomocnikami Przemkiem Markiewiczem 
i Michałem Maciejakiem

Fot. Wioleta Michalczyk

Fot. Damian Komada

Fot. Damian KomadaKacper Janiszewski, Kinga Urszel, 
Olimpia Tarnowska i Krystyna Wynar

Natalia Czapińska, 
Igor Widomski, 
i Maja Maliszewska

Prezentacja wprowadzająca 
do dziejów polskiej demokracji

KONFERENCJA W TRÓJCE

15



Gdy dostałem fotokopię mapy majora 
Christi ana von Wrede z 1747 roku, ofi cera, 

który sporządzał je do celów wojskowych, nie 
przypuszczałem co na niej znajdę, szukając 
zupełnie czego innego. Śledząc rysunek z północy 
na południe i przyglądając się szczegółom, 
natrafi łem na wyraźnie zaznaczony zarys zamku w 
Rokitnicy. Odwzorowanie terenu na swych mapach 
Wrede narysował nader symbolicznie. Jednak to 
wystarczy, aby znający miejsca zorientował się, 
w którym miejscu na mapie jest ją czytający. Aby 
nie było wątpliwości, Wrede miejsca szczególne 
opatrzył podpisem ich nazwy

Na wzgórzu, gdzie dzisiaj wznoszą się ruiny 
zamku w Rokitnicy, widnieje więc odpowiednia 
nazwa: „Zamek św. Jadwigi”. Śledząc tę część mapy, 
do głowy mi nie przyszło, że nie ma u podnóża ruin 
zamku zaznaczonego innego szczególnego miejsca, 
które jest dzisiaj uznawane za źródło św. Jadwigi.

Przenosząc wzrok na południe bezwiednie 
minąłem pewien napis - Hedwigis Brun. I to jest ten 

Jak odkryłem źródło świętej Jadwigi 
w Rokitnicy, czyli zanikająca 

umiejętność czytania map

właśnie błysk myśli, który w odkryciach jest jak 
znalezienie diamentu. Wróciłem do tego napisu 
z niedowierzaniem. Tak - to musi być to miejsce, 
prawdziwe miejsce gdzie jest w Rokitnicy źródło 
św. Jadwigi. Jak dobrze panie majorze, 
że dokonałeś tego wpisu na swej mapie. 

Wydarzenia w historii spowodowały, że 
wiedza ta była zakryta, teraz już bez wątpienia 
wiemy, jak wygląda i w którym miejscu znajduje 
się w Rokitnicy źródło św. Jadwigi. 

W rozmowie z panem Stanisławem Piątkiem 
dowiedziałem się, że jeszcze do niedawna, 
przedwojenni mieszkańcy Rokitnicy przyjeżdżali tu 
i schodzili po schodach do niewielkiego wąwozu 
w miejsce, gdzie dziś jest źródło zabudowane 
niewielkim betonowym bunkrem. Wierzyli 
oni w cudowne właściwości wody, zabierając 
ją ze sobą do swych domów w Niemczech. 
Dzisiejsi mieszkańcy Rokitnicy dziwili się takiemu 
postępowaniu, nie znając jego przyczyny.

Źródło ma się dość dobrze, na tyle, aby 
zaopatrywać w wodę dwa stawy położone 
poniżej. Jednak teraz, gdy już wiemy, że 
jest to miejsce szczególne i prawdziwie 
od wieków nazwane źródłem św. Jadwigi, 
czy nie powinniśmy je w sposób rozumny 
uporządkować? Tak, aby przywrócić mu należne 
znaczenie. Mimo upływu lat i nie zawsze 
odpowiednio traktowane, zachowało to miejsce 
szczególny urok dawnych ruczajów.

Cezary Skała
Fot. Cezary Skala

Mieszkańcy Prusic 
w miejscu źródełka

Dolina strumienia 
nieco powyżej źródełka

Fragment mapy majora 
Christiana von Wrede

Niepodległa dla wszystkich
Pod takim hasłem, nawiązującym do 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę, przebiegać 
będą w naszym kraju tegoroczne Europejskie Dni 
Dziedzictwa.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
pragnie nie tylko pamięcią wrócić do lat 1914-1920, 
gdy wielu naszych rodaków nie szczędziło wysiłków, 
by przywrócić niepodległość swojej Ojczyźnie. 

Zwracamy się z gorącym apelem do 
mieszkanców powiatu złotoryjskiego, aby odkryli, 
czasem na nowo, losy swoich przodków w tym 
okresie. Bardzo możliwe że pozostały po nich 
różnorodne pamiątki (fotografie, dokumenty, 
wspomnienia, odznaczenia itp.), związane np. 
ze służbą wojskową podczas I wojny światowej, 
udziałem w powstaniu wielkopolskim, Legionach 
Polskich, wojnie polsko-sowieckiej. 

We wrześniu 2018 r. zamierzamy zorganizować 
spotkanie, poświęcone temu okresowi w naszych 
dziejach, połączone z prezentacją pamiątek 
i wspomnieniami.

 Prosimy o kontakt z redakcją „Echa Złotoryi” 
lub bezpośrednio z Romanem Gorzkowskim 
(tel. 661743992, rogorz@poczta.fm). Czekamy 
do końca czerwca 2018 r.

Redakcja

EUROPEJSKIE DNI
DZIEDZICTWA

ŹRÓDŁO ŚWIĘTEJ JADWIGI W ROKITNICY

16 Styczeń 2018  ●  Nr 1 (141)

Nie pytam, czy zniknie, tylko kiedy.
Zgodnie z ustawą z kwietnia 2016 r., 

obowiązuje zakaz propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego. „Pomniki nie 
mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń 
lub dat symbolizujących komunizm lub inny 
ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego 
ustroju propagować. „Przez pomniki rozumie się 
również kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, 
popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice 
pamiątkowe, napisy i znaki. Przepisu „nie stosuje 
się do pomników: 1) niewystawionych na widok 
publiczny; 2) znajdujących się na terenie cmentarzy 
albo innych miejsc spoczynku; 3) wystawionych 
na widok publiczny w ramach działalności 
artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, 
naukowej lub o podobnym charakterze, w celu 
innym niż propagowanie ustroju totalitarnego; 4) 
wpisanych – samodzielnie albo jako część większej 
całości – do rejestru zabytków.” 

Pomnik z napisem „W hołdzie bohaterom 
Ludowego Wojska Polskiego” stoi od 1968 r. Akt 
erekcyjny wmurowano 14 lutego. Równocześnie 

plac wokół monumentu nazwano imieniem gen. 
Karola Świerczewskiego, rok później został on także 
patronem Liceum Ogólnokształcącego. Generał, 
„który się kulom nie kłaniał” cieszył się gorącym 
uczuciem tutejszych komunistów od dawna, a w 
1948 r. tylko dlatego, że zamierzano wystawić mu 
pomnik we Wrocławiu, złotoryjskie Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej zrezygnowało ze zbiórki 
pieniężnej na ten sam cel w naszym mieście. Długo 
po wojnie pokutowało przekonanie, że w lutym 
1945 r. Goldberg razem z Armią Czerwoną zajęły 
jednostki II Armii Wojska Polskiego, którą dowodził 
gen. „Walter”. 

„W historycznym dla nas dniu, w XXIII rocznicę 
wyzwolenia i powrotu do macierzy prastarego 
Piastowskiego grodu Złotoryi dokonamy za chwilę 
wmurowania aktu erekcyjnego pod budujący 
się pomnik w hołdzie wielkiemu synowi narodu 
polskiego Generałowi Karolowi Świerczewskiemu-
Walterowi” – takimi słowami rozpoczęła się 
uroczystość umieszczenia aktu erekcyjnego. 
„Gorący patriota i internacjonalista, płomienny 
bojownik o demokrację i sprawiedliwość społeczną 

Kiedy zostanie rozebrany?

w Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 
i wojnie domowej w Hiszpanii – dowódca II 
Armii Ludowego Wojska Polskiego, biorącej 
udział w ostatecznym rozgromieniu najeźdźcy 
hitlerowskiego oddał w ofi erze dla ojczyzny swe 
życie walcząc  z bandami faszystowskimi 
o umocnienie władzy ludowej w naszym kraju.
”[...] „Postać „robotnika-generała” najdroższa jest 
jednak narodowi polskiemu, byłym żołnierzom 
II Armii LWP, mieszkańcom naszego powiatu[...] 
Niech ten pomnik wznoszony na szlaku walk II 
Armii LWP, dowodzonej przez Generała Karola 
Świerczewskiego będzie wyrazem hołdu, symbolem 
bohaterstwa i poświęcenia dla wielkiej idei, która 
zawsze przyświecała legendarnemu generałowi 
Walterowi”.

W akcie erekcyjnym czytamy już bez zdziwienia: 
„W historycznym 1968 r., w którym to z dumą 
obchodzimy 50-lecie powstania Armii Radzieckiej i 
25-lecie LWP oraz 23 rocznicę wyzwolenia 
i powrotu do macierzy naszego prastarego grodu 
piastowskiego wznosimy ten pomnik Wielkiemu 
Synowi Narodu Polskiego generałowi Karolowi 
Świerczewskiemu-Walterowi. [...] Niech ten pomnik 
będzie wyrazem hołdu i pamięci płomiennego 
bojownika o wolność ludu, o sprawy klasy 
robotniczej, o socjalizm. Niech będzie symbolem 
bohaterstwa i poświęcenia dla wielkiej idei, która 
zawsze przyświecała legendarnemu generałowi 
Walterowi, a która także ożywia nasze serca 
i umysły”[...].

Jak widać, w idei, przyświecającej powstaniu 
pomnika, było nawet więcej generała niż II Armii 
LWP oraz jej żołnierzy. Na czym polegał patriotyzm 
Świerczewskiego, który w wojnie polsko-
bolszewickiej w 1920 r. szedł z Armią Czerwoną, 
o co walczył w Hiszpanii, jaki ustrój chciał 
wprowadzić w Polsce, jak traktował swoich 
podwładnych – powszechnie wiadomo.

Pod pomnikiem obchodzono 14 lutego 
corocznie kolejne rocznice „wyzwolenia”. Jeszcze 
w 1968 r. (wmurowanie aktu erekcyjnego było 
częścią obchodów) zdążyły paść w tym miejscu 
następujące słowa: „Z tego tu miejsca oddajemy 
hołd wszystkim tym, którzy złożyli swe życie 
w ofi erze za to byśmy mogli powrócić na nasze 
prastare ziemie, tu żyć i w pokoju budować 
lepszą socjalistyczną przyszłość. Oddajemy hołd 
bohaterskim żołnierzom Armii Radzieckiej 
i Ludowego Wojska Polskiego, którzy w ciężkich 
bojach rozgramiając hordy hitlerowskie znaczyli 
swój szlak bojowy mogiłami. Również oddajemy 
hołd tym wszystkim, którzy padli na posterunku 
już w czasach pokojowych ochraniając dorobek 
społeczeństwa i zapewniając nam bezpieczeństwo 
– funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej. [...] Sojusz 
i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim zawiązana 
na polu bitew opraz jedność i współdziałanie z 
krajami wielkiej rodziny socjalistycznej zapewniają 
nam bezpieczeństwo, a zarazem ugruntowują 
przekonanie całego narodu polskiego, że może 
spokojnie pracować, budować lepsze jutro, 
a młodzież nasza może uczyć się w spokoju, gdyż 
czuwa na tym potężna Armia Narodów wchodząca 
w skład Układu Warszawskiego i każda agresja 
spotka się z należytą odprawą.[...]”. Na zakończenie 
orkiestra odegrała Międzynarodówkę.

Czyli bez najmniejszej wątpliwości nawet więcej 
– Świerczewski, LWP, Związek Radziecki, socjalizm, 
Układ Warszawski, Milicja Obywatelska, władza 
ludowa.  O tym wszystkim pamiętano, gromadząc 
się pod pomnikiem. Jeżeli ktoś zamierza przykuć się 
do  niego łańcuchem, gdy będzie rozbierany 
– gratulujemy trwałości poglądów, uczuć i nadziei, 
że powróci to, co było.

Żołnierze I i II Armii WP, też np. Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mieli po prostu 
pecha, że tam trafi li, wszystko jedno w jakich 
okolicznościach. Nie negujemy ich bohaterstwa. 
Wraz z całymi formacjami podlegali jednak 
Związkowi Radzieckiemu, służyli realizacji jego 
celów, które z niepodległością Polski nie miały 
nic wspólnego.

Dlatego po pomniku nie powinien pozostać 
w tym miejscu najmniejszy ślad.

Roman Gorzkowski

Na pierwszym planie szalunki i podparcia 
dla wylanej z betonu podstawy pomnika

Pomnik Ludowego Wojska Polskiego z 1968 r.
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Warto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytać Górnicza ojcowiznaGórnicza ojcowiznaGórnicza ojcowizna Historia jednej fotografii Historia jednej fotografii Historia jednej fotografii 

Rola Złotoryi w rozwoju języka Rola Złotoryi w rozwoju języka Rola Złotoryi w rozwoju języka 
czeskiego, polskiego i niemieckiegoczeskiego, polskiego i niemieckiegoczeskiego, polskiego i niemieckiego

Jan Blahoslav - (z batutą), autor pierwszej gramatyki języka 
czeskiego i pierwszego tłumaczenia Nowego Testamentu na
 język czeski, uczeń Gimnazjum w Złotoryi w latach 1543-44

Erazm Gliczner - autor pierwszej polskiej 
książki pedagogicznej, uczeń Gimnazjum 

w Złotoryi w latach 1546-52

Trudno jest nam teraz sobie uzmysłowić, 
jak ciężką walkę trzeba było stoczyć o 

prawo do pisania i drukowania książek w 
językach narodowych. Elity intelektualne 
oraz społeczne (przede wszystkim 
duchowieństwo) odnosiły się przez wiele 
stuleci do języków innych niż łacina z 
wrogością i pogardą. Uważano języki 
ojczyste za mało rozwinięte, prostackie oraz 
niezdolne do wyrażania subtelniejszych i 
głębszych myśli. Zmiany przyniosła dopiero 
reformacja. W latach 30-tych XVI w. 
protestanci (zwolennicy nowej religii 
luterańskiej, kalwińskiej, ariańskiej...), chcąc 
uzyskać posłuch w jak najszerszych masach 
społeczeństwa, zaczęli posługiwać się w 
mowie i w piśmie językiem powszechnie 
zrozumiałym, czyli ojczystym. Bardzo 
szybko z tej skutecznej metody zaczęli 
także korzystać katolicy. W ten sposób 

rozpoczął się wysyp druków w 
językach narodowych. Oprócz tekstów 
religijnych (Biblii, modlitewników, 
kancjonałów, katechizmów) zaczęły 
się też ukazywać kroniki, słowniki, 
gramatyki, polemiki, satyry czy fraszki. 
Druk tych materiałów stał się dla ludzi 
pokarmem intelektualnym i rozbudził 
na niespotykaną dotąd skalę życie 
umysłowe. Szczególnie istotną rolę w 
wyrobieniu języków ojczystych i ich 
utrwaleniu w literaturze, odegrały 
pierwsze narodowe tłumaczenia Biblii.

Trzech pionierów w dziedzinie 
rozwoju języka polskiego, czeskiego 
i niemieckiego, miało powiązania ze 
Złotoryją. Wszyscy tutaj przez pewien 
okres mieszkali - byli uczniami lub 
nauczycielami miejscowego Gimnazjum 
Humanistycznego.

Pierwszym, który nawiązał kontakt 
ze Złotoryją był Jan Blahoslav (1523-
1571)  - późniejszy biskup Braci Czeskich 
na Morawach, teolog, filolog, pedagog, 
muzykolog, historyk i tłumacz. W swoim 
Vlastní životopis podał: W 1543 r. 
zostałem wysłany do Golberga na 
naukę i przebywałem tam przez rok. 
Potem studiował w Wittenberdze, 
Królewcu i Bazylei. Po powrocie w 
rodzinne strony został kapłanem, a 
potem biskupem Moraw (1557). Założył 
szkołę, drukarnie oraz wydał kilkadziesiąt 
publikacji. Przede wszystkim jednak 
Blahoslav odegrał pionierską rolę w 
rozwoju języka czeskiego. Opracował 
pierwszą gramatykę języka czeskiego 
(Gramatika česká, 1551), pierwszą 
czeską książkę z teorii muzyki (Musica, 
1558) oraz przełożył na czeski Nowy 
Testamen (Nový Zákon, 1564), który 
stał się częścią Biblii Kralickiej (1593-94). 
To wydanie Biblii dostarczyło naszym 
sąsiadom niezliczonej ilości formuł i 
konstrukcji - stając się odnośnikiem 
poprawności, który przyczyniły się do 
rozwoju czeskiego języka literackiego. 

Z tych wzorców korzystali później także 
Polacy. Język czeski kilkakrotnie odgrywał 
rolę arbitra w rozstrzyganiu sporów o 
trafność polskich form językowych oraz 
był wykorzystywany przy tłumaczeniach 
Pisma Świętego na język polski. Do dziś 
w języku czeskim zachowało się wiele 
słów przypominających staropolszczyznę. 
Choćby staropolskie zaprawdę powiadam 
wam z języka biblijnego ma dziś w czeskim 
odpowiednik w postaci zapravdu, zajisté, 
povídám. Pobyt Blahoslava w Złotoryi 
dostarczył mu solidnych podstaw w 
znajomości łaciny i greki, które potem 
mógł wykorzystywać podczas swoich 
tłumaczeń. Prace wydawnicze Blahoslava 
były wspierane przez wielkiego pana 
morawskiego Karola Starszego z 
Žerotína (1564-1636) - wychowanka i 
przyjaciela Lorenza Cirklera (1534-1598), 
złotoryjskiego nauczyciela i rektora. 
Žerotína przez całe życie podkreślał, że 
wszystko, co potrafi zawdzięcza właśnie 
Cirklerowi. Bez ochrony i finansowej 
pomocy Karola Žerotína, dorobek naukowy 
Blahoslava nigdy nie przybrałby takiej skali i 
nie miałby takiego dużego oddziaływania.

Fundacja Archeologiczna „Archeo”, z 
pomocą miasta Złotoryi, Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Parku Krajobrazowego 
„Chełmy”, Muzeum Miedzi w Legnicy, 
Muzeum Miejskiego Wrocławia i Skansenu 
Górniczo-Hutniczego w Leszczynie, wydała 
niedawno bardzo potrzebną publikację, 
autorstwa Tomasza Stolarczyka, Magdaleny 
Matusiak-Małek i Mariusza Łesiuka. To 
badacze przeszłości ziemi złotoryjskiej, znani 
z wielu wcześniejszych opracowań. Dzięki 
nim poznajemy teraz geologiczne dzieje 
regionu, rezerwaty i miejsca chronionego 
krajobrazu, dzieje gorączki złota, tutejszych 
kopalń a zarazem początki Złotoryi, 
wreszcie górnictwo miedzi w Leszczynie i jej 
okolicach. Tekst wzbogacają reprodukcje 
starych map, unikalnych fotografi i i pieczęci. 
Oby jak najdłużej nie tylko rozpalała 
wyobraźnię złotoryjan i turystów górnicza 
historia, ale zachęcała do działalności 
nie tylko w Polskim Bractwie Kopaczy 
Złota, Złotoryjskim Towarzystwie Tradycji 
Górniczych i Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej.

Roman Gorzkowski

Karol Starszy z Žerotí na - mecenas nauki 
i kultury czeskiej - w latach 1577-80 

wychowanek złotoryjanina Lorenza Cirklera

Okładka Kancjonału Szamotulskiego (1561) Mal. T. Małachowski, 1969 - Muzeum Ziemi Pałuckiej w ŻniniePortret - reprodukcja z pocztówki
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Kolejnym gigantem z powiązaniami 
złotoryjskimi, który odegrał znaczną rolę 
w kształtowaniu się języka polskiego 
był Erazm Gliczner (1535-1603). Filolog, 
pedagog, teolog, pisarz i poeta, tłumacz, 
reformator religijny oraz biskup Kościoła 
Ewangelickiego. Chłopiec przybył do 
Złotoryi w wieku 13 lat ze Żnina i uczył się 
w miejscowym Gimnazjum w latach 1546-
1552.  Potwierdził to w swojej publikacji 
- Apelacji (1598), wyznając: Tuż nad Polską, 
osobliwie w Goldbergu, gdzie on zacny 
doktor Valentin Trozendorf, Prceptor mój 
szczęśliwie uczył, z którego nauki Polska 
wszystka prawdą Bożą jest oświecona, 
zamnożona, a napełniona... Po skończeniu 
edukacji w Złotoryi Gliczner studiował w 
Królewcu oraz w Krakowie. Potem był 
nauczycielem w Pinczowie i pastorem 
w Chmielniku, Bobowej, Poznaniu, 
Toruniu, Grodzisku Wielkopolskim i 
Brodnicy. Zakładał tam szkoły i drukarnie. 
Pozostawił po sobie kilkanaście publikacji 
- przyczyniając się do rozwoju języka 
polskiego i budowania świadomości 
narodowej. Po raz pierwszy przemówił 
po polsku do rodziców - wydając Książki 

o wychowaniu dzieci (1558) oraz 
pierwszy raz do ziemiaństwa - publikując 
Nauki i praktyki (1558). Nie ulega 
wątpliwości, że poglądy pedagogiczne, 
społeczne i religijne Glicznera zostały 
ukształtowane podczas jego nauki w 
Złotoryi. To tam zdobył doświadczenia 
i umiejętności, które pozwoliły mu już 
w wieku 23 lat na napisanie pierwszych 
polskich książek. Polskojęzycznym 
pracom Glicznera zawdzięczamy 
wprowadzenie i utrwalenie wielu 
zwrotów i konstrukcji. Przypisuje mu 
się m.in. autorstwo powiedzeń: Brać 
w głowę i na rozum czy Mądrej głowie 
dość dwie słowie. Na początku XIX w. 
z książek Glicznera skorzystał Samuel 
Linde przy opracowywaniu swojego 
monumentalnego (ok. 60.000 słów) 
Słownika języka polskiego (1807-1815). 

Nasz poczet zamyka Johannes 
Clajus (1535-1592) - pastor, poeta, teolog, 
pedagog i filolog, twórca pierwszej 
Gramatyki języka niemieckiego - 1578 
(Grammatica germanicae linguae). Clajus 
pochodził z Herzbergu w Saksonii, uczył 
się w szkole w Grimma, potem studiował 

w Lipsku i Wittenberdze. Pracował 
jako nauczyciel w Herzbergu, Złotoryi, 
Ząbkowicach Śląskich i Nordhausen oraz 
był pastorem w Bendeleben. Pozostawił 
dorobek w postaci wierszy, objaśnień 
Ewangelii, podręczników  szkolnych oraz 
gramatyk języka hebrajskiego, greckiego
i niemieckiego.

Dla Clajusa absolutnym modelem 
językowym przy opracowywaniu 
niemieckiej Gramatyki była Biblia 
Lutra z 1545 r. Poza wchłoniętym 
materiałem biblijnym, bardzo ważną rolę 
odegrała także jego praca w gimnazjum 
złotoryjskim (1559-1568). To właśnie 
tam Clajus w ciągu dziewięciu lat 
miał kontakt nawet z 1300 uczniów 
pochodzących z różnych obszarów 
niemieckojęzycznych oraz z różnych 
narodów i klas społecznych. Od nich 
mógł pozyskiwać (przysłuchując się 
rozmowom lub sprawdzając prace) liczne 
formuły i zwroty do swojej Gramatyki. 
Dużą rolę odegrało też samo środowisko 
intelektualne XVI-wiecznej Złotoryi. To ci 
ludzie (nauczyciele, rektorzy, uczniowie, 
pastorzy, rajcy i burmistrzowie) zachęcali 

Johanna Clajusa do opracowania niemieckiej 
Gramatyki. Znaczenie Złotoryi w powstaniu 
Gramatyki potwierdził zresztą sam Clajus 
- wspominając w przedmowie do niej: [...] 
Wcześniejsze książki dedykowałem [...] 
mojemu koledze Martinowi Thaborowi, 
rektorowi słynnej szkoły złotoryjskiej 
[..], gdzie byłem profesorem muzyki, 
poetyki i języka greckiego oraz Radzie 
Miejskiej Złotoryi [...]. Niektórzy jednak 
powiedzą, że zrobiłbym słuszniej, gdybym 
zadedykował to opracowanie mojej gramatyki 
władcom obcych narodów i republikom: ja 
odpowiadam, że ani nie chciałbym ponosić 
kosztów w wysyłaniu kurierów; ani nie 
chciałbym być znany albo polecany u obcych: 
(chociaż są tacy, w Czechach i Polsce, którzy 
byli moimi uczniami w Złotoryi, i prosili mnie 
usilnie, abym kiedyś napisał niemiecką 
Gramatykę, lecz są już bardzo daleko ode 
mnie) ani nie chciałbym oceniać obcych i 
cudzoziemców, którzy powinni być stawiani 
wyżej od tubylców [...].

Pierwsze próby pisania w językach 
narodowym stanowiły ogromne wyzwanie. 
Ludzie, którzy podjęli się tego zadania, 
musieli zmierzyć się z wieloma trudnościami 
i wykazać się ponad przeciętnymi 
zdolnościami. Jak to możliwe, że aż trzech 
prekursorów w dziedzinie rozwoju języków 
ojczystych miało związki ze Złotoryją? 
Czy to mógł być tylko zbieg okoliczności - 
przypadek? Mało prawdopodobne. Tak po 
prostu pobudzająco i twórczo oddziaływało 
na ówczesne elity intelektualne Gimnazjum 
Humanistyczne w Złotoryi. To stamtąd Czech 
- Jan Blahoslav, Polak - Erazm Gliczner oraz 
Niemiec - Johannes Clajus czerpali inspiracje, 
zachęty i umiejętności (znajomość łaciny, 
pedagogiki czy teologii). Bez pobytu w Złotoryi 
ich doniosłe prace z zakresu języka czeskiego, 
polskiego i niemieckiego, mogłyby nigdy nie 
powstać lub przynajmniej powstałyby w innej 
formie - pewnie nie tak doskonałej.

Źródła-literatura: J. Clajus, Grammatica germanicae..., 
1578; F. A. Eckstein, Clajus, [w:] Allgemeine Deutsche 
Biographie 4 (1876), s. 270-272; R. Ottman, Erazm Gliczner, 
[w:] Przew. Nauk. i Lit, R. 14 (1880), nr 5-8; I. Chrzanowski, 
Historia literatury niepodległej Polski, 1920, s. 78-90; Jan 
Blahoslav, Výbor z díla J. Laichter, Praha 1949; O. Koupil, 
Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 
1533-1672, Praha 2015, s. 83-111; D. Komada, Johann 
Clajus w Złotoryi, Echo Złotoryi, nr 10, 2015, s. 18; Tenże, 
Erazm Gliczner w Złotoryi, Echo Złotoryi, nr 7-8, 2016, s. 18.

                                   Damian Komada

Pierwsza polska „Książka o wychowaniu
 dzieci” (1558) - Erazma Glicznera, 

złotoryjskiego ucznia w latach 1546-52 

Pierwsza „Gramatyka języka niemieckiego” 
(1578) - Johannesa Clajusa, nauczyciela 

złotoryjskiego w latach 1559-68 

trochę inaczej 
wyglądały okolice ul. 
Stefana Żeromskiego, 
hotelu „Pod basztą” i 
nie było w ogóle osiedla 
przy ul. Podwale. 
Szkola Podstawowa nr 
1 była troche niższa, 
czyli taka, jak powstała 
w 1906 r. Zamiast lasu 
bloków mieszkalnych, 
rosły sobie drzewa i 
zieleniły się łąki oraz 
pastwiska. Komu to 
przeszkadzało??? Nie 
można było również 
zwiedzać wieży 
widokowej kościoła 
Mariackiego, ale, 
jak widać, udawało 
się niektórym zrobić 
unikalne fotografi e.

Roman Gorzkowski

Jeszcze Jeszcze Jeszcze 
pół wieku pół wieku pół wieku 

temutemutemu takie widokówki 
wysyłano po 
wędrówkach w okolice 
miasta. W pamięci 
pozostawał odpoczynek w 
malowniczym schronisku 
Wilhelma, barwne historie 
o złocie, husytach czy 
wojnach napoleońskich 
przy pomniku w kształcie 
kamiennej piramidy. 
Trzeba było tylko nieco 
wdrapać się na górę, ale 
potem przyjemnie było 
zejść np. do uzdrowiska 
w Jerzmanicach Zdroju. 
Ta już czekały pociągi 
w różnych kierunkach, 
dorożki i kolejne 
gospody. Jakie miejsce 
przedstawia fotografia? 
Gdzie znajdowało się owe 
schronisko i pomnik? Jakie 
były ich dalsze losy?

Roman Gorzkowski

Jeszcze 112 lat temu...Jeszcze 112 lat temu...Jeszcze 112 lat temu...

Pierwsza „Gramatyka czeska” (1551) - 
Jana Blahoslava, ucznia złotoryjskiego 

gimnazjum w latach 1543-44
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