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Czasami pogoda robi psikusy organizatorom. Tak też 
stało się w dniu Biegu Szlakiem Małego Zdobywcy 

Wulkanów zorganizowanym, tym razem, przez Złotoryjski 
Ośrodek Kultury i Rekreacji we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Złotoryi i Halą Sportową „Tęcza”. Wydawało 
się, że tygodnie przygotowań pójdą na marne, bowiem 
media zapowiadały nagłe ochłodzenie z deszczem. 
Okazało się jednak, że na starcie stawili się nie tylko 
złotoryjanie i złotoryjanki, ale bardzo dużo gości z całego 
Dolnego Śląska, w tym z Wrocławia (i okolic), Jeleniej 
Góry, Wałbrzycha, Żor, Lubina, Bielawy.  Pojawiła się także 
rodzina z Krapkowic, a druga z Gdańska, która rywalizację 
sportową dzieci połączyła z urlopem w Krainie Wulkanów.  

Na starcie łącznie stanęło około 100 zawodników. 
Dzieci i młodzież szkolna startowały w czterech 
kategoriach wiekowych, a imprezę zamykał bieg 
przedszkolaków. Na trasie nie było łatwo – oprócz 
zwykłych podbiegów w górę i w dół (organizatorzy 
maksymalnie wykorzystali zróżnicowanie terenu Zalewu), 
były nie lada wyzwania: samochodowa przyczepa do 
przeskoczenia, rów z błotem, sterta opon, basen z pianą. 
Trasa poprowadzona była po obu brzegach rzeki, którą 
trzeba było przejść, zważając na to, by nie pośliznąć 
się ani w wodzie, ani później na trawiastym lądzie. 
Młodzi zawodnicy nie tylko startowali z impetem, ale 
także na całej długości trasy trzymali dobre tempo, do 
końca walcząc o dobry czas i miejsce na podium. Tylko 
niektórzy przecenili swoje siły i ostatnie metry do mety 
pokonywali „goniąc ślimaka”. Podczas biegu zawodników 

dopingował Mirosław Kopiński, który wcześniej zadbał 
o rozgrzewkę i wzrost adrenaliny, by później przejść 
do komentowania poszczególnych przeszkód, do 
których sam docierał na rowerze. Najtrudniejszą i 
zarazem najbardziej widowiskową okazała się ostatnia 
przeszkoda z pianą. Uczestnicy wskakiwali do basenu 
wypełnionego pianą gaśniczą, po czym pokonywali 
go, czołgając się pod palikami przymocowanymi do 
rantów basenu. Z basenu wyskakiwały (czasami z 
pomocą strażaków) bałwanki, które sprintem biegły 
prosto na metę. Tam czekały już medale i mleko 
łagodzące smak piany w ustach. Tylko nielicznym 
dopisało szczęście i na mecie załapali się na promienie 
słoneczne, co ułatwiało zamianę mokrych ubrań na 
suche. Właśnie z powodu zimna przedszkolakom 
oszczędzono przechodzenia przez rzekę, ale nie 
odpuszczono basenu z pianą. I chyba dobrze, bo oprócz 
zaskoczenia było dużo uciechy, której nie pożałowali 
sobie rodzice, wskakujący do basenu razem z dzi ećmi. 

Na mecie, pomimo dreszczy z zimna i 
urywanego oddechu, zawodnicy wyrażali 
zadowolenie z siebie (jakby nie było medal 
zdobyty w trudnych pogodowych i terenowych 
warunkach!), padały miłe dla organizatorów 
biegu opinie i zapowiedzi powrotu w przyszłym 
roku.  Między innymi do ponownego startu, 
zobowiązali się zawodnicy, którzy stanęli na 
podium i oprócz medali za swój sukces otrzymali 
nagrody rzeczowe, statuetki oraz pierniki z logo 
imprezy wykonane przez lokalną producentkę 
pierników. We wszystkich kategoriach 
nagrodzono 18 osób, którym nagrody wręczał 
dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński.

Umówmy się, że w przyszłym roku 
złotoryjanie postarają się, by mieszkańcy Złotoryi, 
okolic i przyjezdni goście przybyli na imprezę i 
nie nudzili się na trasie. Ale pogoda, cóż zrobić, 
znów będzie nieprzewidywalnym elementem tej 
zabawy. Chociaż w tym roku, okazała się na tyle 
łaskawa, że deszczowe chmury przywiała dopiero 
w chwili, gdy ostatni zawodnicy z rodzinami 
opuszczali teren Zalewu. 

Tekst: Joanna Sosa-Misiak 
Zdjęcia: Andrzej Cukrowski

Wulkany w pianie

Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:
internet: www.tmzz-zlotoryja.pl
www.facebok.com/echo.zlotoryi
Spotkanie Redakcji Echa
(w poniedziałki 17.00-18.00)

Stowarzyszenie TMZZ:
internet: www.tmzz-zlotoryja.pl
(sprawdź też na facebooku)
email: tmzz@tmzz-zlotoryja.pl
tel.: 571254858

BIEG SZLAKIEM MAŁEGO ZDOBYWCY WULKANÓW

Wyniki:
Dziewczynki klasy I-III
1. Gawłowicz Alicja, Wrocław
2. Lechowicz Aleksandra, Sobótka
3. Kruszyna Liliana, Nowy Kościół
Chłopcy klasy I-III
1. Jadach Hubert, Jelenia Góra
2. Juszczyk Igor,  Złotoryja
3. Nowak  Franciszek, Jelenia Góra
Dziewczynki klasy IV-VI
1. Policht Zuzanna, Wałbrzych
2. Jednoróg Hanna, Długołęka
3. Ząbek Magdalena, Wrocław 
Chłopcy klasy  IV-VI
1. Gawłowicz Piotr, Wrocław
2. Glądała Paweł, Miechowice
3. Kuźmicki Piotr, Wrocław
Dziewczynki Gimnazjum
1. Krawczuk-Dembczuk Barbara, 
Jelenia Góra 
2. Ziemkiewicz Dominika, Lubin                        
3. Podwika Dobrosława, Wilków
Chłopcy Gimnazjum
1. Glądała Bartłomiej, Piechowice
2. Los Kacper, Krapkowice 
3. Naklicki Jan, Złotoryja

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom 
za udzielone wsparcie rzeczowe i finansowe: 

Ren-Budowi, VITBIS-owi, Sudeckiej Zagrodzie 
Edukacyjnej, Rejonowemu Przedsiębiorstwu 
Komunalnemu, Pawłowi Zabłotnemu, Martynie 
Olszowej-Durachcie (Pierniki Martyny), Annie 
Bobowskiej z FotoFlay (studio fotograficzne), 
Mariuszowi Stalskiemu (Studio11), Justynie Wiącek-
Arleth (Rękoczyny Rudolfiny), Przedsiębiorstwu 
Handlowemu Beaty Jurczyk, Virtual Soft i innym, 
którzy pragną pozostać anonimowi.
Za pomoc przy przygotowaniu przeszkód: RPK, 
strażakom z OSP z Brochocina i Grodźca, Janowi 
Kuskowi z Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej 
BARYT ze Stanisławowa, Agnieszce i Mirosławowi 
Kopińskim; za pomoc podczas biegu: nauczycielom 
Alicji Szapował i Maciejowi Sroce, wolontariuszom 
ze Stowarzyszenia „Nasze RIO” oraz uczniom z 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących; za serwowany 
posiłek regeneracyjny: Sylwii i Sławomirowi 
Sperom z Baru Rondo; za sporządzenie 
relacji fotograficznej: Złotoryjskiemu Klubowi 
Fotograficznemu.
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Po zakończeniu roku szkolnego grupa 
pracowników złotoryjskiej oświaty pojechała 

na dziesięciodniową wycieczkę do Włoch. Długa 
podróż autokarem minęła dość szybko. Mogliśmy 
podziwiać wspaniałe widoki przejeżdżając 
przez Czechy, Niemcy i Austrię. Zachwyciły nas 
szczególnie Apeniny. Pierwszy nocleg w hotelu 
nad powulkanicznym jeziorem z widokiem na 
góry i pobliski zamek dał nam przedsmak włoskiej 
przygody, którą rozpoczęliśmy na drugi dzień od 
zwiedzania Rzymu. Mimo upału i wszechobecnych 
tłumów turystów podziwialiśmy Piazza di Spagna 
ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, Zamek św. 
Anioła, fontannę di Trevi, Piazza Navona z fontanną 
„Czterech Rzek”, Koloseum i oczywiście – Via Sacra, 
Panteon, Kapitol i Forum Romanum. Na każdym 
kroku napotykaliśmy ślady historii łączące się ze 
współczesnością w postaci rzeki aut i motocykli, 
placów budowy. Mieliśmy wprawdzie mało czasu 
na spokojną kontemplację zabytków, ale mamy 
nadzieję, że po wrzuceniu grosika do fontanny di 
Trevi powrócimy jeszcze do Wiecznego Miasta. 

Dzień drugi to spotkanie z Papieżem 
Franciszkiem na ofi cjalnej audiencji. Czekając na 
Ojca Świętego obserwowaliśmy zgromadzonych 
na placu św. Piotra ludzi, pochodzących z 
kilkudziesięciu państw całego świata i mówiących 
w różnych językach. I ta atmosfera oczekiwania! 
Papież powitał pielgrzymów w kilku językach, w 
tym po polsku. Na koniec udzielił błogosławieństwa. 
Okrzyki radości w różnych językach świata  
przeplataly się z gromkimi brawami. Papież 
Franciszek jest bardzo pogodnym starszym panem. 
Jego głos potrafi  wprowadzić w stan zasłuchania i 
skupienia. 

Po zakończeniu audiencji zwiedziliśmy 
Watykan, Bazylikę Św. Piotra z grobami papieży. 
Mimo ogromnych kolejek i bramek bezpieczeństwa 
do pokonania przed wejściem do każdego obiektu, 
nie czuło się zmęczenia Pomodliliśmy się oczywiście 
przy grobie Św. Jana Pawła II. Było to ogromne 
przeżycie, dające siły do oczekiwania na kolejny 
dzień. Jest to niespotykane, jedyne w swoim 
rodzaju miejsce, gdzie zapominasz przez chwilę, że 
obok ciebie świat mknie  jak szalony. Pojechaliśmy 
jeszcze do Bazyliki Św. Jana na Lateranie oraz Św. 
Pawła za Murami.

Po dwóch dniach spędzonych na intensywnym 
zwiedzaniu nadeszła chwila odpoczynku na plaży w 
Santa Severa i kąpieli w Morzu Tyrreńskim. Każdy 
spędził ten czas tak, jak lubi: plażowanie, zwiedzanie 
pobliskiego Castello, spacery wzdłuż brzegu. 
Wszystkich jednak zachwyciły: szum morza, gorący 
piasek pod stopami, słońce na skórze i błękit wody. 

Nazajutrz opuściliśmy dotychczasowy hotel 
i udaliśmy się w kierunku Rzymu. Z duszą na 
ramieniu wjechaliśmy drogą pełną zakrętów na 
wzgórze nad Monte Cassino, gdzie znajduje się 
Opactwo Benedyktyńskie, nierozłącznie związane 
z polską historią. Tę górę zdobyli w czasie II wojny 
światowej żołnierze II Korpusu Wojska Polskiego 
pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Tam 
też, na Cmentarzu Żołnierzy Polskich, znajduje się 
grób generała i jego żony - wśród żołnierzy, którymi 
dowodził. Były to chwile pełne wzruszenia i zadumy, 
gdy po złożeniu wiązanki kwiatów zaśpiewaliśmy 
wspólnie „Czerwone maki na Monte Cassino”. 
Było to tym bardziej poruszające, że jedna z naszych 
koleżanek odnalazła tam grób swojego wujka, 
poległego podczas ataku na klasztor. Napis na 
cmentarzu: „Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy 
polegli wierni jej służbie” zostanie w sercu na 
zawsze. 

W tym dniu byliśmy jeszcze w Sorrento, ale, jak 
wszyscy zgodnie stwierdzili, stanowczo za krótko, aby 
poczuć w pełni atmosferę nadmorskiego włoskiego 
miasteczka nad Zatoką Neapolitańską, z widokiem 
na Wezuwiusz, znanego choćby z piosenki Anny 

NAUCZYCIELE W SŁONECZNEJ ITALII

Wycieczka do Włoch

Widok z Ogrodów Augusta na Capri

Forum Romanum

Św. Franciszek i Klara
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German. Nasz kolejny hotel był położony na 
przedmieściach Neapolu, więc następnym punktem 
programu była przepiękna wyspa Capri i sam Neapol. 
Z Sorrento popłynęliśmy promem na Capri, tam 
kolejką na samą górę do miasteczka, gdzie mogliśmy 
obejrzeć bajeczne widoki z tarasów Ogrodów 
Augusta. W oddali willa Sophii Loren, a dokoła 
przepięknie kwitnące oleandry. Lazur wody, błękit 
nieba, zieleń roślinności i wynurzające się z wody 
skały nadają temu miejscu niecodzienne piękno. 
Była też godzinka wygospodarowana na plażowanie. 
Potem objazdowa wycieczka po Neapolu. Dzięki 
gawędzie wspaniałej pani przewodnik, mieszkającej 
tam od 37 lat, poznaliśmy nie tylko zabytki, ale też 
mentalność południowców. Kilka przytoczonych 
przez nią sentencji wartych zapamiętania: 
Po pierwsze: Zawsze piano - powoli. Po drugie: Co 
masz zjeść jutro, zjedz dzisiaj, a co musisz zrobić 
dzisiaj, możesz zrobić pojutrze. Po trzecie: Rodzina 
jest najważniejsza, prawie jak święta krowa. Po niej 
jest piłka nożna. Wszyscy żyją tu (na południu Włoch) 
dniem dzisiejszym. Ciesz się, bo cieszyć się nic nie 
kosztuje. Pieniądz niszczy ludzi. I chyba najważniejsze: 
Szczęście polega na marzeniu i pragnieniu. 
A więc: Carpe diem!

Naładowani pozytywną energią wyruszyliśmy 
następnego dnia na podbój Wezuwiusza. Najpierw 
jednak Pompeje ze swoją tragiczną historią. Upał 
nam doskwierał, ale dzielnie szliśmy śladami 
ich starożytnych mieszkańców. Przewodniczka 
wybierała najciekawsze miejsca, aby można 
było poczuć atmosferę tego miejsca. Potem 
wjechaliśmy, tym razem włoskim busem na 
Wezuwiusz - oczywiście na szczyt trzeba było się 
wspiąć. Na szczęście mieliśmy odpowiednie obuwie, 
bo chodzenie po tufi e i pyle wulkanicznym było 
męczące. Wszyscy dali radę! 

Szkoda, że nadszedł ostatni dzień! Pojechaliśmy 
do Asyżu – rodzinnego miasta, św. Franciszka i św. 
Klary, w którym do dziś czuje się ich obecność, 
ponieważ całkowicie zachowało ono średniowieczny 
układ urbanistyczny. Po tych samych ulicach chodzili 
oboje święci. Modlili się w tych samych kościołach, 
które my mogliśmy zobaczyć: w przepięknej Bazylice 
św. Franciszka, św. Klary, Matki Boskiej Anielskiej.

W drodze powrotnej obiecaliśmy sobie, że za 
rok spotkamy się na kolejnej takiej wycieczce. 
Co tym razem? Może Grecja?

Wioleta Michalczyk
Wykorzystano  zapiski 

Kingi Maciejak i Małgorzaty Pokrywki.

Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich

Papież Franciszek

Przed audiencją generalną
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Od lat żyją na Widoku, konkretnie od 1948 
roku. Na Widoku, a dokładniej na Przełęczy 

Widok, zwanej potocznie Kapellą. Dawniej, przed 
wojną był tu Gasthaus zur Kapelle. Po wojnie dom 
przechodził z rąk do rąk, aż wszedł w posiadanie 
osadników ze wschodu. W 1948 roku, uciekając 
przed narodowymi prześladowaniami, na 
przełęczy osiedliła się babcia Janiny Judzińskiej, 
z domu Karpiak, ze swoim wówczas 16-letnim 
synem. I od tego momentu Kapella stała się ich 
drugim domem. Po niemieckich właścicielach 
nie było tu prawie żadnego śladu, poza kanapą 
(obecnie odrestaurowana stoi w holu) i drewnianą 
szafk ą, która teraz zdobi poddasze.

Ale dom miał swoją przeszłość i charakter, 
który po wielu latach postanowili wykorzystać 
Judzińscy, tworząc przystań dla turystów tłumnie 
zmierzających w Karkonosze. Każdy, kto jedzie 
do Jeleniej Góry tą trasą, może przekonać się, 
że najpiękniejsze widoki na kotlinę i pasma 
górskie są właśnie z przełęczy. Nic dziwnego, że 
to właśnie walory krajobrazowe wokół domu są 

jego bogactwem i atutem. Dlatego dwa lata temu 
Judzińscy uznali, że przywrócą swojemu domowi 
dawną funkcję gościńca. Postanowili w swoim 
wielkim domu urządzić pokoje dla turystów. Na 
razie nazywają tę bazę agroturystyką, bo, jak sami 
twierdzą, do pensjonatu jeszcze trochę temu 
miejscu brakuje.

Żeby przygotować miejsce dla podróżnych, 
zrobili kapitalny remont dawnego Gasthausu. 
Wymienili dach, bo w górskich warunkach to 
istotne, by był stabilny i szczelny. Zaadaptowali 
poddasze na przestrzeń dla turystów. Na razie 
mają dwa przestronne pokoje z łazienkami 
i aneksem kuchennym, ale już rozpoczęli 
przystosowanie kolejnych. Jeden pokój nazywa się 
z Widokiem na Śnieżkę, a drugi Górski. Ten ostatni 
to szczególna atrakcja dla dużych rodzin, ponieważ 
jest dwupoziomowy, z antresolką sypialnianą, 
która niezmiernie podoba się dzieciakom. Obecnie 
właściciele przygotowują klimatyczną jadalnię i 
myślą o uruchomieniu kuchni. Przystosowując 
dom pod nową funkcję starali się odsłonić jego 
dawny rys, strukturę ścian, fakturę desek, co 
oczywiście wydłużyło czas remontu i jego koszty, 
ale efekt był tego wart.

Dlaczego zdecydowali się wpuścić do 
swojego domu turystów? Bo lubią ludzi – 
odpowiadają gospodynie z uśmiechem. Patrząc 

na kronikę odwiedzin, można powiedzieć, że 
ze wzajemnością, bo wpisy świadczą o dużym 
zadowoleniu gości. Nie dziwię się. Jest tu 
przytulnie, klimatycznie, można wyobraźnią 
przenieść się w czasy przedwojnia, a przede 
wszystkim skosztować pieszczącego zmysły 
słynnego już sernika Janeczki. Co właściciele mogą 
zaoferować gościom ponadto? Bliskość wyciągu 
na Łysej Górze, nieodległe Karkonosze, Dolinę 
Pałaców i Ogrodów oraz Zagrodę Sudecką, z którą 
też współpracują. Ponadto gospodarze starają się 
rozruszać swoich gości i mieszkańców Podgórek, 
organizując imprezy turystyki pieszej. Niedawno 
robili Przejście wokół Podgórek, promowane przez 
Joannę Lamparską, a ostatnio Wejście na Okole z 
Pauliną Rutą jako instruktorką nordic walking.

Przed Judzińskimi jeszcze dużo pracy, ale 
właściciele domu są cierpliwi i optymistycznie 
usposobieni. Dlatego wierzą, że uda się przywrócić 
świetność temu miejscu, a szczególnie pawilonowi 
biesiadnemu (przyklejonemu do budynku) z 
atrakcyjną stolarką okienną, z podestem dla 
orkiestry i miejscem na stoliki. Niewykluczone, 
że za kilka lat zaproszą tu gości, przyjezdnych i 
tutejszych na minikoncerty, czego redakcja 
„Echa” z całego serca życzy.

Tekst i zdjęcia: Iwona Pawłowska 

PRZEŁĘCZ WIDOK W SUDETACH

Na Widoku

Aneks kuchennyPokój
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To już smutny lata zmierzch i mgły tylko ściga 
wśród sitowia wiatr – te słowa piosenki 

przypominają nam, że jesień wnet napełni 
swoje cebry czerwonym winem i przywita nas 
zapachem rdzawych liści. Już teraz wielością barw 
i kształtów cieszą oko pyszniące się na straganach 
dary jesieni w postaci owoców i warzyw. Kolejna 
wakacyjna przygoda odchodzi  do lamusa, mija 
czas letniej beztroski i wnet dzwonek wezwie 
dzieciaki do szkolnych obowiązków. 

W latach mojego dzieciństwa początek 
roku szkolnego kojarzył się z zapachem farby 
drukarskiej nowo zakupionych podręczników, 
chrobotaniem kredek w drewnianym piórniku, 
błyszczącymi, srebrnymi  stalówkami  do pióra, 
kleksami niebieskiego atramentu na palcach 
i  granatowym fartuszkiem z wykrochmalonym 
białym kołnierzykiem. Bardzo się cieszyłam, gdy 
pierwszego września mogłam wszystkie szkolne 
skarby zapakować do tekturowego plecaka i 
wyruszyć na spotkanie z koleżankami i kolegami 
z klasy 1c i z ukochaną wychowawczynią panią 
Olą. Tak zapamiętałam mój pierwszy początek 
roku szkolnego, który przeżyłam pół wieku 
temu, czyli w 1968 r. Wtedy szkoła była dla 
mnie pięknym kolorowym światem, w który 
wkraczałam z dziecięcą ciekawością i radością. 
Dziś z sentymentem wspominam szkolne lata i 
oczyma wyobraźni widzę siebie - siedmioletnią 
Anię, która we wrześniowe poranki, biegnie 
ścieżką przez jesienny ogród do ukochanej 
podstawówki. W chwili refl eksji zastanawiam się, 
co zawierałby mój szkolny testament. Na pewno 
znalazłyby się w nim podziękowania dla moich 
nauczycieli, imiona koleżanek i kolegów zapisane 
na pamiątkowej   czarno-białej fotografi i, zabawy 
w berka i gra w klasy na szkolnym podwórku, 
drewniane ławki z miejscem na kałamarz, 
ukochane lekcje języka polskiego czy wyjazdy 
do warszawskich  teatrów (na zawsze w mojej 
pamięci pozostanie nowatorskie przedstawienie 
,,Balladyny ” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza). 

Jaki obraz pierwszoklasisty maluje się 
w drugiej dekadzie XXI wieku? Zgodnie z 
duchem czasu w jego, jak to dziś mówią 
uczniowie, ,,wypasionym” plecaku znalazłyby 
się takie szkolne skarby jak: tablet, markowe 
kredki i długopisy, zeszyty z okładkami 
mieniącymi się różnorodnością barw, czasami 
podręczniki (jeżeli szkoła nie zorganizowała 
szafek). Każdy nieomal uczeń wyposażony jest 
w smartf ona, bez którego nie wyobraża sobie 
,,normalnej” egzystencji w szkolnych murach. 
Dzisiejszy pierwszoklasista ,,obezwładniony” 
nowinkami technicznymi będzie korzystał z 
e-booka, dziennika elektronicznego, tablicy 
interaktywnej – oto znak czasu, bo jak mawiał 
poeta każda epoka ma swe własne cele i 
zapomina o wczorajszych snach.  Z drugiej 
jednak strony powinniśmy pamiętać, by 
nie deptać przeszłości ołtarzy i sami jeszcze 
doskonalsze wznieść.  

Z pewnością dzisiejsza szkolna 
rzeczywistość jest zupełnie inna od tej 
sprzed pięćdziesięciu lat, ale czy jest ona 
lepsza od tej minionej, nie mnie to  oceniać. 
Wiem tylko, że gdy patrzę z perspektywy 
czasu i wspominam swoje lata niebieskiego 
mundurka, to myślę, że najważniejsze, co 
wynosimy ze szkolnej edukacji, to kontakty 
międzyludzkie, bo to one kształtują nasze 
spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. 
Mam nadzieję, że współczesna szkoła 
nie zatraci swej humanistycznej roli 
wyposażenia dziecka w ważne wartości 
moralne i duchowe, nauczy go wrażliwości 
oraz dobrego komunikowania się z drugim 
człowiekiem. Pamiętajmy o tym, gdy we 
wrześniowy poranek będziemy prowadzić 
nasze pociechy do szkoły. Niech pierwszy 
dzwonek stanie się dla nich synonimem 
radosnego powitania z kolegami 
i koleżankami ze szkolnej ławy. 

Markosia

Wspomnienia 
szkolnego mundurka

Pokój z antresolą
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Jolanta Zarębska: Tak, żeby na liście płac, na etacie 
to aktualnie…? 
Krzysztof Grabowski: Z końcem 2018 r. 
zakończyłem współpracę z Teatrem im. 
S. Żeromskiego w Kielcach. To był mój trzeci teatr, 
z którym byłem związany etatem. Obecnie jestem 
samozatrudniony i cieszy mnie fakt, że jedynym 
głupkiem, przed którym muszę odpowiadać, jestem 
ja sam. Przygodę z zawodową sceną teatralną 
rozpocząłem już pod koniec trzeciego roku studiów, 
był to jeden z najlepszych teatrów w Polsce: 
Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu. 
Było to miejsce, które za sprawą dyrektora 
Piotra Kruszczyńskiego, odkrywało niebagatelne 
talenty. Tam dostał swoją szansę Jan Klata, który 
do niedawna był dyrektorem Teatru Starego w 
Krakowie; Maja Kleczewska – obecnie jedna z 
najlepszych reżyserek w Polsce, rozpoznawana 
doskonale w całej Europie; tam odbyła się premiera 
Piaskownicy Michała Walczaka - dramatu, który 
został przetłumaczony na kilkadziesiąt języków 
świata i wystawiony chyba na każdym kontynencie, 
etc. Oj, to pierwsze pytanie, i dotyczyło, 
gdzie obecnie pracuję, a ja tu encyklopedię 

współczesnego teatru piszę… przepraszam, ale 
strasznie się emocjonuję swoją robotą. Dalej 
postaram się bardziej rzeczowo… 
Bardzo dobrze! Doskonale wiesz, że to także moja 
pasja. Ale, ale: Słucham sobie latem 2017 radiowej 
Trójki, a tam - wywiad Agnieszki Obszańskiej 
z Radiowego Domu Kultury z Krzysztofem 
Grabowskim! Jaką rolę pełnisz w organizacji 
festi walu SzekspirOFF?
Nie pamiętam, czy rozmawiałem z Agnieszką 
Obszańską, ale z pewnością wiele wywiadów w 
Trójce miałem z Baszką Marcinik. Raz mi się nawet 
udało puścić na antenie utwór Bartka Jaśkowskiego i 
przemycić trochę Złotoryi na antenie ogólnopolskiej. 
To było jedno z moich marzeń… I znów to samo… 
do rzeczy: tak. Od kilku lat jestem dyrektorem 
artystycznym Festi walu SzekspirOFF w ramach 
Festi walu Szekspirowskiego w Gdańsku. Jest to 
międzynarodowy festi wal teatralny. Kilka miesięcy 
temu otrzymaliśmy nawet EFFE Award – jest to 
nagroda przyznana w Brukseli dla jednego z sześciu 
najlepszych festi wali w Europie. Obok nas znalazł 
się m.in. Fringe Festi val w Edynburgu, który moim 
zdaniem jest jednym z najlepszych festi wali świata. 
Tak więc: Panie dyrektorze! Widzieliśmy Cię na 
planie Korony Królów. Jak się trafi a do tak wielkiej 
produkcji fi lmowej?
O rany… jak Wam się udało mnie dostrzec? 

Z Koroną… jak i z każdą inną produkcją sytuacja 
wygląda w ten sposób, że ktoś musi cię zobaczyć, 
zachwycić się i później przekonać jeszcze kilkanaście 
innych osób, że jesteś dobry. Pojechałem na casti ng 
do Korony zaraz po zakończonym Festi walu w 
Gdańsku. Byłem skrajnie zmęczony (SzekspirOFF 
trwa 10 dni, ja budzę się codziennie ok. 6.00 
i zasypiam chwilę przed 4.00). Pani Monika 
Skowrońska, która prowadziła casti ng i jest 
reżyserem obsady, zaczęła od tego, żebym się 
nie stresował czasem, że mamy go tyle, ile będę 
potrzebował i będziemy siedzieć tak długo, aż 
sceny będą zagrane dobrze. Zapytałem, szczerze 
nieświadomie, że jestem bezczelny: A czy nie mogę 
zagrać od razu dobrze i pojechać już do domu? Na 
to Pani Monika, że jak jestem taki pewny siebie, 
to mogę próbować, ona nie daje żadnych uwag. 
Zagrałem scenę raz, Pani Monika się poderwała, 
poprosiła operatora o zapisanie tej sceny, zapytała, 
czy mogę zagrać jeszcze raz, ale inaczej, zagrałem, 
poprosiła o kolejne zostawienie jej materiału i tak 
jeszcze dwie kolejne sceny. Później powiedziała, 
że wszystkie były bardzo dobre i nie wie, którą 
zostawić, żeby przekazać produkcji. Ważna była dla 
niej też kwesti a, że od kilkunastu lat jeżdżę konno. 
Zadzwoniłem do swojej agentki, że na bank mam 
robotę i czekam na telefon od niej z potwierdzeniem 
mojego przeczucia. Dzień, drugi, trzeci – telefon 
milczy. Załamałem się, że już nie jestem w stanie 
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rozpoznać tego, czy poszło dobrze czy średnio. 
Czwarty dzień – jest telefon. Dzwoni agentka, że 
Pani Monika zachwycona, że szykuje dla mnie 
jedną z głównych ról, że mam trzymać wszystkie 
terminy od połowy sierpnia do końca września i 
absolutnie nie ścinać włosów i brody. To zacząłem 
się zapuszczać. Sierpień – cisza – nikt nie dzwoni. 
Wrzesień – cisza. Październik – dalej nic. Zarost 
już mam większy od Toma Hanksa w Robinsonie 
Crusoe. Listopad – telefon, ale w innej sprawie: 
czy zagram w widowisku Wódz główną postać, 
czyli marszałka Józefa Piłsudskiego? Mówię, że 
tak, bo akurat mam wolne. Okazuje się jednak, 
że muszę ściąć włosy i brodę, żeby można mnie 
było ucharakteryzować na marszałka. Mówię, że 
średnio, bo czekam na ważny telefon od pół roku… 
Ostatecznie ścinam. Gramy Wodza, spektakl się 
podoba, podobno mamy z tym polecieć do Kanady, 
a z Korony wciąż cisza, jednak znów zapuszczam 
włosy i brodę. W grudniu – dalej cisza, w styczniu 
telefon – czy mogę jeszcze raz zagrać Wodza? 
Znowu muszę się obciąć. Zgadzam się. Spektakl 
gramy o 19.00, o godz. 17.00 mam fryzjera, o 
godz. 18.00 dzwonią z Korony, że Pani Monika już 
jest załamana, że nie ma wciąż dla mnie głównej 
roli i jeżeli się zgodzę, to mogę dostać drugi plan 
i zagrać rycerza konnego Jaśka. Ja się zgadzam i 
w odpowiedzi dostaję mail: mam nadzieję, że nie 
zgoliłeś włosów i brody!!! Skończyło się na tym, że i 
tak dali mi perukę, a rycerz się będzie pojawiał, jak 
scenarzyści będą mieli taki pomysł, póki co, jeszcze 
nie umarłem, więc jest szansa na kontynuację, na 
ten moment otrzymałem nawet imię – Przybysław. 
Świetnie! Twoja rola w fi lmie Mikołaja Wróbla pt. 
Credo to kolejne doświadczenie. Krótki metraż z 
główną rolą to wyzwanie. 
Z Mikołajem poznaliśmy się na planie jego 
wcześniejszego fi lmu Efekt domina. Zagrałem tam 
rolę ojca–pijaka chłopca, który przez ojca tyrana 
odgrywa się na słabszych kolegach w szkole. Nie 
była to główna postać, ale fi lm zdobył kilka nagród 
w Polsce i najważniejszą – w Wielkiej Brytanii, 
gdzie jurorzy w swoim werdykcie podkreślili 
bardzo dobre ujęcie przez młodego reżysera 
trudnych relacji między ojcem i synem. Po sukcesie 
pierwszego fi lmu Mikołaj zaproponował mi 
główną rolę w kolejnej produkcji. Film jest już w 
fazie końcowej, zostały nam do nagrania tylko tzw. 
OFFy, czyli teksty mówione w tle. Czy to wyzwanie, 
bo jest to główna rola? Nie wiem. Wydaje mi się, 

że łatwiej zagrać dużą rolę, bo jest więcej materiału 
aktorskiego, trudniej zaistnieć w małej roli, gdzie trzeba 
wykazać się większym polotem i samemu budować 
zarys psychologiczny granej postaci.
Jak wspominasz pracę na planie zdjęciowym 
Wyklętego w reżyserii Konrada Łęckiego? 
Zagrałeś tam postać Mściciela.
To były bardzo trudne i żmudne niespełna trzy lata 
pracy. Sceny nagrywaliśmy w naturalnych plenerach, w 
strasznych warunkach pogodowych. Nagraliśmy kilkaset 
godzin marszu po lesie o każdej porze roku. Często 
zaczynaliśmy zdjęcia o 4 czy 5 rano, żeby uchwycić 
jakąś klimatyczną mgłę. Wszyscy byliśmy wielokrotnie 
przemarznięci, często odmrażaliśmy sobie palce u stóp. 
Pamiętam, jak prawie nago leżeliśmy na śniegu i choć 
mieliśmy podklejone fragmenty karimat do pleców, to 
i tak zdjęcia kończyły się zapaleniem płuc. Zaproszono 
nas do tej produkcji, mówiąc, że jest to fi lm niezależny, 
na który nie ma funduszy i że jest to temat, o którym 
warto opowiedzieć. Przypomnijmy, że zaczęliśmy tę 
realizację jeszcze przed zmianą w rządzie RP. Niestety po 
wyborach reżyser chyba wyczuł, że tą produkcją może 
wpisać się w obecną retorykę parti i rządzącej i w moim 
odczuciu upolitycznił ten fi lm. Szczerze mówiąc, kiedy 
zobaczyłem, w jakim to idzie kierunku, chciałem się 
wypisać z tej realizacji, ponieważ nie chcę być kojarzony 
z żadnym z obozów politycznych, ale było już za późno. 
Wiele scen ze mną udało się wyciąć, ale inne zostały. 
Właśnie o tym myślałam, oglądając fi lm. A na planie 
którego fi lmu spotkałeś się z Piotrem Fronczewskim?
To było jedno z moich marzeń, aby spotkać się w pracy z 
takim mistrzem. Natomiast był to tylko malutki epizod w 
serialu na Polsacie. To się chyba nazywa W rytmie serca 
czy jakoś tak…
Wymień tytuły seriali, przez które przeszedłeś w 
fi lmowej podróży. Sporo tego:
Oj tak… to były najróżniejsze produkcje, ale najczęściej 
tylko epizody, krótsze bądź dłuższe. Nie wiem, czy 
pamiętam wszystkie, ale były to: Fala zbrodni, Pierwsza 
miłość, Na Wspólnej, Ojciec Mateusz, Biuro kryminalne, 
Tancerze… nie, tu raczej nie ma się czym chwalić.
Ej, nie mów tak! Pierwszy pamiętam. Oglądaliśmy z 
całym teatrem Mimo wszystko. To było jeszcze przed 
ukończeniem studiów w PWST we Wrocławiu?
Ja nie pamiętam pierwszego… jakoś na początku 
zagrałem w pierwszych odcinkach Pierwszej miłości – 
przywoziłem jakieś długopisy na wieś do Anetki Zając 
(nie pamiętam, jak się jej postać serialowa nazywa). Kilka 

lat później wróciłem do Pierwszej… i grałem 
już jakiegoś bandziora, który pracował na 
zlecenie pewnego Rosjanina. Wtedy porywałem 
Anetę i coś graliśmy z Marysią Pakulnis, z którą 
się wtedy poznaliśmy (wspaniała kobieta). 
Pamiętam, jak po brutalnych scenach w ciągu 
dnia, wieczorem siadaliśmy razem w hotelu 
i Jewgienij, który grał tego złego rosyjskiego 
gangstera, brał gitarę i śpiewał pieśni narowiste 
Okudżawy i Wysockiego. Piliśmy wszyscy 
whisky, a Marysia płakała wzruszona. A chwilę 
po tym, jak wątek gangstera się skończył, 
zadzwonili znów z Pierwszej miłości, czy nie 
zagram policjanta. Wtedy aresztowałem 
Marysię Pakulnis jako stróż prawa, choć miesiąc 
wcześniej ją straszyłem jako bandyta. To jest ta 
prawda czasu i ekranu.
Ale wiem, że czujesz się także doskonale 
na estradzie. Lubisz konferansjerkę, jak na 
Sylwestrze w Krakowie. Sam sobie piszesz tekst 
konferansjerki?
Konferansjerką zajmuję się zawodowo w 
zasadzie od 2003 r. Wtedy otrzymałem 
zlecenie, żeby zapowiedzieć zespół Kombi 
na jakiejś zamkniętej imprezie ludzi, którzy 
jakieś garnki sprzedawali. Impreza była w 
hotelu Marriott  w Warszawie. Pamiętam, jak 
się przygotowywałem do tego, ile ciekawych 
rzeczy znalazłem w internecie o Kombi! 
Taki świetnie przygotowany poszedłem do 
menedżerki zespołu, aby przed koncertem 
ustalić z nią, jak sobie wyobrażam tę zapowiedź. 
Ona spanikowana zaczęła mówić, że część z 
tych rzeczy mówi w trakcie koncertu Grzegorz 
Skawiński i jak on usłyszy, że ja już coś z tych 
rzeczy powiem, to on będzie chciał pozmieniać 
swoje kwesti e i na pewno się pogubi. Gdybym 
mógł wejść na scenę i powiedzieć tylko: 
Proszę Państwa! Kombi!!! – to ona będzie 
zachwycona. Tak też zrobiłem i poszedłem 
spać do wynajętego pokoju. To były chyba 
najszybciej i najłatwiej zarobione pieniądze 
w moim życiu. Natomiast od tamtej pory już 
nic nie piszę sobie wcześniej. Imprezy, które 
prowadzę, to są najczęściej ogromne imprezy 
masowe, na których jest kilkadziesiąt tysięcy 
osób i muszę być spontaniczny, 
przygotowany na wszystko, ze 
świeżym umysłem i radochą z 
tego, co właśnie robię. Nie mogę 
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zamknąć się w jakichś przygotowanych wcześniej 
frazach. Oczywiście są zawsze tzw. obligi, które 
trzeba powiedzieć, bo są wymogami podpisanej 
umowy, sponsorzy, partnerzy, patroni medialni, etc. 
Jeszcze słówko o fi lmie Gracz. Z kim, w czyjej 
reżyserii?
O Boże! Jak to Pani znalazła? To jest projekt sprzed 
jakiegoś roku. Ja tam mówię jakieś cztery zdania na 
krzyż. Reżyseruje Janek Chałupka, który robi to za 
własne pieniądze, bez żadnego wsparcia. Zaprosił do 
tego projektu m.in. Olgę Bołądź. To ma się składać 
chyba z trzech części, gdzie grają te same osoby, ale 
jak ktoś zagrał główną rolę w pierwszej, to później 
już się pojawia tylko epizodycznie, jakoś tak, nie 
pamiętam już tego projektu specjalnie i nawet nie 
wiem, czy wolno mi o nim opowiadać…
Jesteś przede wszystkim człowiekiem teatru. To na 
teatralnej scenie żyjesz naprawdę. Która rola dała Ci 
najwięcej satysfakcji? Na deskach którego teatru? 
Mam dwóch wspaniałych synów. Starszego – Antka 
i młodszego – Kubę. Kocham obydwu tak samo. 
Podobnie podchodzę do swoich ról teatralnych. 
Do każdej roli podchodzę z zupełną niewiedzą. Nie 
wiem, jak zagrać, i nie mam pojęcia, jaki będzie efekt 
końcowy. Taka rola to jest jakiś akt twórczy, w moim 
odczuciu zbliżony do narodzin. Każdą rolę traktuję jak 
swoje dziecko i każdą staram się tak samo kochać. 
Ciężko mi je klasyfi kować. Oczywiście ważna jest 
dla mnie pierwsza rola - Solonego z Trzech sióstr 
Czechowa, którą grałem w dublurze z Andrzejem 
Szubskim w Wałbrzychu. Andrzejem, który mnie 
przygotowywał na egzaminy do PWST. Wspominam 
też rolę Szwagra w Jakiś i Pupcze Hanocha Levina, 
za którą otrzymałem swoją pierwszą nagrodę na 
ogólnopolskim Festi walu Komedii Talia, który jest 
bardzo ważnym festi walem w kraju, gdzie mierzyłem 
się ze śmietanką polskich aktorów. Po tej roli wszyscy 
techniczni w teatrze zaczęli do mnie mówić szwagier 
i dalej tak mówią, choć spektakl zszedł z afi sza już 
kilka lat temu. Pamiętam rolę Wielkiego Księcia w 
Kordianie, po której jakiś szalony recenzent napisał, 
że przebiłem pana Jana Nowickiego, który grał tę 
postać w Nocy listopadowej… Ale to są takie miłe 
wspomnienia, które tylko teraz przywołuję w 
pamięci. Jak wychodzę na scenę, w głowie mam tylko 
to, co teraz i to jest najważniejsze. Poza tym oprócz 
ról teatralnych czy fi lmowych, których w sumie może 
będzie kilkadziesiąt, najwięcej przygotowałem ról 
dubbingowych. Od 2010 r. dubbingowałem kilkaset 
odcinków bajek. To też jest dla mnie ogromna frajda 
i te role wspominam równie pięknie.
Wymień kilka!
Oj, sporo tego: Teletubisie, Świnka Wibbly, Penelopa 
K, Zing Zillas, Andy i zwierzęta świata, Łapkozaury, 
Łódka Starego Jacka, Sara i Kaczorek i wiele innych.
Wrócę do początków: Kiedy zagrałeś u mnie rolę 
Mikołki w dyplomowym spektaklu teatru Mimo 
wszystko według Dostojewskiego już wiedziałeś, że 
będziesz aktorem. Pamiętam Twoją determinację 
w dążeniu do celu. Jak go osiągnąłeś? Brałeś udział 
w zajęciach nie tylko mojego teatru, wpadałeś na 
zajęcia do mojego brata, Bronisława Biernackiego, 
spotykałeś się z Andrzejem Szubskim, startowałeś 
w konkursach, między innymi w Adamusie z 
Piaskownicą, w końcu trafi łeś na egzaminy do 
PWST. Opowiedz o nich.
W Adamusie startowałem z jakimś tekstem 
Mickiewicza, bo to był wymóg tego konkursu. 
Piaskownicę chyba faktycznie tam pokazywałem, 
ale kilka lat później, kiedy jeździłem tam jako juror i 
to był tzw. pokaz mistrzowski. Przygotowując się do 
egzaminów jeździłem też na zajęcia do Teatru im. H. 
Modrzejewskiej w Legnicy. Tam pracowałem m.in. 
z Asią Gonschorek i Przemkiem Bluszczem, oboje 
po PWST we Wrocławiu Wydziale Lalkarskim. Oni 
namawiali mnie, żebym zdawał właśnie na Lalki. 
Wtedy nie miałem pojęcia o różnych technikach, 
takich jak: jawajka, marionetka, kukła, pacynka, 
bunraku, etc. Wiedziałem, że po lalkach są 
świetni aktorzy dramatyczni. Stąd postanowiłem 
zdawać do Wrocławia. Natomiast jak wygrałem 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, pani dziekan 
Akademii Teatralnej w Warszawie przyznała mi 
nagrodę w postaci zwolnienia z pierwszego etapu 

egzaminów do AT. Ja jej powiedziałem, że dziękuję, 
ale ja planuję zdawać tylko do Wrocławia. Po 
namowach postanowiłem jednak podejść do tego 
egzaminu, ale poprosiłem o normalne warunki, 
bez taryfy ulgowej. Pamiętam, że w szkole średniej 
było u mnie fatalnie z rozciąganiem. Absolutnie 
nie potrafi łem zrobić mostku, zgiąć się głową do 
kolan. Nigdy nie zaliczyłem stania na głowie czy 
na rękach. Na egzaminach to była podstawa. 
Przyszedłem na egzamin ruchowy dwie godziny 
wcześniej i próbowałem się porozciągać. Na nic się 
to zdało, wszystko mnie bolało, coś tam strzykało… 
Wchodzę na egzamin, profesor prosi, żebym zrobił 
przewrót w przód, w tył, jaskółkę i scyzoryk (czyli 
siedząc prosto schylić się do kolan). Pierwsze rzeczy 
jakoś poszły, siadam do scyzoryka i ciach! Pierwszy 
raz w życiu udało mi się. Zrobiłem to! Coś mi tam 
strzeliło w plecach, ale zadanie zaliczone! Następnie 
wymyśliłem sobie, że powiem jeszcze, że stanę 
na głowie. Wywalę się jak zawsze, ale powiem, że 
przepraszam, że ze stresu mi nie wyszło. Przecież nie 
pomyślą, że facet, który w życiu nie stanął na głowie, 
sam zaproponuje, że może to zrobić. Nie wiem, jak to 
się stało, ale stanie na głowie też zrobiłem, pierwszy 
i ostatni raz w życiu, właśnie w ramach egzaminów 
wstępnych. Profesor zapytał, czy być może jeszcze 
chcę coś pokazać. A ja zawsze muszę jeszcze coś 
dodać i powiedziałem, że jeszcze umiem stać na 
rzęsach. Komisja się obudziła i zainteresowana 
poprosiła, żebym pokazał. Zapytałem, czy mogę 
poprosić jednego kolegę. Zgodzili się. Inny kandydat 
podszedł, zapytał co ma zrobić. Poprosiłem, żeby się 
położył. I postawiłem mu stopę na jego rzęsach… 
To było o ten jeden żart za dużo… Pamiętam też, jak 
dostałem zadanie na komisji wyobraźni, że mam 
zagrać chmurę, która rośnie i rośnie i w końcu 
kapie z niej deszcz. Musiałem też parasolką pokazać 
psa, jego rasę i jak się zachowuje. Pokazać skok 
narciarski, ale miałem nie lecieć sam, tylko w trakcie 
lotu zorientować się, że leci ze mną piękna kobieta… 
I wiele innych dziwnych, nikomu niepotrzebnych 
rzeczy.
A w trakcie studiów – co wspominasz z 
sentymentem?
Oj, wiele. Studia w PWST są bardzo rodzinne. 
Zdaje tam ok. 1000 osób, natomiast przyjmują 
zaledwie 20. W takiej grupie wszyscy doskonale 
się znamy. Zarówno i zwłaszcza na roku, ale też 
z wszystkich pozostałych lat. Każdy czuje się za 
każdego odpowiedzialny. Oczywiście ma też to 
aspekt egoistyczny, ponieważ wszyscy gramy 
w tych samych egzaminach, za które jesteśmy 
oceniani indywidualnie, ale myślę, że to chodzi o coś 
więcej. Pamiętam takie frazy, złote myśli jednego z 
profesorów, który bardzo niskim głosem, głaszcząc 
się po wąsie, mówił, np.: Panie Grabowski! W Teatrze 
niech Pan szuka Sensu, a nie sensacji albo: Szanowni 
Państwo! Jeżeli ktoś z Państwa przyszedł tu, bo szuka 
pieniędzy, to tych pieniędzy nigdy nie znajdzie! Ale 
jeżeli ktoś tu jest, bo go dusza artystyczna gnała, 
duch artystyczny go trapi, to nagle usłyszy pukanie 
do drzwi. Zapyta: <kto tam?> a za drzwiami usłyszy: 
<Pieniążki!>.
Chyba wiem, który to pan profesor. A czego nie 
cierpiałeś?
Nie pamiętam, żebym czegoś nie cierpiał. Ja chyba 
nie mam takiej natury. Jakoś staram się zawsze we 
wszystkim odnaleźć i zadaję sobie trud, żeby we 
wszystkim znaleźć jakiś sens, nawet jak na pierwszy 
rzut oka wydaje się on niemożliwy do znalezienia. W 
sensie ten sens.
Najtrudniejsze wyzwanie dla aktora to monodram. 
Czy po Patryku K. wg prozy Jerzego Pilcha były 
następne?
Nie wiem czy najtrudniejszy jest monodram. 
Najtrudniejsze dla każdego jest to, co mu nie 
wychodzi. Dla mnie najtrudniejsze jest stanie 
na głowie, z monodramem jakoś sobie radzę, 
więc wydaje mi się łatwy. Zrobiłem w życiu dwa 
monodramy, które uwielbiam i które gram do 
dzisiaj. Miłkę wg Piaskownicy Walczaka i Patryka K. 
według prozy Pilcha. Oba rodziły się w zasadzie 6 lat 
i choć miałem wiele pytań, czy zagram coś nowego, 
to nie jestem w stanie przygotować monodramu 

na zlecenie. To musi wynikać z jakiejś ogromnej 
wewnętrznej potrzeby, jakiejś ponadprzeciętnej 
pewności, że temat jest wart tego. W tym 
momencie z Patrykiem jeżdżę trochę po Polsce, 
natomiast z Miłką bardziej po świecie. Kiedy nie 
miałem pieniędzy, a chciałem wyjechać gdzieś za 
granicę, wpadłem na taki pomysł: wysłałem do 
wszystkich ambasad polskich na świecie informację, 
że mogę przyjechać ze spektaklem, który już 
wtedy miał kilkanaście nagród na ogólnopolskich 
festi walach i zagrać w każdym języku, jaki sobie 
wymyślą, pod warunkiem, że opłacą mi tłumacza 
i lekcje danego języka. Zadzwonili z Mołdawii, 
czy mógłbym przyjechać i zagrać po rumuńsku. 
Nauczyłem się rumuńskiego pod okiem pani 
Radosławy Janowskiej Lascar, która mieszka w 
Legnicy i wykłada rumuński we Wrocławiu. Okazało 
się, że w Kiszyniowie był na spektaklu ambasador 
Rumunii i jak usłyszał aktora z Polski, który mówi 
po rumuńsku, zaproponował objazd po Rumunii 
+ zajęcia ze studentami szkoły teatralnej w Tyrgu 
Mures. Później pojawiła się Moskwa i występy 
po rosyjsku. Skoro rosyjski już był w repertuarze, 
spłynęły propozycje z Białorusi i Ukrainy. Pojawiła 
się też Estonia, ale absolutnie nie chcieli po rosyjsku, 
musiał być angielski. Następnie Armenia i tam 
wersja polsko-rosyjsko-ormiańska. I tak zaczęło 
się kręcić. Ja zawsze miałem kompleks języka, że w 
żadnym obcym nie czułem się specjalnie dobrze. 
Pomyślałem więc, że to jest plus, ponieważ skoro 
żadnego nie znam, to każdego mogę się nauczyć.
Niesamowite, co opowiadasz! Rewelacja! Czyli 
bez kontraktu w teatrze jako wolny strzelec aktor 
zarobi na chleb z masłem! A czy masz menedżera?
W zasadzie każdy aktor ma jakiegoś agenta, 
natomiast najczęściej aktorzy trafi ają do takich 
wielkich agencji, które mają tych aktorów tysiące. 
Nie jest łatwo dostać się do małej, kameralnej 
agencji, która ma powiedzmy dwudziestu aktorów i 
o każdego z nich dba z osobna. To jest ewentualnie 
możliwe zaraz po studiach albo w trakcie. Ja miałem 
wiele propozycji pracy w TV zaraz po studiach, 
ale zawsze wybierałem teatr. Ważniejsza była dla 
mnie praca na scenie. I choć za spektakl w teatrze 
dostawałem wtedy 140 zł brutt o, a za dzień 
zdjęciowy 1200 zł, to zawsze pierwsze miejsce miał 
TEATR. 
Obroniłeś już doktorat? Jak brzmi tytuł Twojej 
pracy doktorskiej?
Wykładam na Uniwersytecie im. Jana 
Kochanowskiego od trzech lat, natomiast studia 
doktoranckie zacząłem dopiero w zeszłym roku. 
W pracy doktorskiej chcę zbadać adaptację 
literatury na scenie polskiej w XXI wieku.
Ej, to tak trochę jesteśmy po fachu! Jakie 
przesłanie wystosujesz do młodych złotoryjan, 
marzycieli, którym śni się kariera w zawodzie 
aktora?
Od wielu lat przygotowuję młode osoby na 
egzaminy do szkoły teatralnej. W pierwszej 
kolejności im mówię: odpuść sobie! Po co Ci to?!? 
To nie ma sensu. Robię wszystko, żeby zniechęcić. 
Uważam, że jest to zawód, w którym potrzebna jest 
ogromna determinacja i wiara, że ma to sens i się 
uda. I tylko z takimi osobami, które są przekonane, 
że nie ma dla nich innej drogi, niż aktorstwo, jestem 
w stanie zacząć pracować. Tylko wtedy wierzę, 
że mają szansę.
Czy Twoi rodzice nie chcieli Cię odwieść od 
zdawania do szkoły teatralnej? Czy nie woleli mieć 
syna lekarza, adwokata albo piekarza, w każdym 
razie kogoś, kto miałby bardziej stabilną pracę?
Na szczęście nie, za co szalenie dziękuję moim 
rodzicom. Są kochani, bo zawsze robili wszystko, 
żebym mógł realizować swoje marzenia, pomagali, 
jak mogli, a jak nie mogli, to pomagali jeszcze 
bardziej. Starali mi się pokazać najwięcej dróg i 
decyzję pozostawić tylko mnie. Uszanować ją i dalej 
wspierać. Kochani! Siostra w sumie też.
Więcej o dorobku aktora:   htt p://www.fi lmpolski.
pl/fp/index.php?osoba=113374

Z Krzysztofem Grabowskim w imieniu Echa 
Złotoryi rozmawiała Jolanta Zarębska.

WYWIAD Z KRZYSZTOFEM GRABOWSKIM
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„Gdy słońce Raka zagrzewa,
A słowik więcej nie śpiewa,

Sobótkę, jako czas niesie,
Zapalono w Czarnym Lesie.”

                                             Jan Kochanowski

Po raz ósmy sobótkowy ogień rozpalono 
u podnóża Ostrzycy Proboszczowickiej 

dnia 29 czerwca 2018 roku. Licznie przybyli 
mieszkańcy Gminy Pielgrzymka świętowali, 
kultywując zwyczaje przodków sięgające 
mroków średniowiecza. Po przywitaniu 
i wprowadzeniu w zamysł uroczystości 
dokonano symbolicznego dołożenia drwa do 
płonącego ogniska. Wzorem lat ubiegłych 
wybrano strażnika ognia i czarodziejki jadła. 
Pieśnią Świętojańską  uroczystość otworzyły 

„Fudżijamki” z Proboszczowa. Ogrodowe zioła 
przyniesione przez panią sołtys Jastrzębnika wydzielały 
wokół magiczną  woń.

Bogaty program artystyczny przygotowany przez 
Centrum Kultury i Bibliotekę w Pielgrzymce dostarczył 
obecnym wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Nad 
wszystkim czuwały prowadząca i panny świętojańskie, 
które pod bacznym okiem pań poznawały również tajniki 
wyplatania wianków. 

Najmłodsi mieszkańcy wzięli udział w Wulkanie 
Talentów, gdzie mogli zaprezentować swoje najlepsze 
umiejętności. Podziwiano śpiewy, tańce, recytacje, 
akrobacje sportowe, a także grę na akordeonie. 
Zieloną scenę zaszczycił sobowtór  Sławomira, który 
rozbawił widzów do łez. Odbył się również „Konkurs na 
Najpiękniejszą Czarodziejkę Wieczoru”, a panie  z lokalnej 
grupy fitnessu wprowadziły uczestników w świat czynnego 
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Grupa „Pasjonatów Słowa” działa pod okiem 
Małgorzaty Semeniuk przy Gminnym Centrum 

Kultury i Bibliotece w Pielgrzymce. Należąca do 
niej Pani Helena Szułkowska, rokrocznie od 2013 
roku bierze udział w konkursie - Opowiadania 
Dolnośląskich Seniorów - organizowanym przez 
Dolnośląski Salon Wydawniczy SILESIANA. W tym 
roku Pani Helena za wspomnienia pt. „Patriotyzm 
w dziejach mojej rodziny” zdobyła zaszczytne 
III miejsce. Wyróżnienie w tej samej kategorii 
otrzymała Pani Danuta Sosa ze Złotoryi. 

VIII Magiczna Noc Świętojańska

spędzania wolnego czasu. Muzyczną niespodzianką 
był koncert zespołu  „Korabel” w towarzystwie 
rodzimego „Ad hoc”. Po zapadnięciu zmroku, jak 
przystało na Noc Kupały, organizatorzy zapewnili 
kawalerom szukanie z mapą perunowego kwiatu 
paproci. Znalazł go odważny młodzian, któremu 
według legendy niczego w życiu nie zabraknie. 
Miłośników dobrej zabawy do krainy tańca zaprosił 
DJ-odpowiedzialny za nagłośnienie imprezy. 

Sponsorami VIII Magicznej Nocy Świętojańskiej 
byli: Salon Play Złotoryja, Sklep Motoryzacyjno-
Metalowy Proboszczów, Mechanika Pojazdowa 
Proboszczów, Skład Opału Proboszczów, Tartak 
Proboszczów, Sklep „TEAS” Proboszczów. Dzięki 
pani sołtys Krystynie pozyskano wsparcie z 
Funduszu Sołeckiego. 

Dziękujemy wszystkim za pomoc 
i zaangażowanie, szczególnie uwzględniając 
jednostki OSP i GRP.

Tekst: Małgorzata Semeniuk

W konkursie Młody Poeta Dolnego Śląska, 
którego twórcą jest również Dolnośląska Biblioteka 
Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu  
wzięło w tym roku udział sześć osób. Pani Regina 
Piszczałka z dużym powodzeniem koordynuje 
całość i wysyła napisane przez pasjonatów prace na 
ogłaszane konkursy. W tym roku zadbała również, aby 
osoby biorące udział, otrzymały publikacje podczas 
podsumowującego spotkania, które miało miejsce 
w Bibliotece Nowej Wsi Grodziskiej 20 czerwca 
2018 r. Uczestniczące osoby miały przyjemność 

wysłuchać utworów czytanych przez autorów. 
Praca pani Heleny była nie tylko wspaniałą lekcją 
historii o rodzinnym patriotyzmie, ale również 
zbiorem pełnym osobistych wspomnień, refl eksji 
i wzruszeń. Słuchacze gromkimi brawami 
nagradzali wysłuchane teksty. 

W tak wspaniałym gronie każdy z nas może 
otwarcie wyrażać swoje zdanie na podejmowane 
tematy. Miłym okraszeniem uroczystej chwili 
była konsumpcja przygotowanych przez Panią 
Helenę słodkości, a na podsumowanie spotkania 
Pani Helena Szułkowska wraz z Panią Bogusławą 
Suchostawską zaprosiły wszystkich do powstałej 
z ich inicjatywy Izby Pamięci.

Małgorzata Semeniuk

Wspólne pasje tworzą przyjaźnie

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 
pamiecią 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 (fotografi e, dokumenty, 
wspomnienia, odznaczenia itp.) z lat 1914-1920, 
związane np. ze służbą wojskową podczas I wojny 
światowej, udziałem w powstaniu wielkopolskim, 
Legionach Polskich, wojnie polsko-sowieckiej, 
powstaniach śląskich. Prosimy zaglądnąć do 
archiwów i albumów rodzinnych, skontaktować 
się z rodziną, przekazać nasz apel sąsiadom i 
znajomym.

8 września 2018 r. o godz. 10.00 w Liceum 
Ogólnokształcącym w Złotoryi, odbędzie się 
spotkanie rodzinne „Nasi przodkowie w dniach 
odzyskiwania niepodległości (1914-1920)”. 
W programie prezentacje i wspomnienia oraz 
nagrodzenie laureatów konkursu plastycznego, 
połączone z wystawą pamiątek. Już teraz 
serdecznie zapraszamy na to spotkanie. 
Jesienią 2018 r. planujemy zamieścić na łamach 
„Echa Złotoryi” artykuły poświęcone losom 
mieszkańców ziemi złotoryjskiej oraz ich 
rodzinom w latach 1914-1920.

 Wszystkich Czytelników, którzy odnajdą 
wspomniane pamiątki rodzinne i zechcą 
podzielić się wspomnieniami, prosimy o 
kontakt do końca sierpnia 2018 r. Prosimy 
zwracać się bezpośrednio do Romana 
Gorzkowskiego (tel. 661743992, 76-8784672, 
rogorz@poczta.fm, listownie: 59-500 
Złotoryja, ul. Nad Zalewem 18A/7).

Niepodległa dla wszystkich

W GMINIE PIELGRZYMKA

Fot. Arkadiusz Kręcichwost

Fot. Arkadiusz Kręcichwost



Sprawa obiektowa kryptonim „Sztolnia”. Zakłady Górnicze/Zakłady Urządzeń 
Górniczych „Lena” w Wilkowie w zainteresowaniu SB (1970-1976)

Szczególną uwagę funkcjonariuszy 
PRL-wskiej Służby Bezpieczeństwa 

przyciągały wielkie zakłady 
przemysłowe. To właśnie te miejsca, 
chciano w pierwszej kolejności 
uchronić przed szkodliwą działalnością 
wszelkiego rodzaju „wichrzycieli”. 
W rejonie ziemi złotoryjskiej takim 
zakładem była „LENA”.

ZG „Lena” znajdowały się w kręgu 
zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa 
(do 1954 r. działającej, jako Urząd 
Bezpieczeństwa, a w latach 1954-1956, 
jako Komitet ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego) przez cały okres swojej 
działalności. 

Pierwsze kroki w tym kierunku 
powzięto już na początku lat 
pięćdziesiątych. Zakład, cały czas 
znajdował się pod pilną obserwacją 
funkcjonariuszy złotoryjskiej bezpieki, 
którzy w swoich raportach regularnie 
informowali o wszelkich niepokojących 
sygnałach, napływających z Wilkowa.

W zasobie Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej we Wrocławiu 
zachowały się także akta dwóch 
spraw obiektowych z tego okresu.Były 
to: Sprawa obiektowa dot. ochrony 
Kopalni Miedzi „Lena” w Wilkowie z 
lat 1952-1957 (teczka o sygnaturze IPN 
Wr 032/385) oraz Sprawa obiektowa 
dot. kontrwywiadowczej ochrony 
Kopalni Miedzi „Lena” w Wilkowie z lat 
1953-1957 (teczka o sygnaturze IPN Wr 
032/359). Oprócz tego dysponujemy 
też szeregiem akt dotyczących 
pomniejszych spraw związanych z 
„Leną”, gdzie skoncentrowano się na 
inwigilacji poszczególnych pracowników 
lub wydarzeń zakwalifikowanych 
przez SB, jako potencjalny sabotaż lub 
dywersja. 
Zadania i kierunki „pracy 
operacyjno-profilaktycznej”
Jesienią 1970 r., niejaki kapitan 
Laskowski, Zastępca Komendanta 
Powiatowego MO ds. Służby 
Bezpieczeństwa w Złotoryi, wnioskując 
o rozpoczęcie prowadzenia sprawy 
obiektowej na terenie kopalni miedzi w 
Wilkowie, jako powód zainteresowania 
podał: „Z analizy wypadków należy 
stwierdzić, że na obiekcie kopalni rud 
miedzi <LENA> w Wilkowie powiat 
Złotoryja w latach ubiegłych notowano 

wrogą działalność, wyrażającą się w 
dokonywaniu aktów dywersji, sabotażu 
oraz innych formach szkodliwych 
politycznie. Kopalnia rud miedzi <LENA> 
jest jednym z ważniejszych zakładów 
wydobywczych na terenie naszego 
powiatu, wydobywających surowiec 
strategiczny, niezbędny dla naszego 
przemysłu”. Wniosek został rozpatrzony 
pozytywnie. Sprawa obiektowa o 
kryptonimie „Sztolnia” została oficjalnie 
założona dnia 17 X 1970 r.

Jeden z pierwszych dokumentów, 
który znajdziemy w interesującej 
nas teczce, to meldunek dot. 
Zakładów Górniczych „Lena”, gdzie 
funkcjonariusze SB na kilkunastu 
stronach rzetelnie opisali obiekt swego 
zainteresowania – zarówno jego historię 
(zarys dziejów, wykaz dotychczasowych 
dyrektorów i kadry kierowniczej), jak i 
aktualne stosunki panujące na zakładzie. 
Aby jak najlepiej przygotować się do 
powierzonego im zadania, bardzo 
solidnie „odrobili lekcje”.

Swoje działania w ramach 
prowadzonej sprawy, podzielono na 
kilka zasadniczych wątków. Jak wynika 
z jednego z kolejnych dokumentów, 
podstawowym kierunkiem ich pracy 
miało być wykrywanie i zwalczanie 
wszelkiej działalności mogącej być 
zakwalifikowaną przez SB, jako 
wrogą politycznie i szkodliwą pod 
względem gospodarczym. Oprócz 
tego, miano zająć się rejestracją 
i wyciszaniem wszelkich głosów 
niezadowolenia związanych z 
decyzją o likwidacji zakładu tak, 
aby nie dopuścić do ewentualnego 
strajku, jak również zdecydowano o 
operacyjnym zabezpieczeniu magazynu 
z materiałami wybuchowymi, który 
jak się obawiano mógł posłużyć, jako 
potencjalny arsenał dla „sabotażystów”. 
W innym dokumencie pojawia się 
informacja o wyjaśnianiu wszelkich 
nieprawidłowości, mogących posiadać 
znamiona „wrogiego działania”. 
Co więc warto podkreślić, zakres 
zainteresowania ze strony SB nie 
wybiegał zbytnio od innych podobnych 
spraw obiektowych, prowadzonych 
na innych dużych zakładach 
przemysłowych w regionie,
 jak i w całym kraju.

Wykazy, listy i spisy
W piśmie z Komendy Wojewódzkiej MO 
we Wrocławiu datowanym na styczeń 
1971 r., a skierowanym do złotoryjskiej 
komórki SB, przekazano pakiet instrukcji, 
gdzie zalecono, aby szczególną „opieką” 
otoczyć: 1) „element młodzieżowy”, 2) 
osoby znane już „z wrogiej działalności 
przeciwko PRL”, 3) „elementy znane 
z orientacji proenerefowskiej” 
[zachodnioniemieckiej – M.Ż.], 4) ludzi 
skazanych za przestępstwa pospolite, 
5) osoby zaangażowane w protesty 
Grudnia ’70.

Regularnie tworzono w tym celu 
„wykazy elementu podejrzanego”. Na 
takie listy trafiali zazwyczaj pracownicy 
reprezentujący „wrogą postawę 
polityczną” lub ci mający na koncie 
„wrogie wystąpienia” (cokolwiek mogło 
to w mniemaniu funkcjonariuszy SB 
oznaczać). Przygotowywano także 
„zestawienia elementu chuligańskiego 
i warcholskiego”, gdzie umieszczano 
adnotacje o pracownikach mających 
już wcześniej problemy z prawem, jak 
również o tych robotnikach, których 
zakwalifikowano, jak niepokorne 
politycznie jednostki. Obserwowano 
też ludzi „utrzymujących kontakty z 
zagranicą”. Pod tym jakże poważnie 
brzmiącym hasłem, kryły się przypadki 
pokroju „odwiedzał teściową w Belgii”, 
„3-krotny pobyt w Belgii w odwiedzinach 
u matki” czy „starał się o stały wyjazd 
do teściowej [do Niemiec Zachodnich 
– M.Ż]”. Sporządzane były również listy 
pracowników pochodzenia greckiego 
i macedońskiego – w lutym 1972 r. 
odnotowano trzy takie osoby. W jakim 
celu? Nie wiadomo.

Na tym jednak nie koniec. 
Dysponowano też spisami członków 
ORMO oraz Straży Przemysłowej, 
odpowiedzialnej za ochronę obiektów 
wchodzących w skład „Leny”. 
Jednocześnie sporządzano listy 
pracowników „(…) mających kontakt 
z pracami stanowiącymi tajemnicę 
państwową (…)”.
„Osobowe źródła informacji”, 
czyli TW w akcji
Jak dowodził złotoryjski Inspektor SB 
(niejaki porucznik Merunowicz), realizacja 
przedsięwziętych zadań była możliwa, 
tylko i wyłącznie przy pomocy „(…) 
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zorganizowanych osobowych źródeł 
informacji”, czyli przekładając to na 
język szarego człowieka, sieci tajnych 
współpracowników (w skrócie TW). 
W sierpniu 1971 r. informowano, że 
na terenie zakładu działało dwóch TW, 
o mało wyszukanych pseudonimach 
„Jerzy” i „Stanisław”.  Mieli zostać 
pozyskani do „zabezpieczenia 
operacyjnego obiektu przed wrogą 
działalnością”, jak również informować 
o marnotrawstwie surowców i 
materiałów, łamaniu przepisów oraz 
o nastrojach panujących wśród załogi. 
Funkcjonariusze SB chwalili sobie 
ich pracę podając, iż są to „jednostki 
sprawdzone”. 

O pierwszym z nich („Jerzy”) 
wiemy tyle, że był jednym z inżynierów 
pracujących w kopalni. W swojej 
pracy operacyjnej miał skupić się 
na osobach o „zapatrywaniach 
prozachodnioniemieckich”. Dla 
organów SB był także przydatnym 
źródłem informacji o sytuacji w „Lenie” 
w kontekście planów jej likwidacji – 
oficerów esbecji interesowało, np. 
czy głosy mówiące o nieopłacalności 
dalszego wydobycia rudy są „poważne” 
i potwierdzone „wynikami naukowymi”. 
Drugi z nich, czyli „Stanisław” miał 
specjalizować się w badaniu nastrojów 
panujących wśród górników oraz 
„(…) w sposób wnikliwy ujawniać 
wszelkie nieprawidłowości po obiekcie 
gospodarki narodowej (…)”. 

Nie oznacza to jednak, iż w polu 
ich zainteresowań nie znajdowały się 
również inne zagadnienia. W gruncie 
rzeczy można przyjąć, że przyglądali się 
wszystkiemu, co w danym momencie 
przykuło uwagę oficera prowadzącego. 
A trzeba przyznać, iż ciekawość tych 
drugich sięgała bardzo daleko.
Co nam powie „Jerzy”?
W teczce sprawy obiektowej „Sztolnia” 
zachowało się kilka donosów TW 
„Jerzy”. Pierwszy z nich dotyczył wizyty 
w „Lenie” delegatów sportowych z NRD, 
którzy odwiedzili zakład w listopadzie 
i w grudniu 1970 r. Jak informował, 
trakcie tej wizyty doszło do szeregu 
nadużyć ze strony kierownictwa 
kopalni (m. in. przeznaczenie środków z 
budżetu przedsiębiorstwa na przyjęcie 
i odpowiednie ugoszczenie gości z 

zagranicy) oraz złamania przepisów 
poprzez oprowadzenie przybyłych 
Niemców po zakładzie – prowadzący 
sprawę funkcjonariusz SB zlecił 
informatorowi sprawdzenie, czy w 
trakcie feralnej „wycieczki” nie doszło 
do ujawnienia informacji o charakterze 
tajnym. W drugim ze swoich donosów 
informował o szkodliwych warunkach 
pracy panujących w kopalni – stężenie 
promieniotwórczego radonu w 
niektórych miejscach miało przekraczać 
normę nawet trzydziestokrotnie, co 
wskazywałoby na jawne igranie dyrekcji 
ze zdrowiem pracowników. Jak twierdził: 
„Promieniotwórcze skażenie powietrza 
w kopalni jest zagrożeniem zdrowia załogi 
(…)”. W innym zawiadomieniu omawiał 
z kolei kwestię stawu osadowego i jego 
ewentualnej eksploatacji. 

„Jerzy” posiadał też cenne 
informacje związane z zakończeniem 
wydobycia rudy miedzi w ZG „Lena”. 
W styczniu 1973 r. przekazywał, że 
„Prace górnicze prowadzone na dole, 
zgodnie z ostatnim opracowanym 
planem, zostaną całkowicie 
wstrzymane z końcem 1974 r. Dalsza 
eksploatacja niskoprocentowej rudy 
jest nieopłacalna. Likwidacja kopalni w 
części podziemnej potrwa 1-1,5 roku 
w zależności od tego, czy zarządzona 
zostanie powolna czy szybka 
likwidacja”.
A co nam powie „Stanisław”?
W lutym 1971 r. donos złożył TW „St. 
R.” („Stanisław”?), gdzie zdał w nim 
obszerną relacje z otwartego zebrania 
załogi zakładu, które zostało poświęcone 
sprawie Funduszu Zakładowego (FZ) 
oraz ewentualnym propozycjom zmian 
w jego regulaminie. Oprócz omówienia 
poszczególnych propozycji, w swoim 
donosie streścił również nastroje 
panujące wśród załogi, w związku z 
planowanymi zmianami w podziale 
pieniędzy z FZ. Jesienią tego samego 
roku, przedstawił nastroje załogi przed 
zbliżającym się VI Zjazdem PZPR (6-
11 XII 1971 r.). W donosie czytamy: 
„Z rozmów przeprowadzonych z 
górnikami w związku z mającym się 
odbyć VI Zjazdem PZPR wynika, że 
górnicy spodziewają się poprawy 
warunków życia. Nie zauważono by 
występowały niezadowolenia lub 
zatargi”. W listopadzie 1972 r., omawiał 
natomiast nastroje pracownicze, 
wynikające z doniesień prasowych 
o rychłym zakończeniu działalności 
kopalni. Wieści te miały wzbudzać wśród 
górników wiele obaw zwłaszcza, że nie 
wszyscy z nich mogli liczyć na przejście 
do pracy w innych kopalniach zagłębia 
miedziowego. Jak podawał, nastroje 
pogarszał brak wyraźnego komunikatu 
ze strony kierownictwa zakładu, który 
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mógłby uspokoić nerwową atmosferę 
na zakładzie. W kolejnych donosach 
także informował o dalszych działaniach 
i nastrojach związanych z procesem 
zamykania kopalni.

Ważne miejsce w jego donosach 
stanowiły kwestię gospodarności 
W marcu 1971 r., TW „Stanisław” 
złożył raport z bieżącej pracy zakładu, 
gdzie skupił się przede wszystkim na 
gospodarności i prawidłowej obsłudze 
urządzeń górniczych na terenie kopalni. 
Dwa miesiące później (maj 1971 r.), 
zainteresował się jednym z nieczynnych 
stawów osadowych i nieefektywnemu 
systemowi wdrażania wniosków 
racjonalizatorskich w ZG „Lena”. Na 
przełomie 1971 i 1972 r. informował o 
nastrojach wynikających z reorganizacji 
systemu zmian pracy w zakładzie. 
Jako ciekawostkę można wspomnieć 
o informacji, iż pracujący w zakładzie 
więźniowie (w kopalni wykorzystywano 
skazanych z pobliskiego ośrodka 
karnego) narażają „Lenę” na straty 
poprzez niedozwolone… „parzenie 
herbaty”, co miało skutkować kłopotami 
z napięciem w kopalnianej instalacji 
elektrycznej. Niedozwolony napój 
mieli otrzymywać od „pracowników 
wolnościowych”. Sytuacje na zakładzie 
oceniał jednak pozytywnie i w maju 
1972 r. informował, że nie odnotował 
żadnych nieprawidłowości, ani 
marnotrawstwa.
Fluktuacja i nowy narybek
W trakcie kolejnych lat, sieć 
informatorów na terenie „Leny” ulegała 
ciągłym zmianom, wynikającym ze 
sporej fl uktuacji kadry pracowniczej, 
która była z kolei skutkiem zbliżającej 
się likwidacji kopalni. W przeciągu 
interesującego nas okresu lat 1970-
1976, obydwaj tajni współpracownicy, 
czyli „Jerzy” i „Stanisław”, opuścili 
zakład z właśnie 
z powodu 

Między kopalnią, a zakładem
Pierwsza połowa lat 
siedemdziesiątych XX wieku, 
to dla działalności kopalni 
rudy miedzi „Lena” w 
Wilkowie okres schyłkowy. 
Do końca 1974 r., zakład miał 
zakończyć eksploatacje rudy 
i zostać przebranżowiony na 
zakłady mechaniczne, mające 
specjalizować się w wyrobie 
sprzętu wiertniczego na 
potrzeby Kombinatu Górniczo-
Hutniczego w Lubinie. Część 
dotychczasowych pracowników 
miała zasilić kadry pozostałych 
kopalni zagłębia miedziowego. 
Dlatego też, sprawa obiektowa 
kryptonim „Sztolnia” dotyczy 
dwóch różnych zakładów 
– była zakładana w okresie 
funkcjonowania kopalni, a 
zamykana w momencie, kiedy 
w jej miejscu działał już zakład 
urządzeń górniczych. 

Likwidacja kopalni 
okiem „tych z Urzędu”

Funkcjonariusze SB ze sporym 
zainteresowaniem przyglądali się 
sytuacji w ZG „Lena” w związku z 
ich likwidacją. Przeprowadzane były 
pod tym kątem wywiady operacyjne 
z pracownikami. Ze zdobytych w 
ten sposób informacji wynikało, 
że wśród kadry kopalni istnieją 
spore pretensje względem władz 
Kombinatu Górniczo-Hutniczego 
Miedzi w Lubinie, które ich zdaniem, 
podejmując decyzje o likwidacji 
zakładu, powinny zaproponować 
wszystkim pracownikom nowe 
etaty. Niezadowolenie wzbudzały 
też niskie zarobki, zwłaszcza 
względem innych zakładów 
kombinatu. Problem dostrzegano 
też w nowym taryfikatorze 
płacowym, który po ostatecznej 
likwidacji kopalni, miał zostać 
wprowadzony w nowym Zakładzie 
Urządzeń Mechanicznych.

W jednym ze swoich ostatnich 
doniesień, TW „Stanisław” 
informował o najczęstszych 
postulatach wysuwanych przez 
pracowników. Były to żądania 
opracowania konkretnego 
harmonogramu przejścia, gdzie 
każdy z zainteresowanych 
otrzymałby informacje o dacie 
przejścia, proponowanym 
stanowisku, warunkach 
mieszkaniowych w nowym miejscu 
pracy oraz wynagrodzeniu. Ponadto 
domagano się równych płac w 
całym kombinacie, określenia 
następcy prawnego likwidowanego 
zakładu, wyjaśnienia czy pracownicy 
nie utracą dotychczasowych 
przywilejów (karta górnika, deputat 
węglowy etc.) oraz oraz przede 
wszystkim gwarancji zatrudnienia.cd. na str 14
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Inwigilacja „fi gurantów”
W trakcie trwania sprawy obiektowej „Sztolnia”, 
pod stałą obserwacją ze strony funkcjonariuszy 
SB oraz ich współpracowników, znajdowało 
się liczne grono „jednostek niepewnych”. 
Zainteresowanie SB wzbudził m.in. jeden z 
górników „Leny”, który w latach pięćdziesiątych 
został skazany na kilkanaście lat więzienia za 
„(…) przynależność do nielegalnej organizacji 
o charakterze wywiadowczym. Organizacja 
ta zajmowała się zbieraniem wiadomości 
i przekazywaniem ich do Radia <Wolna 
Europa>”. Inwigilacja nie dostarczyła jednak 
żadnego nowego materiału obciążającego 
tego człowieka. Obserwowano także innych 
„podejrzanych” osobników. Jeden z nich 
wzbudził zainteresowanie esbecji, bo w 
październiku 
1956 r. „(…) wrogo występował przeciwko 
członkom parti i PRL”. Drugi z kolei „Aktywizował 
się do wrogiej działalności w okresie sytuacji 
kubańskiej [tzw. kryzys kubański z 1962 r. – 
M.Ż.]”. Trzeci natomiast zawinił tym, iż był 
z pochodzenia Niemcem. Kolejni dwaj mieli 
być zamieszani we „wrogie” działania (brak 
szerszych informacji na ten temat).

Informator „Jerzy”, w jednym ze swoich 
kolejnych donosów (oznaczonym datą 22 III 
1971 r.) informował o jednym z techników 
górniczych zatrudnionym w ZG „Lena”, którego 
wskazał, jako człowieka „(…) sympatyzującego z 
Niemcami”. Co ciekawe, SB zakwalifi kowała go, 
jako potencjalnego kandydata na TW. Natomiast 
we wrześniu 1972 r., pod lupą „Jerzego” znalazł 
się kierownik Działu Zaopatrzenia, który miał na 
swoim koncie „(…) nieodpowiedzialne publiczne 
wystąpienie antypaństwowe”. 

TW „Stanisław, obserwował np. osobę 
odpowiedzialną za wydawanie materiałów 

wybuchowych. W maju 1972 r., podawał, 
iż delikwent „(…) posiada bardzo ożywione 
kontakty z obywatelami Holandii” i dzięki czemu 
miał się trudnić handlem na boku, oferując 
swoim klientom atrakcyjne towary z zagranicy. 
Z kolei we wrześniu 1973 r., przekazał SB krótkie 
charakterystyki pracowników Działu Rozwoju 
Technicznego.

 Z kolei, w marcu 1974 r., kontakt operacyjny 
„Karol” poinformował, że jeden z pracowników 
Straży Przemysłowej, w trakcie wojny „(…) szył 
esesowcom ubrania i mundury”. W maju tego 
samego roku scharakteryzował pracownika 
magazynu głównego, który miał utrzymywać 
kontakt z rodziną w Belgii, co już samo w sobie 
było podejrzane.

zakończenia działalności kopalni – wiadomo, 
iż „Stanisław” trafił np. do kopalni KGHM w 
Polkowicach. Funkcjonariusze czynili, więc 
wszystko co mogli, aby przekonać kolejne osoby 
do współpracy. Sprawa była zresztą pilna, bo jak 
podkreślano, utrata dotychczasowych TW odbiła 
się negatywnie na „dopływie informacji”. 

Efektem ich działań był, m. in. kandydat 
na TW, zarejestrowany pod pseudonimem 
„J.M.” – pracownik warsztatów mechanicznych. 
Jego przydatność, dla planowanych działań 
SB, oceniono pozytywnie: „(…) na tematy 
zakładowe rozmawia on chętnie i w zależności 
od znajomości problemu udziela mniej lub 
bardziej wyczerpujących informacji (…). Jako 
technik mechanik znane mu są zagadnienia 
produkcji i organizacji pracy w zakładzie (…). 
Kilkuletni staż pracy w ZG <Lena> pozwala mu na 
kontrolę elementu zasługującego na operacyjne 
zainteresowanie (…)”. Aktach sprawy zachowały 
się także donosy od źródła o pseudonimie 
„Skierś”, pod którym krył się jeden z pracowników 
Działu Produkcji. Współpraca z nim datowana 
jest od 1975 r. Jak tłumaczył jego opiekun 
ze strony SB: „(…) posiada realne możliwości 
rozpoznawania następujących zagadnień: 
wykorzystanie parku maszynowego, zakupu 
maszyn i urządzeń, organizacji pracy, wdrażania 
postępu technicznego, realizacji inwestycji (…)”. W 
swoich donosach przekazywał też charakterystyki 
poszczególnych pracowników zakładu. O jednej ze 
swoich koleżanek powiedział: „(…) zatrudniona w 
magazynie, jako wydawca materiałów, panna lat 
około 28. Posiada rodzinę - wujostwo w Kanadzie. 
Planuje wyjazd do Kanady celem pomocy 
wujostwu w prowadzeniu sklepu. Wuj posiada 
dwa sklepy i restauracje. Wyjazd do Kanady 
traktuje, jako możliwość zarobienia pieniędzy. 
Dość trudna w obyciu, typowa <stara panna>”.
Pozostajemy w kontakcie
Oprócz informatorów, korzystano też z 
pomocy kontaktów operacyjnych i kontaktów 
służbowych. Ich liczba wahała się od kilkunastu 
do kilkudziesięciu, a wśród nich odnotowywano, 
np. byłych tajnych współpracowników. Takie 
osoby również składały doniesienia. Niektórzy 
z nich sami zgłaszali się do SB. W marcu 1971 
r., do jednostki złotoryjskiej esbecji przyszedł 
górnik, niejaki Zygmunt S., który złożył na miejscu 
obywatelski donos o wstrzymaniu wydobycia 
rudy na ścianie, gdzie na co dzień pracował. 
Trzydniowa przerwa miała być związana z 
przekroczeniem założonego wcześniej planu 
wydobycia. Przez obsługującego do oficera został 
później zakwalifikowany, jako potencjalne źródło 
„wartościowych materiałów”. 

Jednym ze znanych kontaktów operacyjnych 
w ZG „Lena” był też Andrzej K. pseudonim 
„Karol”, zatrudniony w wydziale fl otacji. Jak 
tłumaczył funkcjonariusz SB: „Pozyskany on 
został do współpracy na podstawie materiałów 
(…), a mianowicie wykorzystano do tego celu 
fakt sporządzenia i wywieszenia przez niego 
w dniu 23.01.1974 r. pisma nawiązującego do 
podwyżki cen na środki paliwowe, wywieszonego 
w gablocie koła ZMS [skrót od Związek Młodzieży 
Socjalistycznej – M.Ż.] na Wydziale Flotacji”. KO 
„Karol” miał się prezentować się, jako osoba 
„wyrobiona” społecznie i inteligentna.
Spokój na zakładzie
Kilkuletnie działania SB nie przyniosły 
większych rezultatów – w 1974 r., sytuacje 
panującą na terenie zakładu określono 
mianem „zadowalającej”. Jedynym zdarzeniem 
„(…) o charakterze cech wrogich (…)”, było 
uszkodzenie jednej z obrabiarek (26 III 1974 r.), 
co według funkcjonariuszy SB, miało nastąpić 
na skutek umyślnego dosypania piasku do 
układu hydraulicznego. Konkretnych dowodów 
oczywiście nie pozyskano. Nie odnotowano 
również głosów mogących zasygnalizować 
istnienie nastrojów strajkowych wśród kadry 
pracowniczej. Nie wykryto ponadto żadnych 
faktów mogących świadczyć o zainteresowaniu 
działalnością zakładu przez obce służby 
wywiadowczych bądź „ośrodki dywersyjne”. 
Jedyne, co martwiło SB to fakt radykalnego 
spadku dyscypliny pracy, charakteryzującej 
się brakiem troski o mienie zakładu oraz 
niegospodarnością w codziennej pracy. 
Zainteresowanie służb wzbudzały także przypadki 
kradzieży materiałów (np. zniknięcie sześciu sztuk 
zapalników elektrycznych z października 1970 r.).

Funkcjonariusze SB nie zamierzali jednak 
zaprzestać obserwacji sytuacji na zakładzie. 
W jednym z dokumentów z maja 1974 r., 
czytamy: „Z posiadanego rozeznania wynika, że 
w ochranianym obiekcie nie ma osób lub grup o 
cechach zdecydowanie wrogich bądź skłonnych 
do działań dywersyjno-sabotażowych. Nie mniej 
jednak nie przesądza to sprawy i działania nasze 
w najbliższym czasie ukierunkowane muszą 
być na systematyczne i ciągłe zapobieganie i 
rozpoznawanie wszelkich ujemnych faktów, 
zjawisk i zdarzeń, a także wykrywania ich 
sprawców”.

Dalsze działania nie zmieniły jednak tego 
stanu rzeczy. Analiza materiałów zebranych w 
czasie trwania sprawy obiektowej „Sztolnia”, 
wykonana w lutym 1976 r., wykazała, iż: „(…) 
nie zanotowano faktów i zdarzeń o charakterze 
cech wrogich. Nie zanotowano też rażących 
konfl iktów na linii pracownicy fi zyczni – 
administracja (…). Nie było również przerw w 
pracy. (…) nie odnotowano także wypadków 
nadzwyczajnych takich jak wybuchy, pożary 
bądź faktów naruszenia tajemnicy państwowej 
bądź służbowej. Zaobserwowano jedynie spadek 
dyscypliny pracy”. Jak widać, powyższa analiza 
potwierdziła tylko dotychczasowe wnioski. 

Kilka dni później, a dokładnie 17 II 1976 r., 
zatwierdzony został wniosek o zakończenie 
sprawy obiektowej „Sztolnia”. Po 64 miesiącach 
operacyjnego rozpracowania, zaniechano 
dalszych działań, a zebrane materiały zostały 
złożone w archiwum Wydziału „C” Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Legnicy. 

Marek Żak

Fot.: Zbiory Stowarzyszenia Przyjaciół Złotoryi Aureus Mons

Marek Żak – historyk, doktorant 
w Instytucie Historycznym UWr. 
Współautor jednej monografi i 
(„Legnica w 1956 roku”), redaktor 
pracy zbiorowej, autor kilkunastu 
tekstów naukowych oraz ponad stu 
artykułów popularnonaukowych. Swoje 
zainteresowania badawcze kieruje 
w stronę Dolnego Śląska 
po II wojnie światowej.Teren zakładu„Lena”
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Zakątek 
dla seniora

Kiedy pojawiła się możliwość uruchomienia 
inicjatywy społecznej w ramach wniosków 

na projekty z funduszu obywatelskiego, aktywne 
seniorki z Radą Seniorów wymyślili zakątek. 
Miejsce wyjątkowe - zaciszne, choć w sercu 
miasta. Historia miesza się tu z teraźniejszością. 
Mury obronne odcinają ogród od trasy legnicko-
jeleniogórskiej, ale daje to możliwość wyjścia 
przez furtkę na planty. Zmęczonym siedzeniem 
daje szansę na bezpieczny spacer wśród zieleni. 
Wygodne stoły z ławkami ustawiono pod 
namiotami, które chroniąc przed słońcem czy 
deszczem, umożliwiały swobodne przemieszczanie 
się biesiadników.

Fot. Danuta Sosa

Fot. Gazeta Złotoryjska

Uroczystość rozpoczęli Franciszek Słaby z 
Bożeną Gmerek - ciepło i serdecznie (potrafi  jak 
mało kto), witając przybyłych gości, organizatorów 
i wolontariuszy. Nakłuwając łańcuch biało 
czerwonych balonów honorowi goście dokonali 
otwarcia Zakątka.

Następnie zebrani wysłuchali gawędy o 
polskiej drodze do niepodległości. Klub Seniora, 
organizator wieczornicy, wielokrotnie prezentował 

repertuar pieśni patriotycznych. Tym razem wraz z 
Franciszkiem Słabym oraz Władysławem Grockim 
i jego akordeonem wzmocnili śpiewy solowe i 
zespołowe. Dzięki przygotowanym śpiewnikom 
wszyscy obecni włączali się do śpiewu.

Piknik pod chmurką poprowadziła Bożena 
Gmerek z Klubu Seniora przy ul. Konopnickiej. Jej 
podopieczni, uwielbiający przebieranki i występy, 
wcielili się w gości z daleka, którzy usłyszawszy 

o planowanej imprezie czym prędzej przybyli. 
Jako pierwsza głos zabrała żabka (Teresa Borek) 
- zagaiła i poszła za stoły  „okumkać” zebranych. 
Takie wędrowanie „po kolędzie” było bardzo 
miłe, bo każdy stół degustował inne krople 
wzmacniające. Władek, jak to muzykant, bratał się 
z poszczególnymi biesiadnikami i było wiadomo, 
że do domu poniesie akordeon na plecach. 
Przerwę w występie akordeonisty wykorzystała 
artystka ludowa z Twardocic, wykonując długą 
pieśń ze swego bogatego repertuaru. 

Kolejny raz seniorzy wykazali się 
kreatywnością w stylizacji stroju i wypowiedzi. 
Gdzieś, dyskretnie wśród organizatorów krążyła 
Stanisława Chaim - dobry duszek przedsięwzięcia. 
Kiedy zapachy grillowe rozeszły się po ogrodzie, 
zza zielonej ściany wyłonili się uśmiechnięci 
młodzi ludzie z „Naszego Rio”, którzy pracowali 
pod czujnym okiem Barbary Zwierzyńskiej-
Doskocz. Smakowitą kiełbaskę i kaszankę 
zakąszano kiszonym ogórkiem Stasi Chaim - palce 
lizać. Po takim obfi tym posiłku trzeba pilnować 
kalorii, więc nic dziwnego, że seniorzy ruszyli w 
tany. Doprawdy, skąd biorą tyle siły i chęci? 
A może to mądrość życiowa skłania do cieszenia 
się chwilą, zanim dopadnie jakaś dolegliwość 
wykluczająca z podskoków, obrotów i skłonów. 
To były radosne pląsy szczęśliwych ludzi. Miły 
obrazek.

Nastał czas, kiedy podano słodkie i to 
był sygnał, że zbliża się koniec spotkania. 
Podziękowania, pożegnania i otwarte zaproszenie 
do „ Zakątka dla seniorów”. Złotoryjskie 
Towarzystwo Tenisowe, użyczając teren sprawiło 
frajdę wielu ludziom i to jest konkretny gest.  

Do zobaczenia.                                                                                           
Danuta Sosa

AKTYWNI SENIORZY
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Pierwsza niedziela sierpnia wypełniła Pielgrzymkę 
k/Złotoryi śpiewem, pląsami, smakowitymi 

potrawami i trunkami „na kresową nutę”. XXIII 
Biesiadzie Kresowej nadano patronat nieżyjącego 
Zenona Bernackiego - oddanego działacza kultury, 
regionalisty i społecznika, który ukochał Kresy i 
Kresowian.

Tegoroczną Biesiadę tworzyły trzy 
elementy: msza św. w intencji Kresowian, 
celebrowana przez ks. kanonika Franciszka 
Wróbla - proboszcza parafii, odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej na ścianie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pielgrzymce, od tej chwili 
imienia Zenona Bernackiego oraz występy 
zespołów kresowych i śpiewaczych. Dobrze 
przemyślana i zagospodarowana przestrzeń 
boiska pomieściła wszystkich razem, ale 
tworząc możliwość dyskretnej izolacji. Stoły 
uginały się od jadła wszelkiego. Tradycjonaliści 
buszowali w pierogach, gołąbkach i kulebiakach, 
zaś koneserzy smaków poszukiwali nowych 
propozycji. Jak zwykle degustacja trunków 
łechtała podniebienie, ale rozsądek nakazywał 
wstrzemięźliwość z powodu upału. Każdy jakoś 
sobie radził, nie było sytuacji zagrażających 
zdrowiu, choć smakosze piwa (niektórzy!) bili 
rekordy życia - podobno piwo najlepiej zaspokaja 
pragnienie. Obok głównych wydarzeń toczyło się 

drugie życie  dla miłośników zakupów, wesołego 
miasteczka i zabaw towarzyskich. Każdy kto chciał 
kupić „coś niezbędnego” i coś „nie wiadomo 
po co”, mógł to uczynić. Dzieci miały raj, nikt im 
nie ograniczał atrakcji, najwięksi wyłudzacze 
naciągnęli na kilka konnych przejażdżek i pakiety 
słodyczy. Nawet maleństwa w wózkach zdawały 
się nie słyszeć głośnej muzyki, ukołysane i 
schowane do cienia przesypiały tradycje i kulturę 
jednoczące zebraną społeczność. Może jednak 
gdzieś jakaś komórka nie zasnęła rejestrując 
atmosferę i za kilkanaście lat dzisiejsze szkraby 
przyjdą śmiałe i dorodne jako zmiennicy i mniej 
więcej o to by nam chodziło. 

Ponad cztery godziny scenę okupowały 
zespoły. Zrobiło się kolorowo, nostalgicznie, 
patriotycznie, rzewnie i śmiesznie. Oczywiście 
zespoły nie prezentowały swojego repertuaru 
wypracowanego przez lata, bo Biesiada 
musiałaby trwać kilka dni. Cieszyły kolorowe 
stroje, choreografia, śpiewy i popisy 
instrumentalistów. Kiedyś było modne 
powiedzenie „za mundurem panny sznurem”, a 
tu widzimy, że „za muzykiem panny truchcikiem”.

Przez scenę przewinęły się zespoły: LEŚNE 
NASTROJE z Dobrej, TACY SAMI z Wrocławia, 
CICHOWODZIANIE z Budziszowa Wielkiego, 

ZBYTOWIANKI ze Zbytowa gm. Bierutów, LUBIN z Lubina, 
SYBIRACZKI I KRESOWIANIE z Jeleniej Góry, CZAPLANKI z 
Czapli, KRESOWY PŁOMIEŃ z Pielgrzymki, MACIERZANKI z 
Twardocic, FUDŻIJAMKI z Proboszczowa, POLANKI z Nowej 
Wsi Grodziskiej, MACIERZANKA z Wojciechowa, IZERSKIE 
BOGDANKI z Mirska, SOKOLIK z Karpnik i znany solista z 
Pielgrzymki – pan JÓZEF LACHOWSKI.

Przy mikrofonie rej wodziła znana radiowa miłośniczka 
tematyki kresowej Małgorzata Majeran-Kokot.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku 
Biblioteki dokonali lokalni samorządowcy z zaproszonymi 
gośćmi. Animatorką tego punktu programu Biesiady była 
Małgorzata Semeniuk. Wśród zaproszonych gości prym 
wiódł Marszałek Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz 
Samborski, którego poproszono o zaintonowanie „Roty” 
podczas odsłonięcia tablicy i poprowadzenie hymnu 
biesiadników „Hej sokoły”. Mile witano przedstawicielkę 
Sejmiku Dolnośląskiego Jadwigę Szeląg i przedstawicieli 
władz samorządowych z całego powiatu. Pielgrzymka słynie 
z doskonałej organizacji Biesiad Kresowych. Dodać wypada, 
że jest to pierwsza duża impreza nowej dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury – Beaty Gralak,  kierowniczki znanego 
zespołu śpiewaczego „Fudżijamki”. Gratulujemy. 

Imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych dzięki 
sponsorom: Firmie POLMAT/Artur Matkowski, Firmie 
PIONIER/ Wojciech Piszczałka, Firmie REN BUT /Mirosław 
Gawrzydek, Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu 
USŁUGI BUDOWLANE/Tadeusz Gluza i wielu lokalnym 
społecznikom i wolontariuszom. 

Tekst i zdjęcia: Danuta Sosa

Biesiadnicy śpiewali Zenkowi
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UROKI MUZYKI ORGANOWEJ

W ostatnią niedzielę lipca dzięki inicjatywie 
części mieszkańców Zagrodna, w tym 

Karoliny Bardowskiej, Barbary Szczygielskiej i 
Marii Kotylak, można było posmakować uroku 
muzyki organowej. W kościele parafi alnym, 
mimo upału, zapełniły się ławki ludźmi chętnymi 
posłuchać brzmienia kościelnych organów, przy 
których usiadł mistrz, młody, ale niezwykle 
zdolny absolwent Akademii Muzycznej w 
Poznaniu - Antoni Pokora.
Tuż przed koncertem w muzyczną atmosferę 
wprowadził słuchaczy Błażej Szczygielski, uczeń 
tutejszego gimnazjum. Odczytał fragment „Pana 
Tadeusza”, opisujący koncert Jankiela.A potem 
już mistrz Antoni Pokora zagrał utwory znane 
i mniej popularne, muzykę świecką i sakralną: 
Bacha, Haydna, Mozarta…

We wnętrzu tego niegdyś ewangelickiego 
kościoła muzyka rozbrzmiewała w pełnym 
majestacie. Przy Fudze d-moll i toccacie Bacha 
można było poczuć siłę organów tego kościoła.

Po godzinnym koncercie chętni mogli 
zobaczyć organy z bliska i posłuchać instrukcji 
ich obsługi. Śmiałkowie, którym słoń nie 

nadepnął na ucho, usiedli przy instrumencie 
i zagrali, co umieli pod czujnym okiem i uchem 
mistrza.

A Antoni Pokora nie tylko odsłonił 
słuchaczom tajniki instrumentu, ale jeszcze 
nawiązał do historii wsi i samego kościoła.A 
potem była już uczta dla ciała, czyli poczęstunek 
w ogrodzie plebanii, gdzie słuchacze kosztowali 
domowych ciast, kompotu gaszącego pragnienie 
w ten upalny dzień.

A komu było za mało kultury, mógł 
spojrzeć na ciekawe eksponaty w kąciku „Pana 
Tadeusza”. Wystawa przygotowana przez 
panie Marię Kotylak i Barbarę Szczygielską. 
Pierwsza z pań zachwyciła obrazem-wyszywanką 
przedstawiającym dworek soplicowski oraz 
własnoręcznie wykonanymi kapeluszami 
Telimeny. Jak sama mówi – umiejętność robienia 
kapeluszy ma w genach, ponieważ jej mama była 
modystką. Natomiast pani Barbara uwiodła oczy 
oglądających wystawę fi gurkami postaci z epopei 
Mickiewicza, które ubrała w zaprojektowane i 
uszyte samodzielnie stroje z epoki.

Jeśli ktoś się dziwi, skąd ten „Pan Tadeusz” 
w Zagrodnie, powinien wiedzieć, że to właśnie 
w tej wsi po wojnie został znaleziony rękopis 
Mickiewicza (pisaliśmy już o tym w „Echu”). 
Dlatego też Zagrodno aspiruje do wioski 
tematycznej „Pana Tadeusza”, w czym redakcja 
„Echa” kibicuje gorąco☺.

Tekst i zdjęcia: Iwona Pawłowska

Koncert 
w Zagrodnie

K r o n i k a
08.07.2018 r. na Zamku Grodziec 
zorganizowano „Święto Kwitnących Lip”.
05.07.2018 r. w Starostwie Powiatowym 
w Złotoryi odbyły się konsultacje społeczne 
dotyczące strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego „Sudety 2030”
07 - 08.07.2018 r. na terenie Skansenu 
Górniczo-Hutniczego w Leszczynie odbyły się 
XIX Dymarki Kaczawskie.
15.07.2018 r. w złotoryjskiej Pracowni 
Orange odbyło się trzecie „Spotkanie z 
piosenką i poezją patriotyczną” pod hasłem 
„Nasz Chłopicki wojak dzielny”.
16.07.2018 r. Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego opublikował listę rankingową 
w konkursie  „Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne”, w ramach którego gminy 
Pielgrzymka i Złotoryja otrzymają środki 
unijne na budowę centrów kultury i świetlic 
wiejskich.
17.07.2018 r. Urząd Miejski zorganizował 
spotkanie informacyjne dla mieszkańców 
o możliwości otrzymania dopłat do 
termomodernizacji domów jednorodzinnych.
21.07.2018 r. w Złotoryi odbyło się 
bezpłatne badanie znamion w ramach 
akcji profi laktycznej „UVaga – wyprzedź 
czerniaka!”. 
23.07.2018 r. otwarto plac zabaw „Pod 
chmurką” przy ul. Dworcowej w Złotoryi. 
Inwestycja powstała dzięki złotoryjskiemu 
budżetowi obywatelskiemu.
24.07.2018 r. w sali kinowej Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, odbyły się 
uroczyste obchody „Święta Policji”.
28.07.2018 r. w Sudeckiej Zagrodzie 
Edukacyjnej odbył się po raz pierwszy 
„Kaczawski Piknik Geologiczny”.
29.07.2018 r. w kościele parafi alnym 
w Zagrodnie odbył się koncert organowy 
Antoniego Pokory, laureata wielu konkursów 
organowych.
30.07.2018 r. w Świerzawie Klub Seniora 
oraz CKSiT w Świerzawie zorganizowały 
Wakacyjne Warsztaty Artystyczne dla dzieci 
i młodzieży.
01.08.2018 r. w Złotoryi pod pomnikiem 
Niepodległości upamiętniono 74. rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego.
05.08.2018 r. na Zamku Grodziec 
zorganizowano „Piknik Rodzinny”.
06.08.2018 r. na orliku przy ul. Wiosennej 
oraz nad zalewem złotoryjskim zaczęły się 
wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci.
10 - 18.08.2018 r. Fundacja ANIMUS 
zorganizowała akcję „PACZKA DLA ŻACZKA”, 
która skierowana była do dzieci z rodzin 
wielodzietnych i z niepełnosprawnością.
11.08.2018 r. na strzelnicy sportowej w 
Złotoryi Klub Strzelecki „Agat” zorganizował 
zawody strzeleckie z okazji Święta Wojska 
Polskiego.
11 - 12.08.2018 r. w Wojcieszowie odbyły się 
uroczyste obchody 750 - lecia miasta.
18 - 19.08.2018 r. na Zamku Grodziec 
zorganizowano „III Towarzyski Turniej na 
Zamku Grodziec”.
19.08.2018 r. w Krotoszycach odbył się 
III Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem 
Bitwy Kaczawskiej”.
23.08.2018 r. pod pomnikiem bitwy o 
Złotoryję przy ul. Hożej i ul. Lubelskiej 
Stowarzyszenie Historyczne 3. Pułku Piechoty 
Legionu Irlandzkiego Cudzoziemskiego 
zorganizowało uroczystość 205. rocznicy 
bitwy o Złotoryję z 23 sierpnia 1813 r.

Opracował: Jarosław Jańta



Muzyków cechuje wrażliwość trochę 
wyższa od przeciętnej. Potrafi ą ze swoim 

instrumentem „sam na sam” przesiedzieć 
(przegrać) parę godzin albo w gronie innych 
muzyków pokiwać się rytmicznie, podkreślając 
mocniejsze czy ciekawsze frazy. Od czasu do 
czasu budzą się, uśmiechają, kiwają z aprobatą 
głowami i znikają w swoim świecie dźwięków. 
Ziemię złotoryjską zamieszkują aktywni muzycy. 
Jedni zrzeszają się w zespoły, inni tworzą 
„korporacje” rodzinne, duety małżeńskie, ale 
wszyscy już gdzieś, kiedyś zetknęli się.

Historię złotoryjskich zespołów 
muzycznych w opracowaniu  Wiesława Mazura 
publikowaliśmy w lutowym numerze „Echa 
Złotoryi” tego roku. Zatem przejdźmy do historii 
najnowszej z ich udziałem. Od lat niezmordowaną 
organizatorką Spotkań Pokoleń jest Halina 
Proszowska. W br. letnie granie odbyło się w 
restauracji „Przy Miłej”. Przybyli goście z bliska 
i z daleka, wśród których były gwiazdy parkietu 
minionych fajfów, konkursów tanecznych, 
potupajek i dyskotek. Nie zabrakło przedstawicieli 
życia politycznego, reprezentowanego przez 
Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską (która pod 
tablicą upamiętniającą męża zasadziła drzewko) 
oraz Jadwigę Szeląg. W roli gospodarza wystąpił, 

jak zwykle serdeczny, uczynny i gościnny 
Andrzej Kowalski. Starzy bywalcy witali się czule, 
zwłaszcza gdy dawno niewidziany kompan z 
pracy, sąsiedztwa czy szkoły od lat mieszka z 
dala od naszego złotego grodu. Wielu dojrzałych, 
powiedzmy 50+, wróciło do miasta dzieciństwa 
i młodości, ożywiając wspomnienia. Właśnie 
te dawne wspólnie przeżyte chwile tak silnie 
jednoczą ludzi, że wciąż chcą się spotykać. Pasja 
społecznikowska organizatorów poszerza grono 
uczestników o nowych sympatyków muzyki 
tamtych szalonych lat. Niektórzy uczestnicy 
przywieźli zdjęcia z kolegami z pracy, szkoleń 
i z minionych spotkań pokoleń.

Organizatorzy przygotowali 
dziesięciopunktowy tekst przyrzeczenia, którym 
zaprzysiężono uczestników. Podano smaczne 
potrawy i zagrała orkiestra… Zrazu nieśmiało, 
pojedyncze pary rozpoczęły pląsy, za nimi ruszyli 
adepci kursu tańca klasycznego i pozostali. 
I tak już zostało do końca. Muzycy reagowali 
na tańczących i od czasu do czasu dodawali 
ognia, przyspieszając tempo i wydłużając utwór. 
Tancerze łapali z całych sił głęboki oddech, 
opadali na krzesło i po uzupełnieniu kalorii, 
przy pierwszych dźwiękach orkiestry byli gotowi 
na kolejne szaleństwo.

       Do tańca przygrywali muzycy zespołu „Pawit” 
w składzie: Wacław Wankiewicz - gitara, Wiesław 
Mazur - gitara, Zygmunt Radoszewski - perkusja, 
Grzegorz Chmielowski - organy i gościnnie 
Jarosław Chudziński - gitara. Szkoda, że nie udało 
się przyjechać Janowi Pacholskiemu.

Ponadto wystąpili: Marek Odziomek 
– organy, Sebasti an Dyda – gitara/organy i 
wokalistka – Joanna Cieślak ze względu na 
miejsce zatrudnienia mówiono o nich „zespół 
policyjny”. Do występu szykowali się Grzegorz 
Jarczak i Kazimierz Jurewicz, ale skończyło się 
występem Kazimierza. Tajemnicą poliszynela 
pozostanie unik Grzegorza. 

Duże brawa zebrał śpiewający siostrzany 
duet Karoliny i Pauliny Kurczak z Legnicy. 
Przypomniało się dawno niesłyszane małżeństwo 
Jolanty i Ryszarda Kopańskich w repertuarze 
piosenek lekkich i przyjemnych. 
       Na sali panował przyjemny gwar, wspaniała 
pogoda umożliwiała wyjście poza salę dla 
ochłody i oddechu na świeżym powietrzu. 
Co pewien czas na tarasie pojawiali się nowi 
dyskutanci, delektując się lekkim chłodem 
wieczoru. Wśród gości brylowała uśmiechnięta, 
serdeczna Halinka – fi lar tego wieczoru, który 
wszystko wie, wskaże, wyjaśni. Dowody przyjaźni, 
podziwu i podziękowań spływały ku Niej ze 
wszystkich stron. A kiedy zabawa dobiegła końca 
żegnano się z żalem i koronnym 
„do zobaczenia w przyszłym roku”.

Danuta Sosa
Fot. Mariusz Stalski – Studio 11

Co im w duszy gra?

Uczestnicy Spotkania Pokoleń

Halina Proszowska i Andrzej Kowalski 
- organizatorzyZespół Pawit

SPOTKANIE POKOLEŃ
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19 sierpnia w godzinach 
popołudniowych zrobiło się 

barwnie i wesoło na dziedzińcu 
zamku Grodziec. Pojawiło się 
na nim ponad 300 osób, które 
reprezentowały 34 Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu województwa 
dolnośląskiego. Przywieziono 
ze sobą kroniki zgłoszone do 
„II Dolnośląskiego Konkursu 
na Najciekawszą Kronikę Koła 
Gospodyń Wiejskich na Dolnym 
Śląsku”. Konkurs  i towarzyszącą 
mu biesiadę zorganizowały 
wspólnie: Regionalny Związek Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Legnicy, 
Stowarzyszenie na Recz Rozwoju 
Wsi Pielgrzymka oraz Powiatowa 
Rada Kół Gospodyń Wiejskich. 
Pieniądze na te działania pozyskano 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Swój 
udział miała też Dolnośląska Izba 
Rolnicza, a realizacją projektu zajęli 
się Radosław Zysnarski, Wioleta 
Michalczyk i Ewelina Niklewicz-
Dębicka. Spotkanie poprowadził 
Olgierd Poniźnik, a oprawę muzyczną 
wykonał Krzysztof Majewski. 
Oprócz bohaterów imprezy, czyli 
uczestników konkursu, pojawili się 
również goście zaproszeni, m.in. 
Marszałek Tadeusz Samborski, 
Wanda Gołębiowska - Dyrektor 
Departamentu Spraw Społecznych, 
Waldemar Dyduch - Dyrektor 
Wydziału Obszarów Wiejskich, 
Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
Leszek Grala oraz przedstawiciele 
samorządów i organizacji lokalnych. 
Dzięki pomocy ze strony Kasztelana 
Zamku Piotra Janczyszyna wszyscy 
uczestnicy biesiady zasiedli przy suto 
zastawionych stołach, na których 
królowały smaczne, swojskie 
potrawy i ciasta upieczone
przez członkinie KGW. 

Spotkanie rozpoczęło rozdanie 
nagród w konkursie. Trzy pi erwsze 
miejsca zajęły kolejno: Przychowa 
(pow. lubiński); Snowidza 
(pow. jaworski); Grębocice 
(pow. polkowicki). Wyróżnienia 
otrzymały:  Nowa Wieś Grodziska 
(pow. złotoryjski) i Biały Kościół 
(pow. strzeliński). Pozostałe koła 
nagrodzono za udział. Każde koło 
uczestniczące w konkursie otrzymało 
pamiątkowy puchar, dyplom i 
nagrodę rzeczową. 

Po zakończeniu części 
ofi cjalnej miał miejsce długo 
oczekiwany występ znanego 
satyryka, poety i piosenkarza 
Krzysztofa Daukszewicza, który 
z miejsca wciągnął obecnych do 
zabawy, opowiadając dowcipy oraz  
przypominając swoje znane i nowe 
kompozycje. Okazało się, że wiele 
osób zna je i nuciło razem z nim. Był 
to wspaniały występ, zwłaszcza, że 
kompozytor szybko nawiązał bardzo 
dobry kontakt z publicznością. 
Był kilkakrotnie proszony o bis. 
Po występie ustawiła się do niego 
kolejka pań z KGW po wpisy do 
kroniki.

Na tym nie koniec, bo jeszcze 
długo, zarówno uczestnicy biesiady, 
jak i obecni na zamku turyści, bawili 
się przy żywiołowych piosenkach 
śpiewanych przez Romana Matechę. 
W ciągu całej imprezy panowała 
świetna atmosfera. Przyczyniło 
się do tego też wybrane na nią 
niezwykłe miejsce, jakim jest Zamek 
Grodziec. Konkurs kronik stanie się z 
pewnością imprezą cykliczną, ważną 
dla popularyzowania działalności Kół 
Gospodyń Wiejskich.

Tekst: Wioleta Michalczyk, 
Ewelina Niklewicz-Dębicka
Zdjęcia: Ewelina Niklewicz-

Dębicka, KGW Czaplanki

Kroniki na Grodźcu Nieodpłatna pomoc 
prawna w powiecie 

złotoryjskim:
Starostwo Powiatowe w Złotoryi 

z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 
59-500 Złotoryja.

Punkt nr 2  - nieodpłatna pomoc prawna 
udzielana będzie od poniedziałku do piątku, 
w godzinach: poniedziałek  - 1130- 1600, wtorek 
-  730-1200, środa - 1130- 1600, czwartek- 730-1200, 
piątek- 1130- 1530

W wyniku postępowania konkursowego 
prowadzenie punktu powierzono 
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych 
„Wsparcie, Informacja, Rozwój”, 
w imieniu którego nieodpłatnej pomocy 
prawnej udzielać będzie radca prawny.

Darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymują:

• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fi zyczne, którym w okresie roku 

poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy       o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę   Dużej 

Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 

naturalną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną,

• kobiety w ciąży.

DOLNOŚLĄSKI KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ KRONIKĘ
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19 września 2018 r. o godz. 19.00.
Serdecznie zapraszamy na czwarte 

wspólne śpiewanie! Tym razem przypomnimy 
utwory z przełomu XIX i XX wieku i I wojny światowej

Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”, 
ul. M. Konopnickiej 22.

Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę 
(przenosimy spotkania z niedzieli na środę) miesiąca, w 

tym samym miejscu i o tej samej porze.
Roman Gorzkowski, Jerzy Bucha, 

Barbara Zwierzyńska-Doskocz

Niżej podpisany prosi o kontakt wszystkich, którzy 
posiadają informacje oraz archiwalia (fotografi e, 
ezgemplarze, dokumenty itp.) dotyczące złotoryjskich 
pomników przedwojennych i powojennych oraz 
powojennych czasopism – takich jak np. Życie Złotoryi, 
Barwy Kaczawskie, periodyki wyborcze, partyjne, gazetki 
szkolne, czasopisma wydawane przez organizacje 
społeczne, instytucje itd., nawet jednodniówki.

Roman Gorzkowski
rogorz@poczta.fm, 661 743 992

Ocalić od zapomnienia

Spotkanie z piosenką
i poezją patriotyczną

Taki podtytuł, “Zabytki na emigracji”, powinny mieć już co 
najmniej dwa wcześniejsze artykuły w “Echu” – o księgach 

złotoryjskiej biblioteki łańcuchowej, przechowywanych w 
Warszawie i Paryżu (kwiecień 2013) i krucyfi ksie z XV w., teraz 
w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu (luty 2018). 
Pocieszmy się, że to nie ostatni artykuł z tego cyklu.

Całkiem niedawny wakacyjny wypad zaprowadził nas do 
kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Kościelniku koło 
Lubania. Od 1960 r. w prezbiterium tej świątyni znajduje się tryptyk 
św. Jana Chrzciciela, pochodzący z 1497 r. 

Do początku XX w. ten gotycki ołtarz typu szafowego, zdobił 
północną nawę boczną kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Złotoryi. Możemy przypuszczać, że stał tam nieprzerwanie 
od końca XV w. W latach 1914-1917 został ustawiony w kaplicy 
za amboną i znajdował się tam aż do 1953 r. Wtedy trafi ł do 
Muzeum Śląskiego we Wrocławiu (dziś Muzeum Narodowe). 
Trzeba pamietać, że aż do 1958 r. kościół NNMP był zamknięty, jego 
wywiezienie pozbawiło nas jednego z najcenniejszych i nastarszych 
zabytków, ale być może uchroniło przed zniszczeniem na miejscu. 
Przed przekazaniem tryptyku parafi i w Kościelniku, przez jakiś czas 
przechowywany był także w Muzeum Archidiecezjalnym i kościele 
św. Krzyża we Wrocławiu.

W centralnej, nieruchomej części widzimy trzy postaci (od 
lewej): św. Annę Samotrzecią, matkę Maryi, dźwigającą na rękach 
córkę oraz małego Jezusa, św. Jana Chrzciciela z krzyżem, księgą 
i barankiem oraz św. Jadwigę, którą rozpoznajemy po modelu 
kościoła. W lewym skrzydle znajduje się nieznany z imienia 
święty, natomiast w prawym skrzydle rozpoznajemy św. Jakuba 
z otwartą księgą. W dolnej części, zwanej predellą,  podziwiać 
możemy postaci trzech świętych niewiast (od lewej): Małgorzatę ze 
smokiem, Barbarę z wieżą i Katarzynę z kołem (atrybuty wszystkich 
związane są z okolicznościami ich śmierci; jednak Małgorzata, 
rzucona na pożarcie smokowi, wyszła bez szwanku). Gdyby 
zamknąć boczne dwa skrzydła, zobaczylibyśmy malowane na desce 
postaci św. Marcina z Tours oraz św. Mikołaja.

Tryptyk św. Jana Chrzciciela pasuje do niewielkiej przestrzeni 
prezbiterium kościelnickiego kościoła. Postać świętego Jana 
jest jedynym wizerunkiem patrona tej świątyni. Tym niemniej 
złotoryjanom może być trochę żal, m.in. dlatego, że św. Jadwiga 
związana jest z dziejami naszego miasta, przez które poza tym 
przechodzi Droga św. Jakuba.

Roman Gorzkowski

Zabytki na emigracji: Tryptyk z XV w.
Fot. Michał Szafrański

Fot. Roman Gorzkowski

Fot. Roman Gorzkowski

DZIEJE ZŁOTORYJSKICH ZABYTKÓW
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„Pozostaje opowiedzieć o wypadkach i 
chorobach górników i sposobach, jak ich się 
wystrzegać. Bowiem zawsze lepiej dbać najbardziej o 
to, jak zachować zdrowie, aniżeli dbać o zysk, byśmy 
mogli wykonywać bez przeszkód prace fi zyczne. 
Spośród tych chorób niektóre dotykają nóg, inne 
uszkadzają płuca, częściowo oczy, niektóre zaś 
powodują śmierć. (...) Ba, również czasem górnicy, 
spadłwszy ze schodów do szybu ręce, nogi, kark sobie 
łamią, przebijają brzuchy lub w wodzie się topią. 
(...) Ludzie zaś również sami mają być ostrożni, by z 
powodu swojej nieuwagi nie spaść, mimo że żadna 
z tych rzeczy nie leży im na drodze. Czasem zwali się 
góra, ludzie giną zasypani. (...) Odłamane kamienie 
też łamią nogi, i by się nie wydarzyło, górnicy 
podpierają niezbędną obudową szyby, sztolnie i 
chodniki kopalni.” Tak o zagrożeniach związanych 
z pracą w górnictwie pisał w XVI wieku Georgius 
Agricola, jeden z najwybitniejszych znawców 
tej problematyki. Powyższe słowa pokazują, że 
świadomość o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze 
sobą praca pod ziemią, była od dawna. Wszakże 
problem ten nie jest niczym nowym, jako że od 
wieków trapił górników i zarządców kopalni, którzy 
poprzez różnorodne działanie starali się zapobiegać 
podziemnym katastrofom lub minimalizować ich 
skutki. Właśnie dlatego w ośrodkach górniczych 
zaczęły pojawiać się nieformalne grupy, które 
niosły pomoc poszkodowanym w niebezpiecznych 
zdarzeniach górnikom. 

Nie inaczej wyglądała sytuacja w Zakładach 
Górniczych „Lena” w Wilkowie, które zostały 
utworzone w miejscu przedwojennej kopalni 
rudy miedzi należącej do koncernu Bergwerks-
Gesellschaft  Georg von Giesches Erben Berlin-
Breslau. W związku ze zmianami granic, które miały 
miejsce w 1945 r., ośrodek ten został przyłączony 
do Polski w ramach tzw. Ziem Zachodnich. Po 
zakończeniu odbudowy zdewastowanego kompleksu 
i odwodnieniu zatopionych podziemnych korytarzy 
możliwe było uruchomienie kopalni. Stało się to 
jesienią 1950 r. Warte zapamiętania jest to, że była 
to pierwsza placówka wydobywająca rudę miedzi, 
która rozpoczęła eksploatację złoża na Dolnym Śląsku 

po II wojnie światowej. Również ona borykała się z 
kwesti ą wypadków przy pracy i szukała sposobu na 
efektywne udzielanie pomocy poszkodowanym. 

Dokładna data powołania do życia służb 
ratowniczych przy kopalni rudy miedzi w Wilkowie 
jest bardzo trudna do ustalenia, ponieważ 
najstarsza zachowana w materiałach archiwalnych 
wzmianka pochodzi z 1958 r. Dlatego też umownie 
można przyjąć, że Kopalniana Stacja Ratownictwa 
Górniczego powstała w tym miejscu w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych XX w. Wobec tego, 
należy pochylić się nad organizacją takiej jednostki. 
Otóż ratownikiem mógł zostać każdy pracownik 
kopalni, który ukończył 21 rok życia, był odpowiednio 
przeszkolony i przeszedł niezbędne badania 
lekarskie. Wymagany kurs wiedzy praktycznej oraz 
teoretycznej z zakresu ratownictwa i udzielania 
pierwszej pomocy składał się z dwóch etapów. 
Pierwszy odbywał się w komorze ćwiczeń na miejscu, 
a drugi w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego 
w Wałbrzychu. Tylko zaliczenie obu części dawało 
możliwość podjęcia służby. Zatem ile dokładnie 
osób liczyła cała jednostka? Pierwsze dokładne 
dane pochodzą z 1958 r. Wtedy do grupy należało 
kolejno: 21 ratowników, 1 kierownik, 1 zastępca 
oraz 6 zastępowych. Dało to łącznie 29 osób, które 
były podzielone na pięć zatwierdzonych zastępów 
dysponujących sprzętem ratowniczym. Rok później 
skład drużyny został powiększony o 15 osób z dozoru 
oraz 17 pracowników fi zycznych. 

Cała komórka funkcjonowała w kilku 
pomieszczeniach, gdzie rozlokowano: salę 
aparatową, warsztat mechanika aparatowego, 
lampiarnię, przedsionek z umywalką oraz komorę do 
przetłaczania tlenu. Ratownicy mieli do dyspozycji 
łącznie 17 tlenowych aparatów izolujących z 
kompletem części zapasowych w tym 12 urządzeń 
F. S. R.-M51 i 5 aparatów Draeger 160A. Ponadto 60 
dwulitrowych butli z tlenem, 1 pompę elektryczną 
U-200 do przetłaczania tlenu, 2 inhalatory, 1 przyrząd 
do sztucznego oddychania, 52 akumulatorowe 
gazoszczelne lampy elektryczne, 45 masek do 
aparatów ratowniczych, 1 telefon polowy z 1500 
m kabla oraz ochronne ubrania, hełmy, buty, 

różnego rodzaju sprzęt i narzędzia potrzebne do 
prowadzenia akcji. Następne informacje ukazujące 
szczegóły działalności służb ratowniczych w kopalni 
pochodzą z 1963 r. W materiałach archiwalnych 
odnotowano, że w tym czasie służbę pełniło łącznie 
23 pracowników umysłowych i dozoru oraz 22 
pracowników fi zycznych. Warto zaznaczyć, że 
sprzęt w jaki była wyposażona stacja nie budził 
zastrzeżeń. Przy tym ratownicy cztery razy do roku 
biorą udział w pogotowiu górniczym organizowanym 
przez Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w 
Wałbrzychu, które poszerzało i utrwalało zdobytą 
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Nieco więcej szczegółów o działalności 
Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego w 
Zakładach Górniczych „Lena” w Wilkowie dostarcza 
sprawozdanie z 1967 r. Zapisano w nim, że sztab 
zlokalizowany był ok. 30 metrów od budynku szybu 
głównego. Jego liczebność kształtowała się na 
następującym poziomie: 38 ratowników, 1 kierownik 
stacji, 2 zastępców, 8 zastępowych, 4 mechaników 
aparatowych. Ratownicy dysponowali 12 
aparatami ratowniczymi typu W-63, niezbędną 
ilością butli tlenowych, pochłaniaczami CO2 oraz 
innym sprzętem do cucenia i udzielania pomocy. 
Zapisano, że brakowało kilku potrzebnych urządzeń 
m.in. uniwersalnego przyrządu typu „Medi” do 
badania aparatów W-63. Jego zakup zaplanowano 
na rok 1968. Była to ostatnia źródłowa informacja 
odnosząca się bezpośrednio do tych służb. Niemniej 
jednak musiały one funkcjonować aż do likwidacji 
kopalni w 1973. Takie założenie potwierdza 
ewidencja wypadkowości z lat 1968-1973. Zgodnie 
z nią we wspomnianym okresie na terenie zakładu 
odnotowano łącznie 471 wypadków przy pracy. 
Z tego powodu jednoznacznie można stwierdzić, 
że oddział ratownictwa górniczego był jednym z 
najważniejszych elementów warunkujących ochronę 
życia i zdrowia w kopalni. 

Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego przy 
Zakładach Górniczych „Lena” w Wilkowie przez cały 
okres swojej działalności ocaliła wiele istnień ludzkich. 
Nierzadko podczas interwencji ratownicy udzielali 
pomocy nie tylko współpracownikom, ale i kolegom. 
Dlatego też praca ta wymagała wielkiej odwagi i chęci 
niesienia pomocy bliźniemu.  

  Karolina Rybicka
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Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego
w Zakładach Górniczych „Lena” w Wilkowie

Członkowie Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów 
Stowarzyszenia Przyjaciół Złotoryi Aureus Mons, które posiada bogatą kolekcję fotografi i 
dokumentujących historię Zakładów Górniczych „Lena” w Wilkowie. 

DZIEJE ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH „LENA”

21



KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

W czerwcu 2012 r. polecaliśmy 
w tej rubryce „Koleje 

regionu Kaczawskiego”, autorstwa 
Przemysława Dominasa. Powraca 
on do tej tematyki, wspólnie z 
Tomaszem Przerwą, w obszernym 
dziele „Od kolei na Dolnym Śląsku 
po Koleje Dolnośląskie” (Księży 
Młyn, Łódź 2017). Dowiemy się 
tutaj nie tylko o powstawaniu 
połączeń kolejowych na Dolnym 
Śląsku (oczywiście również 
w dolinie naszej Kaczawy: 
Legnica-Złotoryja-Marciszów), 
ich modernizacji w okresie 
międzywojennym, powojennym 
uruchamianiu, ale także o 
późniejszym regresie i renesansie 
w epoce Kolei Dolnośląskich. 
Na archiwalnych fotografiach 
zobaczyć można m.in. kolejowe 
mosty kratownicowe z lat 1893-
1896 w Jerzmanicach Zdroju, z 
których jeden ledwo wisi jeszcze 
nad doliną rzeki. Przypomnijmy, 
że złotoryjski dworzec kolejowy 
zbudowano w 1884 r., a cztery lata 
później dobudowano prawą część 
z pawilonem werandy (co zostało z 
tego całego obiektu?)

Roman Gorzkowski

Warto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytać Kącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówki
Nostalgia za ciuchciąNostalgia za ciuchciąNostalgia za ciuchcią

Najważniejszym powodem powstania 
tytułowej korespondencji była  śmierć 

rektora Gimnazjum w Złotoryi Valentina 
Trozendorfa (1490-1556). To wydarzenie 
odbiło się szerokim echem na Śląsku i w 
dużej części Europy. Joachim Cureus (dawny 
uczeń Trozendorfa) pozyskał informacje o 
okolicznościach śmierci  swojego nauczyciela od 
Hieronima Haunolda - zw. Medicusem (1518-
1567), lekarza księstwa legnickiego, który został 
wezwany do sparaliżowanego Trozendorfa w 
sobotę 25 kwietnia 1556 r. (dzień przed jego 
śmiercią). 10 maja 1556 r. Cureus postanowił 
podzielić się pozyskaną wiedzą oraz własnymi 
wspomnieniami z przyjacielem Abrahamem 
Buchholzerem. Tak powstał niniejszy list.

Autorem listu, nadawcą był wspomniany 
Joachim Cureus (1523-1573) z Kożuchowa 
- wychowanek Valentina Trozendorfa w 

Gimnazjum w Złotoryi w latach 1542 
(przerwa z powodu choroby) i 1548/50. 
Potem absolwent Uniwersytetu 
w Wittenberdze, rektor szkoły w 
Kożuchowie (1555/57), student 
medycyny w Padwie i Bolonii (1557/58), 
lekarz w Głogowie oraz historyk - autor 
Gentis Silesiae annales  - 1571 r. (Historii 
narodu śląskiego). List otrzymał 
Abraham Buchholzer (1529-1584) z 
Zielonej Góry (przebywający wtedy 
w Wittenberdze). Wykształcony na 
Uniwersytetach we Frankfurcie i 
Wittenberdze, rektor szkoły w Zielonej 
Górze (1556-1563), pastor w Szprotawie, 
Krośnie, Wschowie i Kożuchowie 
(1563-1579). Autor cenionego dzieła 
Index Chronologicus  - 1580 r. (Historia 
stworzenia świata).

dystychem pochwalnym, którym kiedyś 
Erazm [z Rotterdamu] pozdrowił 
bardzo uprzejmie [Wilhelma] Budeusa. 
Przeczytałem twoje listy i jestem 
zachwycony przede wszystkim twoją 
miłością i wybitną życzliwością, 
a jednocześnie uczonym dialogiem. 
Zatem proszę cię, abyś przyrzekł mi 
taką życzliwość, jaką oczekujesz od 
najlepszego przyjaciela. Nic zatem złego nie 
podejrzewasz ani odnośnie mojej woli, ani 
zwyczajów. Pokazałem tobie, jaki jestem, 
bez żadnego kolorowania. Jakiekolwiek 
więc będą rozmowy innych na mój 
temat, ty to moje zobowiązanie pisemne 
przyjacielskiej woli przedłóż nad wszelkie 
oszczerstwa. 
       O śmierci pobożnego i najświętszego 
wiekowego Trozendorfa obszernie 
do mnie pisał mój najlepszy przyjaciel, 
nazywany wykładowcą Hieronimem 
[Haunoldem] Medicusem. Zatem owe 

Oryginalny list w języku łacińskim  
odnalazł w Landeshuter Bibliothek (wśród 
korespondencji Buchholzera) i wydał w 
czasie II wojny światowej w czasopiśmie 
Zeitschrift des Vereins für Geschichte 
Schlesiens (1940, Bd. 74, s. 242-247) 
profesor Uniwersytetu w Lipsku i 
dyrektor Ratsschulbibliothek w Zwickau 
- Otto Konstantin Clemen (1871-1946). 
Obecnie tekst jest zapomniany i nie znają 
go nawet badacze zajmujący się życiem 
Trozendorfa, Cureusa czy Buchholzera. 
Już dlatego warto opublikować to źródło 
w całości i w polskim tłumaczeniu.

„Kożuchów, 10 maja 1556 r.
Witaj, Mościwy Abrahamie, 

najbardziej uczony ze wszystkich 
przyjaciół i najbardziej przyjacielski z 
uczonych! Zwracam się do Ciebie tym 

Przy złotoryjskim piwiePrzy złotoryjskim piwiePrzy złotoryjskim piwie

Ott o Clemen - teolog, fi lolog, historyk i pedagog. 
Odnalzał, opracował i opublikował w 1940 r.

list Joachima Cureusa z 10 maja 1556 r.

Valenti n Trozendorf - rektor Gimnazjum w Złotoryi. 
Unikatowy opis jego życia i śmierci znalazł się w liście 
napisanym przez Cureusa do Buchholzera w 1556 r.

Abraham Buchholzer - teolog, pedagog i 
historyk. Otrzymał w 1556 r. list od Cureusa 
z informacją o śmierci rektora Trozendorfa

List Joachima Cureusa do Abrahama Buchholzera z 1556 r.List Joachima Cureusa do Abrahama Buchholzera z 1556 r.List Joachima Cureusa do Abrahama Buchholzera z 1556 r.

Choć tutejsze tradycje piwowarskie 
sięgają średniowiecza, to 

najbardziej znanym zakładem był 
browar Oswalda Neumanna i jego 
syna Richarda. W 1868 r. Oswald 
najpierw wydzierżawił, a potem 
kupił od miasta niewielką fi rmę, 
którą rozbudował, unowocześnił, 
zadbał o jej asortyment i rozgłos. 
Ostateczny kształt (patrz ilustracje) 
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listy dołączyłem do tej mojej stroniczki. 
Kiedy przeczytasz te listy, odeślij mi je, 
ponieważ jeszcze nie odpisałem na nie. 
Ów mąż [Trozendorf] w ogóle odznaczał 
się nadzwyczajną pracowitością, zwłaszcza 
kiedy ciało było silniejsze. Dlatego podczas 
swojego nauczania bardzo pożytecznie 
wykształcił młodzież słynnego rejonu 
Elyzyjskiego [Śląskiego]. Dlatego, także 
ta sama osierocona [ziemia], zasłużenie 
śmierć takiego wykładowcy opłakuje i 
pamięć o tym tak zdrowym wykładowcy 
zachowa we wdzięcznym sercu. Nie było 
w nim najbardziej godnej stałej chwały, 
przenigdy nie pragnął wielkiej świetności, 
lecz był zadowolony z funkcji nauczyciela, 
która jest mniejszą niż zasługuje na uznanie 
w większej części wyjałowionej Europy. 
Z tego powodu, dane nam korzyści, 
uważamy za łaskę, nawet jak niegdyś 
o najwyżej cenionym Epicharmusie 
powiedziano. [Ma na myśli wiersz na 
posągu Epicharma: Jak wielkie słońce 

przyćmiewa gwiazdy, a morze ma siłę większą od 
rzek, tak twierdzę, błyszczy mądrością Epicharm, 
chluba ojczystych Syrakuz]. Chociaż Bóg miał go 
w opiece i był szczęśliwy w swoim nauczaniu i 
miał nawet z tej funkcji wystarczająco satysfakcji, 
które w innych przypadkach są rzadkością, jak to 
być mogło, teraz już rozumiem. Przed dwu laty 
w sąsiednim mieście Żaganiu, zapytany został 
przez senatora miasta, jak wiele lat naucza w 
szkole złotoryjskiej? Przy tej sposobności sam, 
im to całkiem dowcipnie odpowiedział: Panie, 
on mówi, moja matka, kobieta wiejska a mimo 
to nie prymitywna, często z pełną miłości troską 
mnie zachęcała i wzywała: Proszę cię, mój 
synu, nie opuszczaj szkoły. Tak więc zrobiłem, 
powiedział, stosując sposób najdroższej matki, 
utkwiłem w szkole więcej niż trzydzieści lat, i jeśli 
Bóg pozwoli, będę pozostawał, tak długo, jak 
będę mógł. Słyszałem to od niego w wieku 21 lat. 
Pan Filip [Melanchton] nauczał w Wittenberdze 
dialektyki z wielkim uznaniem słuchaczy, którym 
przyznał sam wyraźnie - znaczne czesne, po 
jednym złotym węgierskim, i jak, mówił, choć 
w rzeczywistości to wtedy uznanie wielkiego 
dialektyka zdobywał, siedząc podówczas wśród 
jego słuchaczy zrozumiał, jak mu daleko do 
pokonania tego. Tak więc jestem teraz otoczony 
jego głosem i pismem, odkąd pragnął dla mnie 
samego przez nauczenie sylab dać możliwość 
głosu. Matka zachęciła go do nauki, kiedy on 
bowiem sam wzdrygał się od liter, których 
słodyczy jeszcze nie zakosztował, lecz on tak 
niezwykle wyuczony został przez mnichów 
[franciszkanów] wbrew sobie, starannie ucząc 
się pod opieką parafii. Szybko jednakże, jak to 
miało miejsce w wielkim szczęściu i radości, zaczął 
rozumieć znaczenie litery, i do nauki obudził się 
wielce. Oddany, mawiał, stadom mojego ojca 
i jeszcze równocześnie nauce, wielce dalece 
w ówczesnym wieku więc wieśniaczy tryb 
życia prowadziłem z bydłem. Kora brzozy, była 
dla mnie jak papier, atrament z sadzy z pieca 
przygotowywany umieszczałem na gęsich 
piórach. Tak wiec pisałem, w trakcie wypasania 
krów, jako Dawid, będąc młodym człowiekiem.

Najmilszy był Fryderyk starszy, książę 
roztropny, kochający swój kraj i nauki. I tak jak 
kiedyś powiedział, powinnością żołnierza w 
walce jest umrzeć, dlatego najlepszy w armii 
Trozendorf w szkole zmarł. Zaczął się początek 
choroby podczas czytania objaśnień do 
zgromadzonych: Chrystus  jest moim pasterzem, 
nie brak mi niczego. I wtedy podczas nich 

poczuł nagły atak apopleksji, do tych, 
którzy go z zaciekawieniem słuchali, 
powiedział: teraz jestem wzywany do 
innej szkoły. To był ostatni wydany jego 
głos, chory i niemy z  sali wykładowej 
został wyniesiony. Tak więc zgasnął ten 
szlachetny mąż, który był światłością i 
sternikiem naszego Śląska. Czy macie 
w dziejach, tak rozchodzące się i bardzo 
prędko jak też wszędzie wszelakie udręki? 
Twoje zapiski dla ciebie odsyłam i ja ci 
dziękuję a powierzone będę trzymać. 
       Usłyszeliśmy, że cesarz Karol 
1 czerwca przybędzie do Ratyzbony 
na wybory, otoczony wielką armią. 
Przerażająca jest kometa [zob. il. 
powyżej], która pojawiła się w tym 
roku, budząc przestrach przez swój 
związek ze Słońcem, Saturnem, 
Marsem oraz Merkurym, ale to jest 
straszny spisek papieża z cesarzem 
i królem Francuzów, by zniszczyć 
luteranizm. Dopiero co pisał jeden brat z 
miasta Rzymu w Italii, będącego pełnym 
żołnierzy, jak papież cesarza codziennie 
popycha do podejmowania wojny. Nasi 
książęta czasowo zawieszeni. Wynik jest 
w mocy Boga. Bądź szczęśliwy i zdrów, 
i tak jak obiecałeś, do nas szybko 
z wygnania powróć.
                                                                J. Cureus „

List Joachima Cureusa z 10 maja 
1556 r. ma dużą wartość... Jest 
jednym z ciekawszych źródeł 
epistolograficznych do odtwarzania 
złotoryjskich biografii. Można z 
niego pozyskać przede wszystkim 
szczegółowe informacje do życia 
rektora Valentina Trozendorfa 
(choćby opis trudnych początków 
jego edukacji, roli matki w 
tym procesie czy ostatnich 
wypowiedzianych przed śmiercią 
słów). Zawiera także treści przydatne 
przy ustalaniu faktów z historii 
powszechnej. Ujawnia m.in. 
czym żyło środowisko śląskich 
protestantów na początku maja 
1556 r. (śmiercią Trozendorfa, 
przelatującą kometą, przyjazdem 
cesarza do Ratyzbony oraz kłótniami 
religijnymi i szykującymi się wojnami z 
papiestwem i cesarstwem). Wreszcie 
list potwierdza erudycję piszących 
do siebie osób - znajdziemy tam 
cytaty z Erazma z Rotterdamu (list do 
Wilhelma Budeusa z 15 lutego 
1517 r.), autorów starożytnych 
(odniesienia do napisu na pomniku 
Epicharma) oraz wszechobecne w 
tych czasach nawiązania do Biblii.

Damian Komada

Wspomniana w liście „przerażająca kometa” z lutego-marca 1556 r. 
nad Konstantynopolem (oznaczona teraz C/1556 D1)

Adam Cureus - uczeń Trozendorfa w l. 40. 
XVI w., wysłał swojego młodszego brata 
Joachima Cureusa do szkoły w Złotoryi

nadał browarowi Richard Neumann 
w latach 1901-1918 i w okresie 
międzywojennym. W złotoryjskich 
lokalach raczono się piwem jasnym, 
ciemnym, pszenicznym i mocnym 
leżakowanym tzw. koźlakiem. 
Kolorowe przedwojenne, promocyjne 
widokówki stawały się ciekawą 
pamiątką, a dzisiaj poszukiwane są 
przez kolekcjonerów - birofi listów. 

Uliczkę w średniowieczu 
zamieszkiwali 

najprawdopodobniej kołodzieje, 
stąd pierwotna nazwa – Obere 
Radegasse (Górne Koło). Od 
1945 r. jej patronem pozostaje 
Fryderyk Chopin. W XVIII w. 
dwór Albrechta von Bocka 
z Jerzmanic Zdroju miasto 
przebudowało na szkołę (dziś 
Dom Nauczyciela „Bacalarus” 
– czy ta nazwa jeszcze 
funkcjonuje?), 

Z pewnością wiekszość 
czytelników wie, w którym 
miejscu znajdował się browar 
Neumannów. Prosimy jednak 
o jego lokalizację, a przy 
okazji dalsze losy obiektu po 
wojnie. Jak zwykle, nadawcy 
odpowiedzi otrzymają nagrody 
książkowe.

Roman Gorzkowski

w następnym stuleciu 
powstawały, lub były 
przebudowywane, 
kolejne kamienice. 

W latach 2003-2004 powstała 
plebania parafi i NNMP. 

Nas jednak interesuje obraz, utrwalony na 
fotografi i. Z czego był znany i kiedy powstał 

Historia jednej fotografi iHistoria jednej fotografi iHistoria jednej fotografi i
Od kołodzieja do ChopinaOd kołodzieja do ChopinaOd kołodzieja do Chopina

ów pawilon po prawej stronie, 
kiedy zniknęły nieistniejące 
dzisiaj zabudowania, czy ktoś 
przechowuje wspomnienia, 
dotyczące cukierni powyżej 
ul. Stanisława Moniuszki? 
Prosimy o kontakt.

Roman Gorzkowski
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TMZZ zdobył tytuł 
Laureata w VI edycji 

konkursu zDolne NGO

 
Gala Człowieka Ziemi Złotoryjskiej, VI Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, XVI 
Powiatowy Dzień Regionalisty, XX Rajd Jadwiżański, Osiem wieków kościoła Mariackiego 
i kościoła św. Mikołaja, Joannici w historii kościoła NNMP, wystawy historyczne 
w kościele NNMP i klasztorze franciszkanów, Gala 30-lecia TMZZ, upamiętnienie 
obeliskiem Marii Wolskiej-Bielskiej i tablicą Mistrzów Świata w Akrobatyce, wydanie 
„Pamiątek kultu św. Jana Nepomucena w powiecie złotoryjskim”, wycieczki szlakiem 
patronów szkół złotoryjskich, konkurs plastyczny: Zabytki ziemi złotoryjskiej.


