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W Złotoryi zamieszkałam nie później, 
jak 15 września 1945 r. Miałam już 

ukończoną klasę trzecią. Przypuszczam, 
że rodzina niezwłocznie zadbała, bym 
mogła kontynuować edukację. Czy 
zatem moje najstarsze wspomnienie 
związane ze złotoryjską szkołą dotyczy 
inauguracji jej działalności, czyli dnia 22 
września 1945 r.? Pamiętam jedynie, że 
ktoś nas ustawiał parami na szkolnym 
korytarzu. Jeśli to był właśnie ten ważny 
dzień, to jego okolicznościowa oprawa 
najprawdopodobniej nie zrobiła na mnie – 
dziewięciolatce – dużego wrażenia. Dopiero 
zakończenie tego roku szkolnego zostawiło 
ślad w mej pamięci. Odbyło się w Rynku, w 
sali ze sceną, na terenie dawnego hotelu. W 
tej sali i drugiej tego typu, znajdującej się 
w budynku po przeciwległej stronie Rynku, 
były potem organizowane różne szkolne 
uroczystości, jakieś akademie z występami 
uczniów; gościliśmy nawet św. Mikołaja z 
koszami pełnymi paczek, które przy pomocy 
aniołów rozdawał ze sceny.

W pierwszym budynku szkolnym 
zapamiętałam kancelarię i tylko dwie sale 
lekcyjne. Nasza znajdowała się z prawej 
strony; w niej klasa czwarta i trzecia uczyły 
się razem. Najpierw było nas kilkanaścioro. 
Przybywali nowi. Pod koniec roku szkolnego 
chyba wszystkie ławki zostały zajęte. Salę 
po stronie lewej kojarzę przede wszystkim 
z wieczornicą zorganizowaną przez 
starszych od nas harcerzy z Legnicy. Było 
ognisko zrobione ze świecącej się żarówki 
i czerwonej bibuły, piosenki harcerskie i 

zabawne skecze, z których jeden pamiętam 
do dziś. To było pierwsze nasze spotkanie z 
harcerstwem.

Języka polskiego uczyła naszą łączoną 
klasę pani Kamila Zbroja. Była wymagająca, 
respekt przed nią odczuwałam. Wiadomo 
mi, że po paru latach przerwała swoje 
wdowieństwo, wyszła za mąż i zmieniła 
nazwisko na Epler.

W podstawy matematyki wprowadzał 
nas kierownik Tadeusz Musiał, który 
zajmował z żoną mieszkanie na piętrze 
budynku szkolnego. Uczył nas też śpiewu 
i prowadził chór szkolny posługując się 
przy tym często skrzypcami. Był moim 
wychowawcą do końca klasy szóstej, 
pedagogiem ciepłym, życzliwym każdemu 
uczniowi, opiekuńczym. Zaznałam jego 
serdecznej troski jeszcze pod koniec klasy 
siódmej. Osobiście przyszedł wstawić się za 
mną, aby rodzina pozwoliła mi uczestniczyć 
w spotkaniu z Wojciechem Żukrowskim. Za 
jakieś przewinienie, którego nie 
pomnę, miałam zakaz wyjścia 

z domu. Oczywiście wstawiennictwo 
pomogło. Słuchałam fragmentów 
„Porwania w Tiuti urlistanie” czytanych 
przez autora na scenie hotelowej sali.

Dobrze zapamiętałam, kto nas uczył 
religii, a także z ilu części złożony jest 
Skład Apostolski. Ks. Michał Dunas utrwalił 
mi to w klasie czwartej 12 razy linijką w 
łapę. Nie za mocno. Nie spuchła. Cóż, nie 
wiedziałam, że warto było wcześniej zgłosić 
nieprzygotowanie do lekcji po dłuższej 
absencji spowodowanej chorobą. 

Nie mam pojęcia, kto uczył nas 
pozostałych przedmiotów w pierwszym 
roku nauki i od której klasy miała z nami 
lekcje geografi i p. Maria Dydyńska. 
Niewątpliwie w pierwszym roku 
działalności szkoły już pracowała. Widzę 
ją na amatorskich zdjęciach zrobionych 
po pochodzie majowym, w którym szkoła 
uczestniczyła. Zagadką jest dla mnie teraz, 
z okazji którego święta majowego wówczas 
ten pochód zorganizowano.

Według relacji Barbary, córki inspektora 
szkolnego Jana Stępnia, jej mama 
Stanisława rozpoczęła pracę w naszej 
szkole na wiosnę 1946 r. Miała z nami 
matematykę, w.f. i chyba śpiew dopiero 
w klasie siódmej. Nie wiem, kiedy dotarła 
do Złotoryi i zaczęła edukować klasy 
początkowe p. Janina Michalska. Chyba 
też dość wcześnie, bo jej syn Zbyszek był 
wymieniony wśród uczniów najstarszej 
klasy w pierwszych latach działania szkoły. 
Zapamiętałam ją z prywatnych spotkań 
rodzin nauczycielskich w latach 1946-48, 
w których i moja rodzina uczestniczyła.

Nie wiem, czy i czego uczyła nas 
p. Stanisława Nowakowska. 
Prawdopodobnie pracowała w tej szkole od 
początku. Była opiekunką szkolnego koła 
PCK, co przypomina zdjęcie opublikowane 
przez ECHO ZŁOTORYI we wspomnieniach 
Alicji Bielskiej. To zdjęcie zostało zrobione 
niedługo po przeprowadzce szkoły do 
nowej siedziby, w sali, w której miała 
lekcje moja klasa piąta. (Zdaje się, że tam 
dzisiaj jest czytelnia.) Miało być wysłane do 
Ameryki jako załącznik do podziękowania 
za przysłane dary, chyba za paczki UNRRA. 
Przy okazji stało się dla nas przemiłą 
pamiątką z lat szkolnych. 

Szkolne wspomnienia

Roma z Marią Dydyńską i koleżankami, 1946 r.
 Fot. Archiwum autorki

 Pani Szczepkowska z legnickimi uczennicami

 Linijki przyszły z darami z UNRY, fot. R. Szczepkowska

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

POCZĄTKI ZŁOTORYJSKIEJ „JEDYNKI”

W klasie piątej było nas dużo. Na 
świadectwie mam numer 44, a raczej nie 
byłam ostatnia na liście w dzienniku szkolnym. 
Przybywali nowi uczniowie, bo Złotoryję 
i okolice zasiedlało coraz więcej Polaków. 
Niektóre rodziny z jakichś powodów szukały 
potem innego miejsca do życia. Ich dzieci 
w wieku szkolnym ubywały nam ze szkoły. 
Bywały też przypadki nieuzyskania przez 
uczniów promocji, powtarzania klasy. Zespoły 
klasowe nie były stabilne.

 W 1947 r. w obiekcie, który opuściła 
nasza szkoła, powstała szkoła zawodowa. 
Przyjmowała także tych, którzy nie ukończyli 
szkoły podstawowej, a byli wiekowo opóźnieni 
w nauce. Dla nich zorganizowano klasę 
wstępną. Niektórzy nasi odchodzili właśnie 
tam.

Skład osobowy grona pedagogicznego też 
się zmieniał. Tylko w klasie piątej uczyła nas 
biologii pani Klicka. Nazywaliśmy ją Zieloną 
Panią, bo w takim kolorze nosiła garderobę. 
Mówiono mi, że potem przeszła do pracy w 
przedszkolu w Złotoryi albo w Legnicy.

W klasie szóstej mieliśmy język angielski z 
panią Janiną Plackowską. Była spokrewniona z 
panią Musiałową. Parę tygodni po rozpoczęciu 
nauki w klasie siódmej, język angielski 
zastąpiono nam rosyjskim. Z bukwami, czyli 
literami rosyjskiego alfabetu, zapoznawała 
nas p. Franciszka Kasza, później żona 
podinspektora Jaśkiewicza.

Nie samą nauką i celebrowaniem 
uroczystości żyła w tamtych czasach szkoła. 
Wspomnę tu o niektórych akcjach, w których 
braliśmy udział pod opieką nauczycieli, 
gdy byłam w klasie piątej lub szóstej. 
Powędrowaliśmy w kierunku Jerzmanic sadzić 
drzewka. Posadziłam jedno. Dzień był wolny 
od zwykłych zajęć szkolnych - zarządzone 
Święto Lasu, może  niedziela. Innym razem 
coś zbieraliśmy na polu po południu w jesieni. 
Dowieziono czarną kawę zbożową. Kierownik 
Musiał pilnował, 
by każdy wypił kubek ciepłego napoju.

W roku 1948 odbyły się dwie duże 
wycieczki szkolne. Jechaliśmy pociągami. 
Podczas pierwszej dwudniowej, w maju lub w 
czerwcu, zwiedzaliśmy Kraków. Spało się na 
siennikach rozłożonych na podłodze jakiejś 
wielkiej, obskurnie wyglądającej sali. Druga 
wycieczka była w jesieni. Oglądaliśmy we 
Wrocławiu Wystawę Ziem Odzyskanych.

Od 1 września tego roku zaczęła  pracować 
w naszej szkole Władysława Szczepkowska, 
siostra mego ojca, która wcześniej, przez trzy 
lata, pełniła funkcję sekretarza Inspektoratu 
Szkolnego. Objęła wychowawstwo mojej 
siódmej klasy 
i uczyła nas wielu przedmiotów. Rychło 
załatwiła nam dydaktyczną wycieczkę w 
ramach zajęć szkolnych. Poszliśmy na Wilczą 
Górę z przewodnikiem, prawdopodobnie 

pracownikiem naukowym z Wrocławia. 
Opowiadał przystępnie i interesująco o 
procesach górotwórczych oraz o wulkanicznej 
przeszłości tego wzgórza 
i innych w regionie.

Zdjęcie mojej siódmej klasy było 
wykonane 27 czerwca 1949 r., w dniu 
otrzymania świadectw końcowych. Także 
jest opublikowane w ECHU ZŁOTORYI, we 
wspomnieniach Barbary Stępień. Możliwe, 
że jest ostatnim, na którym upamiętniono w 
szkole pierwszego jej kierownika. Kilka tygodni 
później państwo Musiałowie przenieśli się do 
Wrocławia. Na tej fotografi i brak dwóch osób, 
które nas w tym roku szkolnym uczyły, tj. p. 
Dydyńskiej i ks. Dunasa. Nie ma też dwojga 
spośród uczniów i ich rysy czas wymazał z 
mojej pamięci. 

Z niektórymi spośród sfotografowanych 
spotkaliśmy się jeszcze w klasie czwartej 
i razem szkołę ukończyliśmy. Wśród nich 
wyróżniający się poważnym stosunkiem do 
obowiązków szkolnych, ambitni, otrzymujący 
najlepsze oceny, to Piotr Maćków (dr nauk 
technicznych, pracował jako główny mechanik 
i główny inżynier energomaszynowy kopalń 
Lena, Lubin, Polkowice) oraz Wiesław 
Kraszewski (lekarz rentgenolog w Opolu). 
Tym dwom Wiesław Karwaj niewiele 
ustępował pod względem ocen. Też był z nami 
od czwartej klasy. Nauka przychodziła mu z 
łatwością. Pięknie recytował na szkolnych 
akademiach i kochał sport, któremu z pasją się 
oddawał. Poprzestał na ukończeniu liceum.

Niektórzy z tej klasy mieli daleko do szkoły. 
Na przykład Tadeusz Mysyk, Stanisław Rogoz  i 
Maria Wiśniowska z Jerzmanic docierali pieszo 
lub pociągiem. Też pieszo wędrowała Ryszarda 
Lorenc z Wilkowa i z Rokitnicy Czesława 
Prześlakiewicz. Nie wyliczyłam wszystkich 
zamiejscowych, dla których złotoryjska szkoła 
czy w niej siódma klasa były najbliższe, nie 

pamiętam dokładnie. Warto podkreślić, że w 
tamtych latach przeważnie dojechać nie było 
czym, a zimy bywały srogie i długo trwały.

Przez wszystkie te początkowe lata przybywali 
do klas uczniowie przesuwani z powodu 
opóźnienia wiekowego z klasy młodszej, 

w której nieźle radzili sobie z nauką. Musieli 
nadrabiać różnice programowe w trakcie roku 
szkolnego. Byli otaczani opieką nauczycieli, 
którzy organizowali im dodatkowe zajęcia 
uzupełniające. Jedna z tak przesuniętych do 
naszej klasy szóstej  to Zofi a Wolanin. 
W siódmej klasie wybrała ją na moją koleżankę 
wychowawczyni Władysława i zaprosiła do 
nas do domu. To było trafi enie w dziesiątkę. 
Zaprzyjaźniłyśmy się z Zosią i utrzymywałyśmy 
serdeczne kontakty przez kilkadziesiąt lat, do 
końca jej życia. 

Wybierając się na uroczystości jubileuszowe 
spodziewałam się, że nie spotkam tam 
nikogo z pierwszych roczników absolwentów. 
Okazało się, że nie dotarł też chyba nikt z kilku 
następnych. Licznie przybyły dopiero roczniki 
dużo późniejsze i one znalazły na udostępnionej 
ekspozycji sporo pamiątek z czasów swojej 
nauki. Z pierwszych lat działalności szkoły 
nie było żadnej pamiątki. Wyglądało na to, 
że w zbiorach szkolnych nie zachowały się 
nawet pojedyncze fotografi e, na których 
uczestnicy jubileuszu mogliby rozpoznać np. 
swego rodzica albo babcię. Przed laty Hanna 
Balska (Frankowska) powiedziała mi, że za jej 
dyrektorowania zaginęła u introligatora oddana 
do oprawy, rozsypująca się ze starości kronika, 
którą prowadziła Władysława Szczepkowska. Ta 
kronika mogła obejmować okres do roku 1953. 
Nie wątpię, że była źródłem informacji, które dziś 
są nie do zweryfi kowania. Szmat czasu zatarł w 
pamięci różne szczegóły zdarzeń u coraz mniej 
licznych świadków pionierskiego okresu Złotoryi, 
także u mnie. Na ogół każde przywoływane 
dziś wspomnienie bywa obarczone jakimś 
niedopowiedzeniem czy błędem. Uwzględniałam 
to kreśląc swoje wspominki z lat szkolnych, pro 
publico bono. Mam nadzieję, że te wszystkie 
archiwalne zdjęcia dotyczące historii SP 1, 
które opublikowano w różnych numerach ECHA 
ZŁOTORYI, zostały skrupulatnie wrzucone do 
jednego folderu i - opisane - zastąpią szkole 
zaginione materiały. Do udostępnienia podczas 
następnego wielkiego święta …-lecia! 

Uczestnictwo w jubileuszowej uroczystości 
70-lecia SP 1 w Złotoryi było dla mnie źródłem 
różnych doznań od wzruszeń po uznanie dla 
ogromu pracy włożonego w przygotowanie 
występów artystycznych szkolnej dziatwy. 
Z zainteresowaniem zwiedzałam klasy
i zakamarki od dołu budynku do góry. 
To zupełnie inna szkoła, niż ta z mojej pamięci. 
Jest ładniejsza, bogatsza. Jednak jakiś dawny 
duch przeszłości w szacownych murach pozostał.

Romana Szczepkowska
    /była nauczycielka ZSEM w Legnicy/

Pani Roma w Galerii Prezesów na 100-lecie ZNP, 
strzałka pokazuje ciocię Władysławę Szczepkowską.

 Fot. Danuta Sosa

Pani Romana Szczepkowska wśród odznaczonych
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      W październiku 1968 r. zrodził się pomysł 
założenia chóru miejskiego. Miasta miały swoje 
chóry, wioski zespoły ludowe, a w Złotoryi ludziom 
tylko „w duszy coś grało”. Pomysł założenia 
chóru w pierwszej roboczej wersji przerobili 
Zdzisław Francuz i Jan Szczypel w pociągu relacji 
Legnica–Złotoryja. Panowie znali złotoryjskie 
realia, wiedzieli, że pierwszym elementem 
egzaminu wstępnego do szkół pedagogicznych, w 
tamtych latach, było badanie słuchu pod kątem 
umuzykalnienia. Kształcenie głosu, szkolne chóry i 
gra na instrumencie spowodowały, że nauczyciele 
byli w pierwszej kolejności agitowani do chóru. 
Nauczyciele byli zaprawieni w pracy społecznej, 
takie były wymogi władzy i oczekiwania 
społeczeństwa, któremu wmówiono, że praca 
nauczyciela to służba dla kraju. Ze służeniem 
bywało rozmaicie, ale niektórzy zgodzili się 
„służyć śpiewająco”. Wiele osób lubiło śpiewanie 
i pewnie udział w próbach i występach byłby 
ich przyjemnością, ale życie niesie ograniczania, 
wyrzeczenia i konieczność wyboru. Zatem nie 
wszyscy, którzy nadawali się i chcieliby – mogli. 
Zatem udano się do Ludwika Millera – ówczesnego 
prezesa Oddziału ZNP, którego poproszono o 
pomoc w naborze chórzystów. Trudno powiedzieć, 
ile osób z jego namowy wstąpiło do chóru, ale 
w kronice odnotowano przyrost osobowy.                                                                                                                                    
Złotoryja dostała szansę wykorzystania 
umiejętności i chęci absolwenta Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu 
– Zdzisława Francuza, który podjął się 
organizacji i prowadzenia chóru. Chór ćwiczył, 
występował. Pierwszy występ chóru miał 
miejsce około 20 listopada 1968 r. na akademii 
z okazji Dnia Nauczyciela w Powiatowym 
Domu Kultury. Potem były przeglądy, 
akademie, nagranie radiowe, udział w 
rywalizacji turniejowej Bolesławiec-Złotoryja.                                                                                            
Pierwszy etap ”Francuza” zakończył się w 
1971 r. wczasami rodzinnymi chórzystów w 
Trzciance. Wraz z wyjazdem Zdzisława Francuza 
do Lubina Złotoryja straciła prowadzącego 
chór chłopięcy i chór w LO, orkiestrę 
górniczą i instruktora muzycznego w PDK.                                                                                                               
Na chwilę dyrygenturę objął Stanisław Bąk 
– złotoryjski nauczyciel i chórzysta, pojawili 
się wrocławianie, ale żaden już nie potrafi 
skonsolidować twórczo zespołu, z którego odeszli 
nauczyciele, którzy podjęli zaoczne studia, założyli 
rodziny, zmagali się z reformą oświatową, kilku 
członków wyjechało do Lubina. Koło ratunkowe 
rzucił Zdzisław Francuz, niestety, rozpad chóru 
postępował. Chór Mieszany ZNP przy PDK 
zamknął działalność w 1974 r. Dzięki zachowanej 
kronice, prowadzonej przez Stanisławę Chaim, 
można przywoływać wydarzenia z trzyletniego 
życia chóru. Zapiski kronikarskie wykorzystał 
Alfred Michler do napisania historii chóru 
zilustrowanej zdjęciami chórzystów w broszurce 
wydanej przez Urząd Miejski w Złotoryi w 2018 r. 
na okoliczność Zjazdu po 50. latach od założenia 
chóru. Organizacja Zjazdu (31 września) nie była 
prosta, najwięcej trudu kosztowało ustalenie 
obecnych nazwisk i adresów zamieszkania 
rozproszonych chórzystów, potem zgranie 
terminu, miejsca, noclegów. Wszystko odbyło się 
sprawnie dzięki mrówczej pracy Alfreda Michlera 
i Jurka Grochowskiego. Pogoda dopisała, 
uczestnicy stawili się w świetnych humorach, 
dawni koledzy spotkali się po latach, niektórzy 
od wyjazdu nie odwiedzili nigdy miasta. Teraz 
nadrabiano zaległości. Podczas spotkania w sali 
kinowej ZOKiR historię chóru przedstawił Alfred 
Michler, następnie zaprezentowano zdjęcia 
zawarte w broszurce i na zakończenie Zdzisław 
Francuz podzielił chórzystów na głosy, by po kilku 
próbach zaśpiewać jak za dawnych lat.                                                                       
     Barwny korowód „popłynął” ulicą Basztową 
do restauracji Przy Miłej, gdzie podczas obiadu  
kontynuowano wspomnienia i wymianę 
aktualnych informacji o sobie. Minął kolejny 
niebanalny złotoryjski dzień. Zostały wspomnienia 
i deklaracja spotkania za rok.                                                                                                                              

Tekst i zdjęcia: Danuta Sosa 

50. lat temu...
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Niedawno ponad dwadzieścia 
małżeństw z naszego miasta 

obchodziło jubileusz Złotych Godów. 
Wykorzystałam tę okazję, by zapytać dwa 
z nich o przepis na udany związek. Swoimi 
historiami zgodzili się podzielić państwo 
Kucharscy i państwo Kordylowie. 
Jadwiga i Ryszard
Na czarno-białej ślubnej fotografii 
retro, zamieszczonej na serwisie 
społecznościowym, uwagę przyciąga 
szczególnie ona, chociaż mężczyźnie też 
trudno odmówić wdzięku i charmu. To 
zdjęcie sprzed 50 lat. 
Miłość jak z filmu – od pierwszego wejrzenia. 
Kiedy Ryszard po raz pierwszy zobaczył 
Jadwigę, już wiedział, że to będzie jego żona. 
Pod koniec lat 60. prowadził w domu kultury 
klub Czerwony Parasol. Jadwiga – jak sama 
mówi – poszła tam raz, jedyny raz i Ryszard 
ciągle prosił ją do tańca. O ile dla mężczyzny 
spotkanie Jadwigi było jak rażenie piorunem, 
to ona z lekką obojętnością przyjmowała 
jego adorację. Po tym spotkaniu w kawiarni 
obdarzał ją uwagą, gdy tylko spotkali się 
na ulicy. Jadwiga już miała pewność, że 
nie jest mu obojętna, szczególnie kiedy 
Ryszard zaproponował jej – jak pamięta – 
w środę – że odprowadzi ją do domu. Od 
tego dnia są razem. Niewiarygodne, że od 
tego momentu są razem, każdego dnia, 
bez przerwy. I jak oboje mówią – nie ma 
w tym nudy, ani pokusy, by na przykład 
zrobić sobie choć chwilę urlopu od siebie. Po 
prostu nie wyobrażają sobie tego. „Nawet 
sąsiedzi pytają: Jak tak można wszędzie 
razem?” – mówi Ryszard. „Bo nie widzą 
nas nigdy oddzielnie”. Jadwiga przyznaje 
się ze śmiechem, że tęskni za mężem już 
wtedy, gdy on idzie majsterkować do garażu. 
„Brakuje mi go wtedy”.
Ślub mieli tylko cywilny. Wbrew zabobonom 
- w maju. Urząd Stanu Cywilnego był 
wtedy w dzisiejszym budynku ZUS-u przy 
Basztowej. Było skromnie. Jadwiga mówi, że 
była tak zestresowana, że śmiała się podczas 
ślubu, zamiast zachować wymaganą 
powagę. 
Nie mieli wesela. Było tylko małe przyjęcie. 
Co ciekawe – przed ślubem nie było też 
zaręczyn. Wtedy to nie był tak popularny 
zwyczaj jak dziś. Pierścionka zaręczynowego 
zatem Jadwiga nie dostała. Ryszard kupił jej 
już jakiś czas po ślubie. 
Czy przez te 50 lat mieli jakiś kryzys 
małżeński? Okazuje się, że Kucharscy to 
bardzo nudne małżeństwo. W domu nie 
było awantur, kłótni, czasem zdarzały 
się tylko różnice zdań, jak to bywa, gdy 
wychowuje się dzieci. Jadwiga mówi, że 
kiedy składa życzenia znajomym młodym 
parom podczas ślubu, to życzy im takiego 
związku jak jej z mężem. Cieszy się, że to 
nie tylko jej zdanie, bo tę zgodę, szacunek 
i miłość widzą też inni, na przykład wnuki 
uwielbiają do nich przyjeżdżać, bo „u 
dziadków tak spokojnie”. Jadwiga śmieje 
się, że jej koleżanki mówią: „powinnaś iść 
na kolanach do Częstochowy, dziękować za 
takiego męża. „Mój mąż jest najlepszym, co 
mogło mnie w życiu spotkać” – potwierdza. 
„Zawsze nam się podobało to samo, czy to 
w kwestii urządzenia domu, czy ubierania 
się.” – dodaje. Ryszard twierdzi, że to żona 
zwykle ma dobre pomysły, a on je tylko 
realizuje. W okolicy ma opinię „złotej rączki”. 
Wszelkie remonty i naprawy to jego zadanie. 
Żona cieszy się, że nie muszą wydawać 
pieniędzy na fachowca, skoro mają go wśród 
siebie. Ryszard nawet potrafi ugotować. 
„Ja wiem, że to zdarza się rzadko, ale tak 
jest” – cieszy się Jadwiga. „Mówię czasem, 
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że nic od teściowej nie dostałam, bo finansowo nas 
nie wspierała, ale tak naprawdę dostałam wiele - jej 
syna, którego tak pięknie wychowała.”
Czy są o siebie zazdrośni? „No oczywiście, że jestem 
zazdrosny o żonę” – mówi Ryszard. „To piękna 
kobieta, najładniejsza w rodzinie, choć rodzina 
była duża” Zazdrość mieszała się z dumą i nigdy 
nie objawiała się tak zwanym robieniem scen czy 
awantur. 
Czasem przyjście na świat dzieci rewolucjonizuje 
małżeństwo. Pojawiają się nowe obowiązki, które 
zabijają romantyzm w związku. U Kucharskich nie 
zmieniło się wiele. „Mąż pomagał mi przy córkach, 
prał i gotował pieluchy… do tego stopnia się 
zaangażował, że koledzy z sąsiedztwa (a na Górniczej 
mieszkały wtedy same młode małżeństwa z małymi 
dziećmi) wzięli go w obroty, zrobili awanturę, 
bo mieli już dość, jak ich żony zachwalały Ryśka i 
stawiały za wzór.” Ale ja i tak robiłem swoje” – śmieje 
się Ryszard. 
Po latach, kiedy mąż przeszedł na emeryturę, a ja 
jeszcze pracowałam – żyłam jak królewna” – mówi 
Jadwiga. Nic dziwnego, bo mąż sprzątał gotował, 
wyszukiwał przepisy w internecie, zajmował się 
opłacaniem rachunków, zakupami…
Teraz oboje już są na emeryturze. To też dla wielu 
małżeństw trudny czas, kiedy siłą rzeczy trzeba być 
ze sobą dzień w dzień i może to być irytujące, a w 
najlepszej sytuacji nudne. Kucharscy na co dzień są 
aktywni. Kiedy dopisuje aura, idą na działkę, która 
szczególnie cieszy Ryszarda. Tam zawsze jest coś do 
zrobienia. Spacerują z psami. Biorą udział w zajęciach 
Aktywnych 50 plus, chodząc z kijkami. Ryszard kupił 
bagażnik samochodowy na rowery i robią wyprawy 
na dwóch kółkach. „Nie ma czasu na nudę” – mówi 
Jadwiga. „Nieraz brakuje nawet tego czasu. Sąsiedzi 
nas czasem zapraszają, my im obiecujemy, że 
przyjdziemy i ciągle nie mamy  kiedy ich odwiedzić” 
– dodaje Ryszard. „To dobrze, że nie nudzimy się, bo 
takie bezczynne siedzenie robi z człowieka marudę 
albo nerwusa” – mówi Jadwiga. „Nie wiem, czy 
gdybyśmy nie mieli zajęć, to nie zaczęlibyśmy się na 
siebie denerwować?” – zastanawia się.
Kiedyś starsza córka powiedziała jej, że są dla niej 
wzorem małżeństwa. A skąd sami czerpali wzór? 
„Rodzice męża to też było zgodne małżeństwo, takie 
tradycyjne, śląskie. Mieli wielki szacunek do siebie, 
a dzieci do nich” – mówi Jadwiga. „Dla mnie byli 
wzorem” – dodaje.
Czy kiedykolwiek coś ich denerwuje? „W sobie nic, 
ale tak w ogóle to mnie polityka i nieporządek” – 
wyjaśnia Ryszard. Nie lubi braku pragmatyzmu, nie 
rozumie, że komuś coś może się nie chcieć. „Mąż nie 
zna słów: Nie chce mi się” – mówi Jadwiga. Czasem 
ma wyrzuty sumienia, że wpada na jakiś pomysł, bo 
mąż zabiera się do jego realizacji, a przecież to już nie 
te lata, nie te siły. „Córki mnie strofują: mamo, ty już 
niczego nie wymyślaj, bo tato zaraz to robi”.

Ktoś mógłby powiedzieć, że nie sztuką jest być ze 
sobą przez 50 lat i trochę, gdy nie trzeba borykać się z 
problemami. Otóż Kucharscy to małżeństwo, które przez 
problemy też musiało przejść, stawić im czoło. Jadwiga 
mówi, że taki czasem był rok 2015. Ciężka choroba 
starszej córki, operacja młodszej, śmierć matki… Przeżyli 
to bardzo, Jadwiga mówi, że był moment, kiedy czuła się 
jak staruszka. Przeszli ten trudny czas razem, wzajemnie 
się wspierając. Dziś to tylko wspomnienie, które ciągle szkli 
im oczy.
Najbardziej im żal, że córki mieszkają daleko od Złotoryi, 
Aneta co prawda bliżej, ale zajęta swoją rodziną, nie 
może tak często spotykać się z rodzicami, jakby sama 
chciała albo oni pragnęli. Wnuki są za granicą. Młodsza 
córka – Iga też wyjechała z Polski. Jest w Hiszpanii, w 
Walencji. Tam zajmuje się modą, na co dzień ma kontakt 
z agencjami modelek i pracuje, organizując modowe 
eventy. Jest jeszcze rzadziej u rodziców niż Aneta, choć 
Jadwiga i Ryszard czasami odwiedzają córkę w Hiszpanii. 
Ale codziennie rozmawiają przez WhatsAppa. Marzeniem 
Jadwigi byłoby mieć córki koło siebie, tym bardziej, że 
zawsze były emocjonalnie blisko, matka była powiernicą 
ich sekretów, przyjaciółką, której mogły się zwierzyć ze 
wszystkiego.
Jadwiga martwi się, że ten czas tak szybko ucieka i kiedyś 
przyjdzie moment, że wszystko się skończy. A szkoda. 
„To prawda, mamy tę świadomość, ale dopóki możemy, 
korzystamy z życia, ile się da” – mówi jej mąż. Żyjąc ze 
świadomością ulotności życia, nie marnują czasu na 
nieporozumienia. 
„Widzi pani, nudni jesteśmy, żadnych dramatów, nic 
ciekawego. Nawet jakbym chciała coś atrakcyjnego 
wymyślić na użytek tej rozmowy, to właściwie nie wiem, 
co to mogłoby być” – śmieje się Jadwiga.
Maria i Leszek
 Maria i Leszek Kordylowie też przeżyli ze sobą pół wieku. 
Pierwszy raz spotkali się w Calypsie w Złotoryi. Maria 
była umówiona ze swoim chłopakiem, ale on nie dotarł, 
można powiedzieć – na szczęście, bo wtedy nie poznałaby 
Leszka, który przyszedł tam ze swoim kolegą Ryśkiem, a 
ten był chłopakiem Marii koleżanki. Maria spodobała się 
Leszkowi i w konsekwencji zaczęli się spotykać. Przez rok 
byli narzeczeństwem, ale Leszkowi nie było w smak tak 
często dojeżdżać pociągiem ze  Złotoryi do Świerzawy, 
gdzie mieszkała jego dziewczyna, dlatego śpieszno mu 
było do ślubu. A ślub brali w Świerzawie. Na zdjęciu 
ślubnym oboje bardzo młodzi, Maria dziewiętnastolatka 
i dwudziestodwuletni Leszek, ona w modnym toczku, on 
„jak Krajewski”, w koszuli z żabotem. Była wtedy ładna, 
grudniowa pogoda. Skromna ceremonia cywilna odbyła 
się tylko w obecności świadków. Potem był też cichy ślub 
w kościele. Nie było wesela, tylko przyjęcie dla najbliższych. 
„Wtedy nie robiło się hucznych wesel.” – wyjaśnia Leszek. 
„Poza tym miałem wtedy małe mieszkanko, to trudno 
byłoby pomieścić dużo gości”.
Zaraz po ślubie Leszka wzięli do wojska, bo to był czas 
słynnej interwencji w Czechosłowacji. Więc Maria nie 
nacieszyła się mężem, ale ta chwila rozłąki nie trwała długo. 
Po roku mieli już własne lokum w Złotoryi na Górniczej, nie 
musieli mieszkać z rodzicami Leszka. Chociaż teściowie nie 
wtrącali się do ich życia, a Maria traktowała mamę męża 
jak własną. Ale ucieszył ich fakt, że już byli na swoim, bo 
młode małżeństwa powinny mieszkać same. Najpierw 
to był tylko jeden pokój. „Jak ja się ucieszyłam z tego 

mieszkania, duża kuchnia, łazienka…” – wspomina 
Maria. Teściowie pomogli im się urządzić. Szczególnie 
byli dumni z mebli kuchennych, w czasach, gdy 
królowały przeszklone kredensy, oni mieli meble z 
przesuwnymi drzwiczkami, szczyt marzeń! Po latach 
przeprowadzili się do większego mieszkania. W 
tym czasie były już dzieci. Najpierw Sylwia, potem 
Sebastian.
Maria czuła się świetnie w roli matki i żony. Leszek od 
samego początku nie chciał, by żona pracowała, bo 
wiązało się to z codziennym jeżdżeniem do Świerzawy. 
Wystarczyło, że sam zarabiał na tyle, by utrzymywać 
rodzinę. Ale przyszedł czas, że Maria zbuntowała się i 
znalazła sobie etat w przedszkolu, wykorzystała czas, 
kiedy Leszek wyjechał na krótki czas do Niemiec. 
Bardziej jej zależało na „wyjściu do ludzi” niż na 
zarobkach. Teraz cieszy się z tego zatrudnienia, bo 
okazało się korzystne dla obecnej emerytury, która 
akurat starcza na opłacenie mieszkania.
Nie przeszkadza im to, że są na co dzień w domu 
razem. Mają świetnie podzielone zadania i role, Maria 
sprząta, Leszek króluje w kuchni. Przez lata nauczył 
się gotowania. Świetnie wychodzą mu rosół, barszcz, 
flaczki, krupnik, farsze do pierogów, gołąbki… Znajomi 
chwalą sobie jego obiadki. Marii kuchnia w ogóle nie 
obchodzi, nie musi. Nawet mycie naczyń to nie jej 
zadanie, lecz Leszka. „Ja nawet nie mogę się wtrącać, 
bo on wtedy się denerwuje” – śmieje się Maria. 
„Jedyne, co mi pozwala w kuchni to lepienie pierogów, 
ale kółeczka musi sam powycinać ”.
Jaka jest recepta na udane małżeństwo? „Małżeństwa 
z naszego pokolenia nie mają tyle rozwodów za 
sobą, jak te młodsze” – mówi Maria. „Wiadomo, 
że w małżeństwie są zgrzyty, o dzieci, o pieniądze, 
ale nie wolno zamknąć się w sobie i nie odzywać 
do partnera. My nie potrafimy mieć cichych dni” 
– dodaje Leszek. „Raz przez jeden dzień się nie 
odzywaliśmy, pamiętasz?” – przypomina sobie Maria. 
„Moje koleżanki potrafiły gniewać się przez nawet 
dwa tygodnie.” – dodaje. „Poza tym mamy chyba 
jednakowe ugodowe charaktery i dzieci tak po nas 
mają.”
Spokój pozwolił im przetrwać niejedną tragedię. 
Między innymi poważny wypadek Leszka. Taśmociąg 
uszkodził mu nogi. Przeleżał w szpitalu osiem 
miesięcy. Byli tacy, którzy radzili Marii, by zostawiła 
wtedy swojego męża, bo będzie dla niej ciężarem. 
Maria nie wyobrażała sobie, by mogła tak postąpić. 
Codziennie zostawiała małe dzieci w domu i była 
przy nim tyle, na ile pozwalali lekarze, pielęgnowała 
go i podtrzymywała na duchu. Urwane śródstopie 
nie pozwalało mu na chodzenie, przez trzy lata żona 
woziła go na wózku inwalidzkim. Potem była jeszcze 
amputacja części nogi w klinice we Wrocławiu, ale 
z tamtego szpitala wyszedł już o własnych siłach na 
protezie.
Od wypadku już Leszek nie wrócił do pracy. 
Jest na rencie. 
Nie zawsze tragedie wzmacniają małżeństwo, w tym 
wypadku tak się stało, ale już w związku córki nie udało 
się. Niepełnosprawność dziecka wystraszyła jego ojca. 
Sylwia sama musiała podołać swoim problemom, 
gdyby nie rodzice, byłoby bardzo trudno. Ale los jej 
wynagrodził i w drugim związku znalazła szczęście, po 
latach została znowu mamą i wychowuje teraz jeszcze 
dziewięcioletniego Maksyma. „Mamy cudowne 
wnuki” – cieszą się oboje i pokazują z dumą ich zdjęcia.
Czy czasem coś ich w sobie denerwuje? „Tak, mąż 
denerwuje się, że jestem przy kości i mogłabym 
schudnąć, bo kiedyś miałam zupełnie niezłą figurę” 
– przyznaje Maria. „A mnie w nim to, że tak mówi” – 
dodaje. „I tak nie schudnę!” Nie boi się, że „wymieni 
ją na szczuplejszy model. Nie wyobrażają sobie, że 
mogliby się rozstać, nie rozumieją małżeństw, które z 
byle powodu się rozpadają. 
„O nas mówią papużki nierozłączki” – mówi Maria. 
„Jesteśmy wszędzie razem, nawet zakupy robimy 
wspólnie. Mamy nadzieję, że dotrwamy tak do 
Diamentowych Godów, albo i dłużej.”
„Przeżyliśmy dużo, chwile fajne i niefajne” - kończy 
Maria. „Ale przeżyliśmy je razem”. Dzieci nam się 
udały, szanują się wzajemnie i chcielibyśmy, żeby im 
się tak życie tak ułożyło, jak nam. 

Jubilatów Złotych Godów wysłuchała 
Iwona Pawłowska
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
zaplanowało kilka realizacji dla uczczenia 100. 

rocznicy uzyskania Niepodległości. Tegorocznym 
Przeglądem uczczono obecność Polaków na 
Białorusi i Litwie, skąd na ziemię złotoryjską 
przybyło sporo mieszkańców z tamtych terenów.
Obok nas żyją potomkowie bohaterów, skrywający 
w sztambuchach wspomnienia, fotografi e, 
dokumenty i listy. To im wszystkim w hołdzie 
przystrojono scenę kwiecistymi motywami, a 
proscenium otulono biało-czerwoną draperią. 
Pozostawione na chwilę krzesło z przewieszonym 
peniuarem i kapeluszem godnie dźwigało tomy 
poezji patriotycznej, do której za chwilę zapewne 
powróci czytelniczka.

Na uroczystość przybyli licznie goście, a wśród 
nich: Starosta Złotoryjski - Ryszard Raszkiewicz 
wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu – 
Ireneuszem Żurawskim, Burmistrz Miasta Złotoryi 
-Robert Pawłowski z Małżonką oraz Wójt Gminy 
Złotoryja – Maria Leśna. Towarzyszyli nam 
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich z Legnicy, 
złotoryjscy radni, Kresowianie z bliskimi i nasi 
wierni sympatycy. 
      Po krótkiej części ofi cjalnej, powitaniach i 
wystąpieniu przedstawicieli Starostwa (którzy 
złożyli życzenia Kresowiakom), na scenę wkroczył 
Łukasz Dębicki i zaprezentował piosenkę 
lwowskiego baciara. Do chłopca dołączyli: Ania 
Chrabąszcz, Karina Kosińska, Tania Braun i Adrian 
Urbańczyk (wszyscy z zespołu Kresowy Płomień 
z Pielgrzymki). Dzieci odczytały fragmenty Pana 
Tadeusza, wypełniły przestrzeń patriotycznymi 
pieśniami i wystosowały apel do dorosłych, by 
dbali o polski dom – ich dom – spokojny, przyjazny 
i bezpieczny. 

Zespół Folklorystyczny Macierzanka z 
Wojciechowa wzruszył słuchaczy wykonaniem 
pięknej pieśni Za Niemen i kolejno: Ojczyzno ma, 
Tam za górą i Tam na błoni.

Cichowodzianie z Budziszowa Wielkiego 
zaprezentowali się między innymi utworami: 
Polskie Kwiaty, Kasztanka Piłsudskiego, Wróć do 
mnie, wróć i Kraj rodzinny matki mej.

Historię i zabytki Ziemi Nowogródzkiej 
przedstawił Waldemar Bena ze Zgorzelca, który 
pokochał Kresy, odwiedza je tak często, jak 
tylko to jest możliwe, by sycić się ich pięknem; 
ogląda, słucha, fotografuje. Bogaty zestaw 
ilustracyjny opatrzony komentarzem sprawił, 
że na widowni zapadła cisza, bo każdy chciał 
nasycić się prezentowanym materiałem, gdzie 
piękno przyrody rywalizowało z popadającymi w 
ruinę zabytkami. Niszczejące budowle napełniły 
smutkiem, bo wraz z ich destrukcją znikają ślady 
obecności Polaków.

         Wybór tematu bardzo podobał się burmistrzowi 
– Robertowi Pawłowskiemu, który podsumowując 
uroczystość wyraził zadowolenie, że zajęliśmy się 
Białorusią, Litwą i Łotwą, gdzie wciąż mieszkają 
Polacy. 

Jako ostatni wystąpił Zespół Folklorystyczny z 
Krzeczyna Wielkiego Lubin. Czterdziestominutowy 
występ wokalno-taneczny złożono z trzech bloków 
repertuarowych. Zespołowi towarzyszył choreograf, 
któremu „podopieczni” przygotowali niespodziankę 
z życzeniami na nową drogę życia. Młodą parę 
ośpiewali i wyściskali.

       Uroczystość zamknięto podziękowaniami 
skierowanymi do sponsorów: Urzędu Miasta, 
TMZZ, Aleksandra Borysa, ZOKiR (pomieszczenia, 
obsługa akustyczna i porządkowa), Koła 
Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymce za 
przygotowanie potraw kresowych i Marii 
Marysiewicz za dekorację sceny oraz wszystkim 
uczestnikom za przybycie. 

Tekst: Danuta Sosa
Zdjęcia: Jan Borawski

VII ZŁOTORYJSKI PRZEGLĄD KULTURY KRESOWEJ za nami...
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Pod takim hasłem, nawiązującym do 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę, przebiegały 

w naszym kraju tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa. 
W Złotoryi w ich ramach odbyło się spotkanie „Nasi 
przodkowie w dniach odzyskiwania niepodległości (1914-
1920)”, zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej. Wcześniej zwróciliśmy się z gorącym 
apelem do mieszkanców powiatu złotoryjskiego, aby 
odkryli, czasem na nowo, losy swoich przodków w tym 
okresie, związane np. ze służbą wojskową podczas I 
wojny światowej, udziałem w powstaniu wielkopolskim, 
Legionach Polskich, wojnie polsko-sowieckiej, 
powstaniach śląskich. Prosiliśmy o przeglądnięcie 
archiwów i albumów rodzinnych, skontaktowanie się z 
rodziną, przekazanie apelu sąsiadom i znajomym. Musimy 
przyznać, że zadanie okazało się bardzo trudne – ze 
zrozumiałych przez nas względów. W niewielu rodzinach 
zachowały się pamiątki sprzed stu lat, wiele osób, które po 
wojnie tutaj się osiedliły, nie mogło zabrać (np. z Kresów) 
rodzinnych dokumentów, bardzo często niestety młodsze 
pokolenia nie przywiązywały potem do nich wagi itd.

Z tym większą radością powitaliśmy 8 września 
2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi panie 
Helenę Szułkowską  z Nowej Wsi Grodziskiej i Wandę 
Łyżwę z Sędzimirowa oraz pana Stanisława Szewczyka 
z Pielgrzymki, którzy opowiadali o swoich rodzicach, 
dziadkach i krewnych, którzy nie tylko trafili np. do 
armii zaborców, ale potem walczyli o polski Lwów. 
Zobaczyliśmy wiele unikalnych fotografii, przechowanych 
przez autorów tych wspomnień, ale także przez panią 
Helenę Pawlaczyk z Proboszczowa. Spośród złotoryjan 
wspomnieniami podzielili się: Danuta Sosa, Roman 
Gorzkowski i Tomasz Szymaniak. Nie zapomnieliśmy 

o rodzinnych losach panów 
Zygmunta Radoszewskiego i Jacka 
Grabowskiego. Przypomnieliśmy 
udział pana Andrzeja Fiksy w 
powstaniu wielkopolskim (na jego 
złotoryjskim grobie widnieje ta ważna 
informacja).

Podczas spotkania otrzymali 
nagrody laureaci konkursu 
plastycznego na temat wydarzeń 
z lat 1914-1920, ogłoszonego w 
złotoryjskich szkołach. Jury konkursu 
(Danuta Sosa, Wioletta Michalczyk, 
Roman Gorzkowski) oceniło 25 prac 
plastycznych ze szkół podstawowych: 
nr 3 w Złotoryi, Nowego Kościoła, 
gimnazjów w Lubiatowie, Wojcieszowie 
i Wilkowie oraz ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi, ustalając 
nastepującą listę laureatów:

Kategoria II: szkoły podstawowe kl. IV-VI:
I miejsce: Kacper Motyl, kl. VI SP Nowy Kościół
II miejsce: Paulina Wojtyna, kl. VI SP 
Wojcieszów
III miejsce: Aleksandra Wybraniec, kl. V SP nr 
3 Złotoryja
wyróżnienie: Emilia Szwaja, kl. VI SP 
Wojcieszów
Kategoria III: kl. VII SP i II-III Gimnazjum:
I miejsce: Aleksandra Mróz, kl. II Gimnazjum w 
Lubiatowie
II miejsce: Martyna Brzózka, kl. III G w Wilkowie
III miejsce: Wiktoria Karpińska, kl. II G w 
Wojcieszowie
wyróżnienie: Katarzyna Piechowicz, kl. III G w 
Wilkowie
Kategoria V: Specjalne Ośrodki Szkolno-
Wychowawcze:
I miejsce: Monika Gawron, kl. VIII SOSzW 
Złotoryja
II miejsce: Dominika Jędrasiak, kl. VII SOSzW 
Złotoryja
III miejsce: Patrycja Ciszek, kl. III zawodowa 
SOSzW Złotoryja

Uczestnikami konkursu opiekowali się 
nauczyciele: Edyta Ewertowska (G Wilków), 
Beata Parkitna (G Wojcieszów), Katarzyna 
Kądzielska (G Lubiatów), Danuta Boroch 
i Magdalena Hanebach (SP 3 Złotoryja), 
Ewa Marek (SP Nowy Kościół), Katarzyna 
Warszawska i Justyna Kościuk (SOSzW 
Złotoryja). Nagrody otrzymali wszyscy 
uczestnicy konkursu oraz opiekunowie. 
           Redakcja „Echa” i TMZZ nadal czekają 
na mieszkanców powiatu, którzy odnajdą 
pamiątki rodzinne i zechcą podzielić się 
wspomnieniami. 

Roman Gorzkowski

Niepodległa dla wszystkich
NASI PRZODKOWIE W DNIACH ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wspomina pan Stanisław Szewczyk



Jesień w pełni, temperatury jeszcze znośne, 
proponuję na ochłodę temat zimowy, chyba 

rzadko poruszany w naszym czasopiśmie. Okazuje 
się, że pokolenie obecnych już osób w wieku średnim 
z pasją uprawiało sporty zimowe: biegi i zjazdy na 
nartach, skoki narciarskie i zjazdy saneczkowe. I to 
często z sukcesami rangi wojewódzkiej, a nawet 
krajowej. Kluby z Sokołowca czy Wojcieszowa to były 
potęgi, liczące się w województwie. To wdzięczny 
temat badawczy. My zajmiemy się przełomem  lat 
60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Młodzież, dzieci, 
chętnie garnęła się do sportu, nie było komputerów, 
komórek,  zresztą zimy były prawdziwe, śnieg od 
listopada do marca był normą. Często było go aż za 
dużo, szczególnie w terenach górskich i podgórskich 
takich jak Wojcieszów, Podgórki czy Sokołowiec. 
W zasobach Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu znajduje się cenny dokument opisujący 
stan sportów zimowych w ówczesnym powiecie 
złotoryjskim. Datowany jest on na 15 października 
1969 r. i informuje o „Przygotowaniach do sezonu 
zimowego w powiecie Złotoryja”. Oto zawartość tego 
dokumentu.

Temat ten poruszany był po raz pierwszy na 
forum Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Kultury 
Fizycznej i Turystyki. Z racji położenia powiatu w 
obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego stwierdzono, 
że warunki terenowe, śniegowe i atmosferyczne 
umożliwiają rozwój narciarstwa i saneczkarstwa, pod 
warunkiem otrzymania pomocy ze strony władz w 
formie organizacyjno-instruktażowej oraz w sprzęcie 
sportowym.

Szczególnie atrakcyjnymi miejscowościami dla 
rozwoju sportów zimowych uznano Wojcieszów – 
Podgórki z górą Kapela, Lubiechowa z górą Okole, 
Sokołowiec, Proboszczów z górą Ostrzycą i Grodziec. 
Plan perspektywiczny zagospodarowania tych 
miejscowości dla potrzeb rozwoju sportów zimowych 
był w trakcie realizacji. W Wojcieszowie, Podgórkach 
i Grodźcu posiadano już lub będzie w najbliższym 
czasie baza noclegowa wykorzystywana także dla 
rozwoju sportów zimowych, uzupełniona także o 
zaplecze gastronomiczne. Istniejąca komunikacja 
państwowa PKP i PKS była w stanie obsłużyć 
potrzeby dotarcia chętnych do miejscowości 
atrakcyjnych dla sportów zimowych. Życzeniem 
lokalnych władz było stworzenie w najbliższych 
latach bazy sportów także dla Legnicy, Lubina i 
Bolesławca.

Narciarstwem zajmowały się dotychczas Ludowe 
Zespoły Sportowe, posiadające sekcje narciarskie w 
LZS–ach Sokołowiec z zasięgiem Sokołowiec, Rząśnik 
i Proboszczów oraz Twardocic. Poza tym była sekcja 

narciarska przy KS Orzeł Wojcieszów z zasięgiem 
Wojcieszów – Podgórki – St. Kraśnica. Ponadto nar-
ciarstwo uprawiane było w szkołach z wymienionych 
miejscowości oraz prawie w każdej szkole południo-
wej części powiatu łącznie ze Złotoryją. Pozytywnie 
oceniono pracę sekcji narciarskiej LZS Sokołowiec na-
tomiast negatywnie sekcję przy KS Orzeł Wojcieszów. 
Interwencje w tej sprawie u kompetentnych władz 
od dwóch lat nie odnosiły oczekiwanych skutków. 
Generalnie młodzież szkolna garnęła się do sportów 
zimowych, szczególnie narciarstwa, jednak brak 
sprzętu hamował rozwój tej dyscypliny.

Saneczkarstwo wyczynowe uprawiane było 
w KS Orzeł Wojcieszów, który posiadał warunki 
do rozwoju lecz, podobnie jak działalność sekcji 
narciarskiej, i tu działalność była słaba. Ta dyscyplina 
także cieszyła się powodzeniem wśród młodzieży 
szkolnej, to jednak o wyczynie nie było tu mowy, bo 
nie można było zaspokoić nawet podstawowych 
warunków tj. sprzętu i instruktorów. Brak było także 
dotacji i warunków fi nansowania wyjazdów na 
imprezy zawodników, poza imprezami lokalnymi. 
Wyposażenie w sprzęt sportowy to narty biegowe 
w ilości około 100 par, nie wystarczały nawet 
dla Sokołowca i Wojcieszowa. Brakowało także 
butów narciarskich, kijków, strojów czy smarów. 
Dla prawidłowego rozwoju potrzeba było 200 
par nart z wyposażeniem, a fi nanse pozwalały na 
zakup tylko 50 par i to wybłaganych w Powiatowej 
Radzie Narodowej. Jeszcze gorzej było ze sprzętem 
saneczkarskim. Na stanie było 14 par sanek 
eksploatowanych od 4 lat. Były to sanki żelazne, 
zniszczone ślizgami na torze saneczkowym, stąd 
o wyczynie trudno było marzyć. Znajdowały 
się w klubie w Wojcieszowie, ich znikoma ilość 
i słaba jakość nie pozwalały na przydział dla 
innych miejscowości. Także źle było ze sprzętem 
towarzyszącym – kaskami, nakolannikami i butami. 
Zakupiono co prawda 10 kasków motorowych, 
jednak konieczne było wyposażenie zawodników 
w kaski lotnicze, jednak nie było ani możliwości jak 
i fi nansów na ich zakup. Dla prawidłowego rozwoju 
tej dyscypliny sportowej konieczny był zakup 50 
par z przydziałem dla Wojcieszowa z Podgórkami, 
Złotoryją, Świerzawą i dla Wilkowa, gdzie także były 
sprzyjające warunki do rozwoju.

Stan zagospodarowania i przygotowania 
do sezonu zimowego poszczególnych ośrodków 
oceniono następująco. Trasy biegowe w 
Wojcieszowie były wytyczone i przygotowane 
do sezonu. Skocznia narciarska wybudowana w 
latach 1963–64 wymagała przebudowy w części 
lądowania. Konieczna była ekspertyza przydatności 

tej skoczni, gdyż organizowane na niej zawody 
były niebezpieczne. Potrzebne były jednak tylko 
niewielkie poprawki aby uczynić go przydatnym 
do celów szkoleniowych. Tor saneczkowy 
wybudowano w latach 1966 – 67 ma długość 1 050 
m. Wykorzystywany był do zawodów lokalnych, 
wykonane w latach poprzednich poprawki nie 
w pełni gwarantowały pełne bezpieczeństwo 
zawodów. Tor w dolnej części był bardzo szybki, 
w całości trudny technicznie. Obok planowane 
było powstanie trasy slalomowej oraz wyciągu 
narciarskiego. Jednak tu brak było zrozumienia ze 
strony WKKFiT, który nie popierał tej inicjatywy. 
Jednak zapowiadany upór lokalnych władz miał 
doprowadzić do rozwoju tego ośrodka jako oferta 
dla całego powiatu. Właśnie na dobrej drodze było 
wyłączenie tych terenów z leśnych na cele sportowo-
rekreacyjne. W Podgórkach wyznaczono narciarskie 
trasy biegowe, w wąwozie z kolei urządzono tor 
saneczkowy długości 650 m. W najbliższych latach 
planowane było urządzenie wyciągu narciarskiego 
na stokach góry Kapela. W Sokołowcu także 
przygotowano trasy narciarskie i planowano 
urządzenie skoczni narciarskiej o punkcie krytycznym 
20 metrów. W Grodźcu planowano przygotowanie 
na stoku góry toru saneczkowego o długości 380 m. 

SPORTY ZIMOWE 

W Złotoryi i Wojcieszowie
mieliśmy skocznie narciarskie 
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Konieczne było urządzenie skoczni narciarskiej 
także na tym stoku, w miejsce istniejącej 
tu przed 1945 r. Z kolei w Złotoryi w 1968 r. 
wybudowano skocznię narciarską o punkcie 
krytycznym 18 metrów, wyznaczono także trasy 
narciarskie biegowe, planowano urządzenie toru 
saneczkowego o długości 350 metrów.

Władze powiatu były za dalszym 
tworzeniem bazy i urządzeń dla rozwoju 
sportów zimowych, jednak bez głębszej analizy 
i pomocy ze strony władz wojewódzkich oraz 
zainteresowania związków sportowych nie były 
w stanie ich zrealizować. Dzięki zainteresowaniu 
powiatu rozwojem sportów zimowych, 
posiadano wyrobiony aktyw sportów zimowych 
skupiony przy PKKFiT w Komisji Sportów 
Zimowych. Ten aktyw przygotował kalendarz 
imprez sportowych dla powiatu, organizował 
imprezy zimowe. W 1968 r. przeprowadzono 
ogółem 17 imprez powiatowych narciarskich 
i saneczkowych, w tym cały cykl I Powiatowej 
Spartakiady Młodzieży. Posiadano również 
przeszkolonych sędziów tych dyscyplin, niestety 
w niewystarczającej ilości. Dlatego też konieczne 
było dalsze szkolenie i weryfi kacje ich przez 
związki sportowe  - przede wszystkim w zakresie 
narciarstwa i saneczkarstwa. Byli skłonni z 
własnego budżetu pokryć koszty szkolenia 
sędziów w najbliższych dwóch latach. Już w 
listopadzie planowano szkolenie organizatorów 
sportów zimowych, szczególnie wśród 
nauczycieli z miejscowości, gdzie były możliwości 
rozwoju tych dyscyplin. Jeżeli chodzi o kadrę 
instruktorsko-trenerską w zakresie narciarstwa 
i saneczkarstwa to był to powiat o skromnym 
potencjale: 3 instruktorów, a raczej pomocników 
instruktorów narciarstwa i 1 saneczkarstwa 
nie rozwiązywało problemu szkoleniowego. 
Uważano za konieczne szkolić co najmniej 10 
instruktorów narciarstwa i 5 instruktorów 
saneczkarstwa w latach 1969-1970, co na 
początek byłoby wystarczające.

Od września prowadzono opłacane w 
Wojcieszowie, Sokołowcu i Twardocicach szkółki 
sportowe w narciarstwie i saneczkarstwie, 
starając się stworzyć tu jak najlepsze warunki 
do przygotowania do sezony zimowego. W 
kalendarzu imprez zimowych na rok 1969/70 
zaplanowano szereg przedsięwzięć na szczeblu 
lokalnym i powiatowym. Do najważniejszych 
należy zaliczyć: II Powiatową Spartakiadę 
Młodzieży, Igrzyska Szkolne, Igrzyska Narciarskie, 
II Spartakiada Zakładów Pracy o Puchar PKZZ, 
Puchar Ostrzycy w Sokołowcu czy Puchar Gór 
Kaczawskich w Wojcieszowie.

Celem dalszego rozwoju celowe wydawało 
się zacieśnienie współpracy na polu okręgowe 
związki narciarskie i saneczkarskie z powiatem. 
Na zakończenie tego sprawozdania wyciągnięto 
wnioski:
- zaliczyć powiat złotoryjski na szczeblu 

wojewódzkim do powiatów wiodących w narciarstwie i 
saneczkarstwie,
- spowodować Federację Sportową Budowlani do 
organizacyjnego ustawienia działalności KS Orzeł 
Wojcieszów pod kątem rozwoju narciarstwa i 
saneczkarstwa w tym klubie,
- udzielać PKKFiT Złotoryja dotacji na zakup sprzętu 
narciarskiego i saneczkarskiego,
- spowodować w radzie Wojewódzkiej LZS zwiększenie 
przydziałów sprzętu sportów zimowych dla LZS powiatu 
złotoryjskiego,
- poprawić przydatność skoczni narciarskiej w 
Wojcieszowie do uprawiania treningów i zawodów,
- spowodować analizę przydatności toru saneczkowego 
w Wojcieszowie pod kątem jego użyteczności i 
bezpieczeństwa,
- udzielać pomocy PKKFiT w realizacji urządzenia 
w Wojcieszowie wyciągu narciarskiego oraz 
zagospodarowanie stoku narciarskiego na trasy 
slalomowe i skocznię narciarską,
- udzielić pomocy PKKFiT w urządzeniu wyciągu 
narciarskiego na górze Kapela w miejscowości Podgórki,
- udzielić pomocy PKKFiT w odtworzeniu skoczni 
narciarskiej na górze Grodziec,
- spowodować prowadzenie szkoleń sędziów – 
instruktorów narciarstwa i saneczkarstwa,
- spowodować kontakty Związków Sportowych z 
PKKFiT w szerokim zakresie, szczególnie w zakresie 
programowania, układania kalendarza imprez 
sportowych i ich realizacji, szkolenia sędziów – 
instruktorów i trenerów narciarstwa i saneczkarstwa.
Pod dokumentem podpisał się ówczesny Przewodniczący 
PKKFiT Adam Kukla.
To tyle, jeżeli chodzi o historię zawartą w tym 
dokumencie. Udajmy się teraz śladem tych dawnych 
wspomnień, odszukajmy ludzi, którzy tworzyli tą 
fascynującą historię. Obecnie mało kto ze średniego 

pokolenia, nie mówiąc już o dzieciach, wie coś o 
tych czasach. Chwalebnych czasach sprzed 50 lat. 
A warto przytoczyć tu nazwiska, wskrzesić ten 
czas, przelać go na papier, niech ta pamięć trwa. W 
ten sposób oddajmy hołd tym, którzy walczyli na 
sportowych arenach sportów zimowych, sławiąc 
ziemię złotoryjską. Zapraszam do Wojcieszowa, 
Sokołowca i Złotoryi.

Wojcieszów ma wyjątkowy dar od natury 
- piękne położenie wśród Gór Kaczawskich. 
Niedoceniona wciąż perła leżąca między Miłkiem 
i Połomem. Te dwa szczyty tworzyły wówczas 
naturalne warunki do uprawiania sportów 
zimowych. Tak więc był tu znany i ceniony tor 
saneczkowy, trasy do biegów i zjazdów narciarskich, 
skocznia. Czasy te wspomina Pan Wacław Łuka i Pan 
Mirosław Smorąg. A wiedza Ich jest bardzo duża i 
dobrze pamiętają  tamte czasy.
Zacznijmy od skoków narciarskich. Wspomina 
Pan Wacław: „Skocznia narciarska istniała u nas 
jeszcze przed wojną. Była zmodernizowana w 
latach 1964-65. Nie uzyskiwano tu takich wyników 
jak przed wojną z racji, że zeskok przykryty został 
ziemią. Lądowało się na płaskim. Trzeba było  trochę 
spychaczem zebrać tej ziemi. Mieliśmy naszego 
mistrza – Mirka Smorąga, jego rekord wynosił 
18,5 m. Przyjeżdżali tu na zawody sportowcy 
z Sokołowca, Rząśnika, Złotoryi. Były to czasy, 
kiedy kursowały pociągi. Fajnie to wyglądało, jak 
wychodziła grupa ludzi z nartami na plecach i szli 
na zawody powiatowe czy miejskie. Skoczkowie 
mieli licencje, legitymacje Związku Narciarskiego. 
Była to skocznia drewniana. Na górze były trzy 
stanowiska do rozbiegu. Długość najazdu wynosiła 
ok 40 m, wysokość progu ok. 130 cm, a wysokość 
lotu do 2,5 m. Patrząc od góry w dół skoczni, 
po lewej stronie było miejsce dla kibiców, a po 
prawej dla sędziów. Na zawody przychodziły tłumy 
kibiców. To były czasy, chciało się walczyć. Mieliśmy 
też naszego trenera, który był zatrudniony na 
etacie w Zakładach Wapienniczych. Narty miały 
od 2-do 2,5 m wysokości, a pod spodem miały 
3 lub 5 rowków. Skocznia przetrwała do 1970 r. 
Później, nie remontowana zakończyła swój żywot 
śmiercią naturalną. Mieliśmy także tor saneczkowy. 
Usytuowany na zboczach Góry Miłek. Najpierw 
był to tor lodowy, a później, po wypadku, był to tor 
śniegowy. Jeżeli chodzi o ten lodowy, to polegało 
to na tym, że na zakładach został zrobiony duży 
zbiornik, piec. Od spodu było podgrzewanie, 
łopatami wrzucało się na niego śnieg. W ten sposób 
uzyskiwało się mokry śnieg, którym wykładano 
tor. Mieliśmy dość dobre wyniki w saneczkarstwie. 
Nasza juniorka, Danuta Krajewska zdobyła tytuł 
mistrza województwa wrocławskiego. Ścigała się 
także z mistrzynią Polski w Karpaczu. Była to prężna 
sekcja. Odbywały się także zawody w narciarstwie 
zjazdowym. Sekcję biegową i zjazdową prowadził 
Pan Ryszard Sobczak, nauczyciel wu-efu. Nasi 
zawodnicy wyjeżdżali na różne zawody, gdzie 
zdobywali nagrody. W 1974 r. na 
stokach Miłka został oddany do cd. na str 10
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użytku wyciąg narciarski. Miał 330 m długości, 
przeznaczony był dla bardziej zawansowanych 
zjazdowców. Całe Zagłębie Miedziowe tu 
przyjeżdżało, nie było w okolicy konkurencji. 
Najbliższy taki wyciąg był w Karpaczu. Nie było 
jeszcze Łysej Góry w Podgórkach. Odbywały 
się tu różne zawody szkolne i międzyszkolne. 
Dlaczego ten wyciąg wkrótce zakończył żywot? 
Otóż wyciąg, aż do biegnącej poniżej drogi, 
należy do miasta. Natomiast teren łąki, aż do 
rzeki należy do Agencji Rolnej Skarbu Państwa. 
Trafi ali się chętni na ten wyciąg, ale włącznie 
z terenem do rzeki, aby stąd czerpać wodę do 
naśnieżania stoku. Niestety, Agencja na to się 
nie godziła. Ten stan trwa do dziś, ale wyciągu 
już dawno nie ma. W międzyczasie wyrosła 
duża konkurencja na Łysej Górze. Trasy biegowe 
początkowo były obok skoczni, na terenie tzw. 
„piątego zakładu” i Dworskich  Łąk. Później 
przeniesiono je na łąki Agencji, koło stoku 
narciarskiego. Tu były mistrzostwa powiatu. 
Mieliśmy sporo dobrych zawodników. W 1980 
r. Janek Kędzierski zdobył mistrza Wojcieszowa. 
Startował m.in. Andrzej Kustra, Franciszek 
Lazarewicz, Zdzichu Darasz, Henryk Bulga, 
Głośnicki, Ryszard Wilichowski, Sosnowski, 
Maciejczyk. Sekcja narciarska i saneczkarska 
zdobyły Puchar Ziemi Kaczawskiej, juniorzy w 
ślizgach żeńskich trzecie i czwarte miejsce z 
mistrzynią juniorek województwa – Danusią 
Krajewską. Mężczyźni zajęli dziesiąte miejsce. 
Było to w 1966 r. W następnym roku nasza 
mistrzyni reprezentowała barwy okręgu na 
zawodach w NRD”.

Wspomina Pan Mirosław Smorąg: 
„Człowiekiem, który organizował sport na 
naszym terenie był Adam Kukla. Mieszkał 
w Wojcieszowie a zajmował się sportem w 
całym powiecie. Były to jedyne tereny w 
powiecie złotoryjskim, gdzie były stworzone 
tak sprzyjające warunki do uprawiania sportów 
zimowych – to także zasługa Pana Adama. Drugą 
osoba zasłużoną na tym polu był nauczyciel 
w szkole podstawowej - Ryszard Sobczak. 
Oczkiem w głowie dla niego były sporty zimowe. 
Prowadził biegi narciarskie i zjazdy w czasie 
zajęć SKS, po zajęciach szkolnych. Na Dworskich 
Łąkach, gdzie były trasy narciarskie panował 
mikroklimat, śnieg długo się utrzymywał. 
Skocznia powstała w latach 1964-66. W roku 
1966 zawiązał się klub saneczkowy. Powstał on 
już po drugiej stronie miasta, na stokach Góry 
Miłek. Najpierw był to tor lodowy. Używano 
do tego dużego pieca, zrobionego z blach o 
długości ok. 3 m i szerokości do metra, pusty 
w środku, gdzie kładło się drewno i rozpalało 
się ogień, a od góry łopatami dawano śnieg. 
Następnie cały tor na długości 700 m łopatami 
i wodą z pieca lodzono. Piec miał płozy i ciągło 
się go wzdłuż toru. Szerokość toru sięgała do 
120 cm, głębokość do metra, bandy miały 
do 3 m wysokości i długości do 60 m. W 
górnej parti i tor raczej nie był użytkowany, ze 
względów bezpieczeństwa. Nachylenie stoku 

tam było spore, a bandy zbyt niskie. Aby ten tor został 
zakwalifi kowany do zawodów, musiała go odebrać 
komisja. W 1968 r. przyjechała na odbiór toru pani Helena 
Szubert, była wicemistrzyni świata w saneczkarstwie, 
zresztą mieszkanka Karpacza. Został puszczony po torze 
zawodnik, pan Michalik. Już pod koniec przejazdu, przy 
dużej prędkości popełnił błąd, wyskoczył za bandę. 
Uderzył w drzewo, stracił na chwilę przytomność, ale 
wszystko dla niego dobrze się skończyło. Natomiast 
komisja momentalnie zakazało lodzenia toru, decydując, 
że tylko może być to tor śniegowy. Mieliśmy naprawdę 
mocne saneczkarstwo. Świadczą o tym wyniki pani 
Strzelczyk czy Krajewskiej. Było ok. 10 dziewcząt. 
Chłopaków było więcej, np. Zbigniew Brójko, Zygmunt 
Janiak – to byli najlepsi zawodnicy. Jeździliśmy na zawody 
po całej Polsce. Tam zajmowaliśmy miejsca w drugiej 
dziesiątce – ale to były zawody rangi ogólnopolskiej. 
Kierownikiem grupy saneczkowej był pan Zenon 
Siwiak, kierowca na wapiennikach. Było też i tragiczne 
zdarzenie. Na mistrzostwach Polski w Karpaczu w 
1968 czy 69 r. poważnemu wypadkowi uległ Zbyszek 
Brójko, który zahaczył nogą o bandę. 8 miesięcy 
przeleżał w szpitalu. Wkrótce po tym nastąpił kres 
działalności klubu saneczkowego. Zaczyna się za to era 
wyciągu narciarskiego i zjazdów narciarskich, zresztą 
usytuowanego obok toru saneczkowego. Stok  miał duże 
nachylenie, tak więc nie były straszne po tym zjazdy w 
Karkonoszach. Nie było problemów ze śniegiem, mieliśmy 
własny „ratrak” do ubijania śniegu. Ratrak w przenośni, 
był to bęben z listwami, szerokości 3 m, z dyszlem, na 
płozach. Do ubijania wykorzystywaliśmy orczyk. Był 
to pomysł pana Sobczaka. Lina z orczyka zahaczona 
była za ratrak, spuszczaliśmy ten bęben w dół po całej 
szerokości stoku, i tak z góry na dół, chyba z 10 razy. 
Jednak był ten stok dość krótki, a dla początkujących z 
kolei zbyt stromy. Najpierw była to tzw. wyrwirączka, 
specjalny zaczep do pasa, dopiero później powstał wyciąg 
orczykowy. Pod koniec lat 80-tych skończyły się zimy i era 
stoku narciarskiego minęła… Bezpowrotnie? Odbywały 
się tu zawody rangi powiatowej. Wraz ze zmianami 
gospodarczymi pocz. lat 90-tych nie było już chętnych do 
inwestowania w ten obiekt. Padł także OSiR powstały w 
l.70-tych. Prężnie działał. Założycielem tego ośrodka był 
pan Białas, a mieścił się w sąsiedztwie tras biegowych i 
wyciągu. Była także zawiązana w Wojcieszowie grupa 
GOPR-u. Założycielem był pan Białas, a grupa liczyła 6 
osób. Jeździliśmy na szkolenia do Karpacza, a także w 
Tatry.
Skocznia narciarska – sprzęt sprowadzaliśmy z Zakopa-
nego. Trenerem był pan Jurga. Był także instruktorem 
w szkole zawodowej. Było nas do 15 osób, np.  Tadziu 
Stalski, Krzysio Kosidło, Zdzichu Darasz. Przy moderni-
zacji poniemieckiej skoczni w poł l. 60-tych popełniono 
poważny błąd. Najazd na próg był tak ostry, że ja mając 
narty długości 2,5 m miałem poduszkę powietrzną 10-15 
cm tuż przed wybiciem. Było to niebezpieczne. Drugi 
poważny błąd był związany z momentem lądowania, za 
bulą. Trasa hamowania była zbyt krótka. Mam jeszcze u 
siebie taki rarytas, dwie pary sanek wyczynowych, jedynki 
i dwójki. Z biegaczy to pamiętam pana Bulgę, Kędzierskie-
go, Grośnickiego, Sosnowskiego, Kustrę, Maciejczyka czy 
Wilichowskiego.”

W Sokołowcu powstał  już w  1949 r. mocny klub 
LZS „Sokół”. Istnieje świetne opracowanie na ten temat, 

praca magisterska z 1977 r. Stefana Rabendy. 
Sekcja narciarska, założona w 1959 r.,  zajmowała tu 
poczesne miejsce. Sprzyjające warunki terenowe, 
trasy biegły za obecną szkołą, w stronę Lubiechowej. 
Obecnie na wschód od nich prowadzi droga 
asfaltowa. Nie będziemy opisywać całej historii 
sekcji narciarskiej. Skupmy się na przełomie lat 
60/70, korzystając z informacji zawartych w tej 
pracy magisterskiej. Przez wiele lat sekcja narciarska 
była najlepsza w powiecie i jedną z czołowych na 
Dolnym Śląsku. Tajemnice sukcesu tkwiły nie tylko 
w dobrych warunkach terenowych, ale przede 
wszystkim w ludziach. 100% dzieci uczęszczających 
do przedszkola wyposażonych było w sprzęt 
narciarski. W latach 1968-73 szkolenie prowadził 
Eugeniusz Sowa, a działaczami byli: Jan Wątor, Jan 
Jończyk, Henryk Lak, Kazimierz Hałada, Władysław 
Czaliński i Stanisław Dobrowolski. Z kolei do 
czołowych zawodników należeli: Bogumiła Rzeszut, 
Maria i Zofi a Woś, Janina Szwajcar, Stanisława 
Dzikuć, Krystyna Tkacz, Andrzej i Edward Janiec, 
Jerzy Wątor, Zenon Szwajcar, Jan Kruszewski. W 
1966 r. na Otwartych Mistrzostwach Powiatu 
Kłodzko narciarze z Sokołowca zajęli IV miejsce w 
klasyfi kacji drużynowej. Bezapelacyjnie I miejsce 
zajęła sztafeta 3x3 km dziewcząt w składzie B. 
Rzeszut, Maria i Zofi a Woś. W biegu płaskim na 3 
km A. Janiec zajął IV miejsce, zaś E. Janiec był VII w 
biegu na 6 km. W 1967 r. odbyły się w Sokołowcu 
imprezy narciarskie o puchar „Ostrzycy”. Slalom 
specjalny dzieci wygrali Krzysztof Bosekiewicz i 
Krzysztof Wątor, a wśród seniorów wygrał Ludwik 
Prokopowicz przed Marianem Natusiewiczem. 
W konkurencjach klasycznych w biegu na 2 
km trzy pierwsze miejsca zajęły zawodniczki 
„Sokołowca”: J. Szwajcar, S. Dzikuć i K. Tkacz. Zofi a 
Woś z kolei była najlepsza z Sokołowca w grupie 
B dziewcząt w tej samej konkurencji. W biegu na 
3 km chłopców II i III miejsce zajęli A. Janiec i J. 
Wątor. W biegu na 6 km II miejsce zajął Z. Szwajcar. 
Zwycięstwo odniósł także J. Kruszewski przed 
E. Jońcem. W punktacji drużynowej I miejsce 
zajął „Sokół”. W 1970 r. zostały zorganizowane 
w Wojcieszowie międzypowiatowe zawody w 
narciarstwie i saneczkarstwie o przechodni puchar 
„Gór Kaczawskich”. W zawodach startowało 249 
zawodników z powiatu jaworskiego i złotoryjskiego. 
Te doskonale przygotowane i przeprowadzone 
zawody okazały się dużym sukcesem zawodników 
z Sokołowca. W konkurencjach biegowych 
wszystkich grup sportowcy z Sokołowca nie dali 
żadnych szans konkurentom. Zwycięstwa odnieśli: 
na 3 km H. Biernat przed B. Rzeszotówną i M. 
Chrzanowską; Z. Woś przed swą siostrą Marią i A. 
Kącką; A. Kącki przed M. Wosiem i J. Wątorem; 
B. Lak przed Z. Szwajcarem. W zawodach 
saneczkowych jedynki seniorów przyniosły sukces 
Kobryniowi z „Sokołowca”. Przechodni puchar 
„Gór Kaczawskich” za łączną punktację narciarską 
i saneczkarską zdobył Wojcieszów przed Jaworem 
i Sokołowcem. W 1973 r. POSTiW Złotoryja i LSZ 
„Sokół” zorganizowały zawody powiatowe o 
jubileuszową odznakę sprawnościową. Zwycięstwa 
odnieśli: D. Woś, J. Szwajcar, M. Chrzanowska, 
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Z. Woś,  R. Siepracki, J. Wątor, R. Rutkowski, 
Z. Szwajcar. Drużynowo zwyciężył Sokołowie 
przed Wojcieszowem Górnym, Wojcieszowem 
Dolnym, Twardocicami i ZSZ Wojcieszów. Był to 
czas szczególnie dużych sukcesów. Tylko w okresie 
1967-70 sekcja zdobywała puchar Gór Kaczawskich, 
puchar przewodniczącego PKKFiT i puchar Ostrzycy. 
W mistrzostwach powiatu w 1971 r. zdobyła I 
miejsce. Zawodnicy startowali w mistrzostwach 
podokręgu: Kłodzko, Jelenia Góra, o odznakę PZN, 
o puchar Srebrnej Góry, brali udział w spartakiadzie 
wojewódzkiej. W latach 1967-72 sekcja zawsze 
zdobywała I miejsce w mistrzostwach powiatu 
złotoryjskiego. Największym sukcesem tej sekcji 
było zdobycie przez Bogumiłę Rzeszut IV miejsca w 
biegu indywidualnym na 5 km na Mistrzostwach 
Polski w Wiśle w 1964 r. Po 1974 r. działalność sekcji 
ustała ze względu na brak dostatecznych warunków 
śniegowych. Wspomina pan Jan Wątor, wieloletni 
działacz klubu:  „Odbywało się dość dużo zawodów, 
ale ja nie wszędzie z zawodnikami jeździłem.Trasy 
narciarskie były bardzo ciężkie, olimpijskie, w tych 
lasach za szkołą wokół gór, w stronę Lubiechowej i 
z powrotem. Często wygrywał mój syn Jerzy, już w 
6-7 klasie biegał, obecnie mieszka w Pleszewie. Jak 
poszedł do wojska to skończyło się jego bieganie. 
Biegał także o cztery lata młodszy Krzysztof. Sprzęt 
był byle jaki, narty drewniane, ale było go pod 
dostatkiem. Sporo ludzi przychodziło na te zawody, 
interesowali się. W Wojcieszowie, gdzie często 
jeździłem czy u nas, pół wsi przychodziło”. 

Znakomitą biegaczką była mieszkająca dalej 
w Sokołowcu pani Maria Chrzanowska (obecnie 
Rabska). „Zawsze bardzo dobrze biegałam, 
najczęściej zajmowałam I miejsca. Dostawałam za 
to medale i dyplomy. Jeździliśmy do Wojcieszowa, 
Karpacza, Srebrnej Góry, Wisły. Jeździłam już 
od czwartej klasy podstawówki. I tak do 19 lat. 
Jak wyszłam za mąż, urodziłam córkę, to się to 
skończyło. Cały sprzęt mieliśmy od szkoły, były 
biegówki, zjazdówki. Nawet na biegówkach 
zjeżdżałam. Mało kiedy byłam w domu, w sobotę 
wyjazd, w niedziele wieczorem powrót. Jeździliśmy 
pociągami. Najpierw naszym trenerem był 
Pietroszek Tadeusz, następnie Hawrysz Franciszek i 
Sowa Eugeniusz. Sport był ważny w szkole. Zawsze 
było wesoło, jak mieliśmy jechać, to byliśmy 
szczęśliwi. Jak zajęło się drugi czy trzecie miejsce to 
trochę byłam smutna.” I jest to zamknięty(?) rozdział 
zimowych sportów w Sokołowcu.

Na koniec zobaczmy co w tym czasie działo 
się zimą w samej Złotoryi. Wyjaśnijmy jak to było 
z tą skocznią. Wypoczywając nad Zalewem, mało 
kto zdaje sobie sprawę z tego, że tuż obok była 
skocznia narciarska i dwa tory saneczkowe, ok. 80 
m od siebie, długości do 300 m.  Idąc w stronę ul. 
Odrzańskiej i Przychodni Rejonowej, w sąsiedztwie 
POD „Nad Zalewem”. Najbardziej na zachód była 
skocznia narciarska. Dołem płynęła młynówka. 
Sporadycznie teren porośnięty był drzewami, 
były głównie łąki. Tylko wprawne oko byłych 
sportowców może odszukać nikłe jej ślady. Obecnie 
teren jest zarośnięty drzewami. Pan Jan Napora 

amatorsko uprawiał w tamtych czasach 
sporty zimowe, i te tereny doskonale zna. 
”W latach 60 i 70-tych wraz z kolegami 
chodziliśmy tu, zbudowaliśmy amatorską 
skocznię i skakaliśmy. Nie było tu jeszcze 
zalewu, były rozległe pola. Ciężko było 
o sprzęt, jeden skoczył i pożyczał narty 
drugiemu. Po sąsiedzku były wąwozy 
i tam odbywały się szkolne zawody 
saneczkarskie. Człowiek samoczynnie 
garnął się do sportu, chciał rywalizować. 
Jak dostało się dyplom, to człowiek się 
cieszył. Jeździło się na drewnianych 
sankach, nie były to wyczynowe. Skocznia 
miała najazd długości ok. 80 m, zbiliśmy 
próg żeby można było odlecieć, nie zawsze 
się te skoki ustawało, często kończyły się 
upadkiem, ale nic się nie stało. Leciało się 
od 10 do 15 m, maksymalnie 20 m, 5-6 m 
nad ziemią. Okucia nart były zapinane na 
sprężyny, na paski, nie było odpowiednich 
butów wyczynowych. Nie odbywały się tu 
poważniejsze zawody sportowe. Na torze 
saneczkowym - szkolne, a na skoczni nasze 
treningi amatorskie. Na poważniejsze 
zawody jeździło się do Wojcieszowa, ale 
tylko saneczkowe. Nie braliśmy udziału 
w zawodach w skokach narciarskich. Tu 
skakało nas 8-9 kolegów. Był Andrzej Kot, 
Heniu Zbęk, Janek Zamróz. Niektórzy już 
nie żyją. Były przymiarki żeby urządzić 
tor saneczkowy na stokach Wilczej Góry, 
od strony Sępowa. Ale jak były odstrzały 
bazaltu, to leciały tam kamienie, było to 
bardzo niebezpieczne. Istniała jeszcze 
druga skoczna narciarska, na Kopaczu, 
gdzie obecnie jest kościół. Teren ten 
nazywali Górką Jakuba.”

To już odległe czasy. Ci, którzy żyją 
często z nostalgią wspominają ten czas, 
spacerują po trasach, gdzie kiedyś z 
radością rywalizowali na nartach czy 
sankach. Zmieniło się to wszystko, teren 
zarósł drzewami, krzakami i tylko nikłe 
resztki po skoczniach, torach saneczkowych 
czy trasach biegowych świadczą o latach 
potęgi, zwycięstw sportowców ziemi 
złotoryjskiej. Pamiętajmy o tamtych 
czasach. Pamięć ludzka jest ulotna, krótka. 
Dlatego apeluję do sportowców, działaczy, 
którzy pojawili się na tych stronach, a 
także innych, o których tu nie wspomniano 
(a zapewne powinno się to zrobić, ale 
nie mamy wiedzy o Nich) o spisanie 
wspomnień, odszukanie zdjęć. Jesteśmy 
to winni mieszkańcom tych terenów. I 
jak za... lat nasi wnukowie, prawnukowie 
przeczytają to wydanie „Echa”, to będą 
dumni ze swoich dziadków.

Marek Rabski, Legnica
 Zdjęcia archiwalne: 

Jerzy Wątor i Wacław Łuka

23.08.2018 r. na strzelnicy kulowej przy ul. Legnickiej w Złotoryi 
odbyły się uroczyste obchody dwudziestolecia Klubu Strzeleckiego 
„Agat”. 
01 - 02.09.2018 r. w Złotoryi miał miejsce festyn na zakończenie 
wakacji.
08.09.2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zorganizowała 
siódmą edycję ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. 
08.09.2018 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej zorganizowało w 
ramach „Europejskich Dni Dziedzictwa” spotkanie rodzinne pod 
nazwą „Nasi przodkowie w dniach odzyskiwania niepodległości 
(1914-1920)”.
08.09.2018 r. złotoryjanie pobiegli po raz dwudziesty w Biegu 
Ulicznym Memoriału Tadeusza Pietroszka.
14.09.2018 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
zorganizowało w Złotoryi XVII Powiatowy Dzień Regionalisty pod 
hasłem „Wojcieszowskie dziedzictwo przyrodniczo-historyczne dla 
Niepodległej”.
15.09.2018 r. „Stajnia Karat” we wsi Kopacz zorganizowała dla 
mieszkańców gminy festyn „Święto Konia”.
19.09.2018 r. w złotoryjskiej Pracowni Orange odbyło się czwarte 
„Spotkanie z piosenką i poezją patriotyczną”.
21 - 23.09.2018 r. w Złotoryi odbyła się akcja „Sprzątania Świata 
- Polska 2018, pod hasłem „Akcja - Segregacja! 2 X Więcej, 2 X 
Czyściej”.
22 - 23.09.2018 r. w Złotoryi na Rynku odbył się festiwal 
międzynarodowego jedzenia z „Food Trucków”.
23.09.2018 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbył się Koncert 
Myśliwski sygnalistów. 
28 - 30.09.2018 r. w Złotoryi odbył się III Festiwal Filmów 
Dolnośląskich „Złoty Samorodek”.
03.10.2018 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyła się 
gala rozdania Nagród Gospodarczych Burmistrza Złotoryi „Aurelius 
2018”.
04.10.2018 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbył się 
VII Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej.
06.10.2018 r. na strzelnicy kulowej przy ul. Legnickiej w Złotoryi 
odbyło się uroczyste spotkanie z Danielem Romańczykiem - 
wicemistrzem świata, zawodnikiem Klubu Strzeleckiego „Agat”.
06.10.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się 8. edycja 
„Złotego Dyktanda”.
06.10.2018 r. w Złotoryi odbył się „XXI Rajd Jadwiżański”.
 06.10.2018 r. na wieży kościoła NNMP w Złotoryi miało miejsce 
prawykonanie hejnału Złotoryi w nowej gitarowej aranżacji, przez 
Jana Borysewicza.
06.10.2018 r. Koło Diabetyków w Złotoryi przeprowadziło 
bezpłatne badania przesiewowe w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji. Przebadano 400 mieszkańców Złotoryi i nie tylko. Każda 
pełnoletnia osoba miała możliwość wykonania testów pod kątem 
obecności przeciwciał anty-HCV. 
06 - 07.10.2018 r. na zamku w Grodźcu zorganizowano „XII 
Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego”.
18.10.2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi, Powiatowy 
Urząd Pracy w Złotoryi po raz 3. zorganizował i przeprowadził 
Targi edukacyjno-zawodowe z okazji X Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery.
20.10.2018 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbyła się gala 8. edycji 
Złotego Dyktanda z rozdaniem nagród.
21.10.2018 r. odbyły się wybory samorządowe w powiecie 
złotoryjskim.
25.10.2018 r. w złotoryjskiej hali Tęcza odbyła się paraolimpiada, 
zorganizowana przez Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie.
31.10.2018 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbył się spektakl 
teatralny Teatru Trzech Pokoleń ze Złotoryi „Dziób w dziób” Maliny 
Prześlugi.
02.11.2018 r. w Przychodni Rejonowej w Złotoryi ruszyła akcja 
bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie dla złotoryjskich 
seniorów. 
04.11.2018 r. odbyła się II tura wyborów samorządowych w 
powiecie złotoryjskim.
08.11.2018 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbył 
się „Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej”, którego 
organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi.
09.11.2018 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbył się „Koncert dla 
Niepodległej” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.
11.11.2018 r. w Złotoryi miały miejsce obchody Dnia 
Niepodległości. 
10.11.2018 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbył się Festiwal Piosenki 
Patriotycznej.
17 - 18.11.2018 r. w sali widowiskowej ZOKiR miały miejsce zawody 
o Puchar Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW.
22.11.2018 r.  odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi 
III Złoty Konkurs Historyczny „Aureus rerum scriptor” 
(Złoty specjalista z dziedziny historii).

Opracował: Jarosław Jańta
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Ten kto nie szanuje i nie ceni 
swej przeszłości, nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości
ani prawa do przyszłości. 

Józef Piłsudski

Kiedy cały kraj ogarnęła gorączka 
przygotowań do obchodów 

11 listopada 2018 r. złotoryjanie 
zaplanowali kilka patriotycznych 
wydarzeń. W piątek w każdej szkole 
zorganizowano uroczyste akademie, 
o godzinie 11.11 odśpiewano hymn, 
włączając się do ogólnopolskiej 
akcji pod patronatem ministerstwa 
edukacji - „Niepodległa do hymnu”. 
W Szkole Podstawowej nr 3  im. 
Henryka Pobożnego przygotowano 
wydawnictwo ze wspomnieniami 
uczestników walk o niepodległość 
i z pierwszymi osadnikami na ziemi  
złotoryjskiej. Do pamiątkowego 
kamienia przed szkołą dodano 
kamiennego orła nadając całości 
nazwę  Niepodległość. Ponadto na 
scenie ZOKiR uczczono Niepodległą 
koncertem. Nad ulicą Józefa Piłsudskiego 
rozwieszono poziomo podświetlone 
flagi upamiętniające Marszałka. W 
przeddzień święta listopadowego odbył 
się Festiwal Piosenki Patriotycznej. W 
godzinach popołudniowych do kościoła 
Narodzenia NMP na uroczysty koncert 
zaprosił Zespół Żołnierzy Rezerwy Rota.

Z terenu powiatu złotoryjskiego do 
Wrocławia na bicie rekordu śpiewaczego 
dla Niepodległej pojechały zespoły: 
Fudżijamki, Wilanowianki, Macierzanki, 
Czaplanki.

Klub Seniora przygotował 
w siedzibie przystrojonej biało-
czerwonymi rozetami kameralne 
spotkanie z udziałem Stanisława 
Szewczyka z Pielgrzymki, który 
odczytał spisane dzieje wojenne 
ojca, a seniorzy zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny. W 
gronie złotoryjskich seniorów jest 
dziewięćdziesięcioczterolatek, który 
uwielbia śpiewać, więc wyśpiewał 
ze szczerego serca swoją miłość do 
Ojczyzny. 

Kiedy nadszedł dzień świąteczny 
przed Pomnikiem Niepodległości 
zebrali się przedstawiciele zakładów 
pracy, szkół, stowarzyszeń i osoby 
prywatne. Wszyscy przygotowali 
biało-czerwone wiązanki kwiatów. 
W trakcie uroczystości uczniowie 
pierwszych klas wojskowych Zespołu 
Szkół Zawodowych złożyli uroczyste 
ślubowanie. Po uroczystości poczty 
sztandarowe i uczestnicy przenieśli się 
do kościoła Mariackiego na mszę św. za 
Ojczyznę. Na zamku Grodziec wystąpił 
zespół „Marzenie” ze Szklarek i Jarosław 
Królikowski w repertuarze Czesława 
Niemena. W tym czasie świętowano 
w Świerzawie i w innych miejscach na 
ziemi złotoryjskiej. 

Tymczasem do Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji przybyli 
mieszkańcy miasta i okolic na 
zapowiedziany koncert „Gaude  
Mater Polonia” w wykonaniu zespołu 
Spirytuals Singers Band. Artyści 
poprowadzili nas pieśnią przez historię 
Polski. Przed każdym utworem Elżbieta  
Szomańska krótko charakteryzowała 
czas i okoliczności powstawania pieśni i 
piosenek. Oprawa akustyczna i świetlna 
(w bieli i czerwieni), dodały wydarzeniu 
rozmachu i nowych wrażeń. Po 
koncercie dało się słyszeć głosy: Piękne, 
ale dlaczego tak krótko?, bo apetyt na 
muzykę rósł w miarę śpiewania. I tym 
podniosłym akcentem zakończono 
złotoryjskie obchody 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Festiwal Pieśni Patriotycznych
w obchodach 100. rocznicy Odzyskania 
Niepodległośći Polski na scenie ZOKiR

10 listopada o godzinie 10.00 
rozpoczął się czwarty już 

Festi wal Pieśni Patriotycznej. Na 
scenie Złotoryjskiego Ośrodka 
Kultury i rekreacji stanęli 
wykonawcy z wielu placówek 
oświatowych, kół i stowarzyszeń 
społecznych. Najstarszy wykonawca 
liczył sobie 94 lata, najmłodsza 
uczestniczka – 5 lat. Jury, złożone 
z profesjonalnych muzyków, w 
składzie: Aneta Kolendo, Agnieszka 
Radziejewska oraz Bartłomiej Drak 
miało niełatwe zadanie. Bardzo 
wielu wykonawców prezentowało 
wysoki poziom. 
    W kategorii ZESPOŁY wystąpiło 
aż dziesięć grup, w tym zespół 
Złota Leszczyna i wykonawcy 
z Klubu Seniora, Eko-Skrzaty z 
Przedszkola Miejskiego nr 1 w 
Złotoryi, zespół wokalny Iskierki z 
klasy 2a SP3 w Złotoryi, Przyjaciółki 
z tej samej szkoły, podobnie jak 
Niezapominajka, duet z ZSZ w 
Złotoryi, grupa wokalna z kl. 1b 
SP1 W Złotoryi oraz duet z kl. 4 w 
Rokitnicy. 
    Kategorię SOLIŚCI tworzyło 
dwudziestu dwóch wykonawców, 
nic więc dziwnego, że festi wal trwał 
ponad trzy godziny. Za kulisami 
panowała atmosfera skupienia: 
ćwiczono techniki pokonywania 
tremy, gimnastykę aparatu mowy 
(śpiewu), opiekunowie przekazywali 

szeptem ostatnie porady. 
Na widowni rodzice i nauczyciele 
trzymali kciuki za młodych 
artystów, pstrykali zdjęcia do 
rodzinnych albumów.
    Gdy jury udało się na 
obrady, scenę zagospodarował 
Teatr Trzech Pokoleń, który 
zaprezentował oczekującym 
wykonawcom i innym gościom 
teksty znanych piosenek. 
Aktorskie interpretacje wierszy, 
do których powstała później 
muzyka, prezentowano później w 
ich muzycznej wersji z tekstami. 
W ten sposób widownia mogła 
wspólnie odśpiewać te piękne 
pieśni: Szli na Zachód osadnicy, 
Nim wstanie dzień, Budujemy 
nowy dom, Ukochany kraj oraz 
Kocham Cię, Polsko. Angelika 
Komarnicka, Basia Murawska, 
Zosia i Maja Kondys, Ala 
Markowska, Jarek Jańta, Zenon 
Rzeszut, Igor Widomski, Konrad 
Jóźwiak, Paweł Markowski i 
Franek Doskocz zakończyli występ 
brawurowym tańcem, którym 
zaskoczyli czuwającą za kulisami 
Martę Markowską i nawet 
reżyserkę TTP. 
    Po powrocie jury nastąpiło 
wręczenie nagród i upominków 
oraz dyplomów uczestnictwa: 
I miejsce w kategorii ZESPOŁY 
zdobył duet: Gabriela Browolejt 

i Kalina Błaszczyk z Rokitnicy, 
II miejsce – trio z Klubu 
Seniora: Tadeusz Plebańczyk, 
Maciej Gmerek i Marian 
Kuźmiak, III miejsce – zespół 
„Niezapominajka”. W kategorii 
SOLIŚCI: I miejsce zajęła Hanna 
Dutka, II miejsce – Marika 
Świtalska, zaś trzecie – Julia 
Fajkisz,  uczennice pani Marzanny 
Hajdun, instruktorki wokalnej 
Klubu Piosenki. Wyróżniono także 
Jana Mateckiego, przygotowanego 
przez tatę. Nagrodę specjalną 
otrzymał także pan Ryszard 
Kropiewski, najstarszy uczestnik 
festi walu. 
    Uczestników tej edycji naszego 
konkursu przygotowali nauczyciele 
i instruktorzy: Maria Korobajło, 
Bożena Gmerek, Grażyna Majoch i 
Katarzyna Górecka, Anna Matoga, 
Bogumiła Bachór, Beata Jańta, 
Renata Śnieszko-Pawłowska i 
Teresa Kobza, Marzanna Hajdun, 
Henryka Bartoszcze, Magdalena 
Rokita, Agnieszka Kłunduk, 
Danuta Hubaj, Jacek Miliński 
oraz Aleksandra Brzuszkiewicz. 
Kilkoro z nich przygotowało wielu 
młodych artystów. Organizatorzy 
są Państwu niezwykle wdzięczni i 
składają serdeczne gratulacje bez 
względu na wyniki. 

Jolanta Zarębska

 Gabriela Browolejt i Kalina Błaszczyk

Zespół Niezapominajka

Aktorzy Teatru Trzech Pokoleń

 Hanna Dutka

Ale mało kto wie, że w tym samym 
czasie złotoryjanie pojawili się w kilku 
miastach polskich i w Atenach. Na 
legnicki niepodległościowy maraton 
wyjechało trzynaście osób. W kategorii 
kobiet na trasie 5,5 km zwyciężyła Anna 
Ficner. W Jeleniej Górze w V. edycji 
Biegu wyznaczono trasy: 5 km i 10 km z 
centrum miasta do Cieplic. W zmaganiach 
udział wzięło pięciu złotoryjskich 
zawodników. W Poznaniu odbył się 
największy bieg, w którym udział 
wzięło 25 tys. biegaczy z całej Polski. 
Symbolicznie o godz. 11.11 odśpiewano 
hymn. W tym radosnym biegu na 10 km 
wzięło udział czternastu złotoryjan. W 
Atenach na starcie maratonu ustawiło się 
ponad 15 tys. biegaczy. Wśród siedmiuset 
Polaków najlepszy okazał się Michał 
Jokiel, a Robert Kuriata uplasował się na 
trzecim miejscu. 

Niemałym wysiłkiem wykazała się 
grupa, która z inicjatywy Pauliny Ruty 
weszła na szczyt Śnieżki, by tam włączyć 
się do wspólnego odśpiewywania 
hymnu.
     Korzystając z dnia wolnego od pracy, 
poniedziałkowy wieczór zgromadził 
Polaków przed telewizorami, gdzie 
TVP prezentowała arcyciekawy film 
„Niepodległość”. Najwytrwalsi wrócili 
do ZOKiR-u, gdzie przedszkolaki z 
Przedszkola Miejskiego nr 2 z ul. 
Górniczej zaprezentowały się w 
programie patriotycznym „z biegiem 
Wisły”, prezentując strojami i muzyką 
regiony Polski. Dzieci na scenie czuły się 
swobodnie, pląsały, śpiewały, recytowały 
i bez zdziwienia, za parę lat, dowiemy 
się, że na scenach brylują artyści ze 
złotoryjskim rodowodem.                                                                                                                 

Danuta Sosa

W 100-lecie odzyskania
NIEPODLEGŁOŚĆI

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi
- dsłonięcie pomnika i odśpiewanie hymnu

Złożenie kwiatów 

Przedszkole Miejskie nr 2

Przedszkole Miejskie nr 2

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3

Fot. Gazeta Złotoryjska

Fot. Gazeta Złotoryjska

Fot. Gazeta Złotoryjska

Fot. Gazeta Złotoryjska

Złotoryjanie w Atenach

Miłośnicy nordic walking na Śnieżce 
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5 listopada 2018 r. uczniowie klasy VIII B 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi 

spotkali się z redaktorami miesięcznika „Echo 
Złotoryi”.  Spotkanie odbyło się w ramach 
Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA”, 
Projekt Edukacyjny „Godność, wolność, 
niepodległość”. Najważniejszym celem 
spotkania było podzielenie się z młodymi ludźmi, 
którzy są właśnie na etapie opracowywania 
książki ze wspomnieniami o swoich bliskich, 
doświadczeniami z zakresu pisania i wydawania 
tekstów. „Echo Złotoryi” działa 12 lat i wydało 
do tej pory 146 numerów zawierających w 
sumie ok. 3000 stron wywiadów, reportaży, 
wspomnień, tekstów źródłowym i artykułów 
o Złotoryi i okolicach. Danuta Sosa, Agnieszka 
Młyńczak, Wioleta Michalczyk oraz Roman 
Gorzkowski i Damian Komada, starali się 
opowiedzieć uczniom „Trójki” jak najwięcej o 
warsztacie pracy dziennikarza - regionalisty.
     Mamy nadzieję, że przekazana wiedza i 
doświadczenia pomogą młodym dziennikarzom 
w trudnej pracy nad swoją pierwszą 
książką. Publikacja „Ocalić od zapomnienia 
(zbiórwspomnień na 100 - lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości)” ma się ukazać już w 
listopadzie 2018 r.

Damian Komada

ECHO W ZŁOTORYJSKIEJ „TRÓJCE”

Spotkanie z redaktorami ECHA ZŁOTORYI

Właśnie zakończył się druk książki „OCALIĆ OD 
ZAPOMNIENIA (zbiór wspomnień na 100–

lecie odzyskania przez Polskę niepodległości)”. 
Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi przyznano na 
wydanie tej publikacji dofi nansowanie z Programu 
Wieloletniego „NIEPODLEGŁA”, Projekt 
Edukacyjny „Godność, wolność, niepodległość”.

Uczniowie przez dwa miesiące prowadzili 
poszukiwania, badania i prace redakcyjne 
pod opieką swoich rodziców, dziadków oraz 
nauczycieli. Zaowocowało to powstaniem 40 
relacji dotyczących losów swoich bliskich i 
znajomych. Wspomnienia udostępniło także 
11 osób dorosłych. W ten sposób powstała 
publikacja zawierająca 51 wspomnień z lat 
1895-1997 (100 stron i 82 ilustracje). Gdyby nie 
działania projektowe, prawdopodobnie większość 
tych relacji nigdy nie ukazałaby się w formie 
publikacji.

Udział w projekcie był dla Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Złotoryi wspaniałą lekcją 
patriotyzmu. Z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, uczniowie, 
rodzice i nauczyciele, mogli aktywnie 
uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej, 
lokalnej i państwowej. Mieli możliwość 
rozwijania poczucia tożsamości narodowej i 
przynależności do wielkiej oraz małej Ojczyzny. 
Zrealizowane działania pozwoliły także na 
budowanie więzi międzypokoleniowych 
i budzenie zainteresowania przeszłością. 
Wreszcie, podczas prac nad książką 
uczestnicy projektu mogli kształtować szereg 
umiejętności polonistycznych, dziennikarskich, 
historycznych, technicznych, informatycznych, 
plastycznych, artystycznych...

Wspomnienia opracowali – udostępnili 
uczniowie: Aleksandra Wróblewska, Anna 

Tusińska, Nina Oleryk, Maja Szyl, Cyprian Siwak, 
Anna Hanysz, Lena Panasiuk, Hanna Huczek, Wiktor 
Janiak, Miłosz Łukjańczuk, Maciej Okulski, Adam 
Kaczmarski, Hanna Cibor, Oliwia Ścisło, Aleksander 
Szczecina, Miłosz Borucki, Maja Kurzawska, Hubert 
Łysiak, Sergiusz Buczkowski, Hubert Mazurek, 
Mikołaj Baranowski, Maja Tworowska, Antoni Bąk, 
Marcel Solawa, Julia Wilczyńska, Agata Pankiewicz, 
Kamila Gajewska, Maja Maliszewska, Emilia Staryś, 
Małgorzata Sałamaj, Emilia Futerhendler, Klaudia 
Wypych, Igor Kozakiewicz, Krysti an Konwa, Igor 
Juszczyk, Oliwia Wąsowicz, Jakub Pisarski, Robert 
Hnat, Marcel Szymczyk, Mateusz Kowalczyk, Julia 
Mileszko i Karolina Kowalewska.

Opiekę redakcyjną sprawowali nauczyciele: 
p. Renata Fuchs, p. Damian Komada, p. Anna 
Markiewicz, p. Wioleta Michalczyk i p. Iwona 
Pierzchała.

To nie koniec! W następnym roku szkolnym 
planujemy opracować i wydać kolejną książkę 
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”. Tym razem będzie to 
zbiór wspomnień z okazji 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej.

Damian Komada

Ocalić od zapomnienia

Uczniowie klasy 8B podczas spotkania 
z redakcją „Echa Złotoryi”

 Fot. Damian Komada

 Fot. Damian Komada
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BAR ZDROWIE
Kiedyś to popularne miejsce o mlecznej 
naturze mieściło się na rogu ul. Solnej 
i Rynku. O godzinie 6 nad ranem bar 
odwiedzany był przez mleczarzy, którzy 
przywozili zaopatrzenie. Szczególnie 
w godzinach południowych nie było 
tam wolnych miejsc. Codziennymi 
smakoszami byli okoliczni rolnicy, 
jednak nie tylko oni byli zakochani w 
tym miejscu. Obecne starsze pokolenie, 
a ówczesna młodzież, także z ochotą 
przed pierwszym dzwonkiem jak i po 
zakończonych zajęciach szkolnych chętnie 
przychodziła na małe co nieco. Niskie 
ceny oraz pokaźny wybór przepysznych 
potraw powodowały, że każdy mógł 
tam znaleźć coś dla siebie. Największym 
powodzeniem cieszyły się ruskie 
pierogi, których nie dało się ominąć w 
karcie. Należy wspomnieć również o 
kopytkach, cynadrach oraz o znakomitym 
kakao, które smakowało szczególnie 
młodszym gościom. Pomimo jakże 
małej powierzchni lokalu, można było w 
potrzebie skorzystać ze znajdującej się 
tam niewielkiej, lecz zadbanej toalety. 

Niestety, działalność baru została 
ograniczona do granic możliwości po 
wprowadzeniu kartek na żywność. 
Okazało się to ciosem dla klientów, 
których z dnia na dzień ubywało, a „Bar 
Zdrowie” został zlikwidowany. 
W pomieszczeniu – zgodnie z panująca 
wówczas tendencją - ulokowano oddział 
pewnego banku. Od osób pamiętających 
tamte czasy transformacji można 
usłyszeć, że któregoś dnia przyszedł tam 
klient, który oznajmił pracującemu tam 
kasjerowi: Ruskie proszę! 

Uczniowie klasy 3a LO 
(opiekun projektu I. Pawlowska)

Miejsca,
których nie ma

CZERWONY PARASOL
Obecnie nieistniejąca kawiarnia 

„Czerwony Parasol” – której lata działalności 
przypadały na koniec lat 50. i początek lat 
60. – znajdowała się na poddaszu obecnego 
ZOKiR-u. Wejście mieściło się przy dzisiejszej 
ulicy Stefana Żeromskiego. Kawiarnia należała 
do klubu Związku Młodzieży Polskiej, ale była 
miejscem chętnie odwiedzanym również przez 
resztę młodego pokolenia Złotoryi. Nazwa 
wzięła się od czerwonego parasola, który 
znajdował się na poddaszu, podczas gdy sama 
kawiarnia mieściła się poniżej w pokaźnym 
pomieszczeniu. Lokal był odwiedzany przez 
szerokie grono młodzieży, w tygodniu od 
godziny 18:00 do 22:00, a w weekendy do 
godziny 24:00. Karta „Czerwonego Parasola” 
porównywalna jest do tych, które proponują 
dzisiejsze kawiarnie – była to zazwyczaj 
herbata, kawa, piwo, sałatki i ciasta, których 
dostarczaniem zajmowała się jedna z lepszych 
cukierni złotoryjskich tamtych czasów 
„Student”. Pomimo że w lokalu znajdowała się 
szafa grająca, osoby pamiętające lokal często 
wspominały również o zespole muzycznym, 
który umilał czas bywalcom. 

Budynek ZOKiR-u na fotografi i 
z lat 60. zeszłego wieku

JUŻ ICH NIE ODWIEDZIMY

W budynku po prawej mieścił się „Bar Zdrowie”
(na zdjęciu widoczny szyld)



Nie jest prostą rzeczą odstawić swoje odpady 
wielkogabarytowe do PSZOK-u, czyli punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Po pierwsze 
należy wiedzieć, w którym miejscu skręcić z ul. Legnickiej, 
bowiem na temat PSZOK-u brak jakiejkolwiek informacji. 
A jeśli już się stoi przed samym punktem, to też nie 
wiadomo czy to tu, bo też brak tabliczki z nazwą. Do 
tego samochód dowożącego musi pokonać drogę z 
koszmarną nawierzchnią pełną dziur i wybojów. 

- Obecnie trwa modernizacja oczyszczalni miejskiej 
i siłą rzeczy ciężkie maszyny budowlane zdegradowały 
i tak już zniszczoną nawierzchnię tego dojazdu. Po 
zakończeniu modernizacji dojazd ma zostać poprawiony 
- obiecuje prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Wiesław Świerczyński.

Sam punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych sprawia zaskakująco 
przyjemne wrażenie. Cały plac 
ogrodzono siatką, nawierzchnia z kostki 
brukowej jest starannie oczyszczona. 
Wokół widać latarnie, na których 
zamontowano kamery. Wszędzie 
stoją jakieś kontenery: wielkie - to 
na duże odpady lub mniejsze - na 
drobniejsze. Poustawiano je według 
wielkości. Niektóre pojemniki są 
już przygotowane do wywiezienia. 
Załadowano je papierem i tekturą, w 
innych widać stare meble. Dużą część 
placu zajmują plastikowe butelki w 
ogromnych pryzmach. Kręci się wśród 
nich pracownik i segreguje według 
kolorów. Butelki zostaną później 
sprasowane w bele. Trzeba ich trzeba 
zgromadzić około dziesięciu ton, czyli 
85 bel, żeby mogły zostać sprzedane w 
celu ich dalszego wykorzystania.

Odpadów wielkogabarytowych na placu w 
zasadzie nie widać, oprócz jednego starego fotela i 
krzesła, bowiem są wywożone na bieżąco do stacji 
przeładunkowej Sanikom w Jaworze, inaczej nie 
zmieściłyby się na placu. Gruz budowlany i odpady 
remontowe jadą do Pielgrzymki.

Żeby można było przywieźć do PSZOK-u stare meble 
czy lodówkę lub inne tak zwane wielkogabarytowe 
odpady, należy najpierw upewnić się co do godzin 
otwarcia punktu. Na miejscu zawsze zastaniemy 
pracownika Estetyki i Zieleni Miasta, bowiem to ten 
oddział RPK sprawuje kompleksową obsługę punktu. 

Pracownik przyjmie odpady (wyłącznie 
posegregowane i niepochodzące z przemysłu) oraz 
udzieli wszystkich informacji. PSZOK przyjmuje wszystko 
nieodpłatnie.

Właśnie widać, jak na plac wjeżdża samochód 
osobowy z przyczepką załadowaną odpadami. 
Kierowca wysiada i rozmawia z pracownikiem 
obsługi. Po chwili wraca do samochodu. Dowiedział 
się, że czeka go podwójna robota. 

-  Nie przyjmą mi tego. Nie wiedziałem, że 
muszę mieć posegregowane odpady. Tyle roboty 
z załadunkiem! A teraz trzeba to wszystko znów 
wyładować i posegregować! - mówi wzburzony 
złotoryjanin i wyjeżdża z placu.

- Jeśli ktoś przywiezie odpady 
nieposegregowane, to musi się liczyć z tym, że 
zostanie zawrócony, poza tym należy samemu 
wyładować odpady. Ale jesteśmy ludźmi, i jeśli nasz 
pracownik widzi, że na przykład kobieta jest sama, 
to pomoże w rozładunku – wyjaśnia kierowniczka 
Oddziału Estetyki i Zieleni Miasta Magdalena 
Żurawska. - Gdy przedmiotów do wyrzucenia jest 
sporo, to można od nas wynająć niewielki pojazd 
wraz z ich wyniesieniem z domu i załadunkiem. Koszt 
wynajmu pojazdu to 50 zł, a za załadunek 25 zł. Jest 
to opłata za jedną godzinę.  

Planując remont w domu i wiedząc, że będzie 
z tego sporo gruzu, to mamy dwa wyjścia. Albo 
sami po zakończeniu remontu odwieziemy go do 
PSZOK-u, albo wynajmiemy kontener, który zostanie 
podstawiony przez RPK i następnie odebrany. Cena 
wynajmu to 200 zł za dwa dni robocze. Ta oferta 
dotyczy tylko mieszkańców Złotoryi, bowiem jeśli 
ktoś spoza miasta zechce wynająć kontener na gruz, 
płaci zupełnie inną cenę (raczej wyższą) uzgodnioną z 
przedsiębiorstwem. 

Do PSZOKU-u  można też odwozić ściętą trawę i 
inne zielone odpady z terenu wokół posesji.

Wokół placu jest spory ruch. Ciągle 
wjeżdżają i wyjeżdżają różne pojazdy. 
Jedne to wielkie samochody z uchwytami 
do kontenerów, innym razem niewielkie 
półciężarówki RPK-u, czy wreszcie samochody 
osobowe złotoryjan, którzy przywożą swoje 
odpady. W pewnym momencie na plac 
wjeżdża niewielki pojazd półciężarowy spółki 
RPK z otwartą paką, załadowany starymi 
meblami i dywanami. 

Podstawowym zadaniem PSZOK-ów jest 
zbieranie od mieszkańców segregowanych 
odpadów w ramach gminnego programu 
selektywnej zbiórki i odbierania odpadów 
komunalnych. Służy to zmniejszaniu ilości 
odpadów na składowiskach.

PSZOK w Złotoryi przy 
pl. Sprzymierzeńców 7 czynny 
jest we  wtorek, czwartek, piątek 
8:00 - 16:00, w środę 10:00 - 
18:00 oraz w sobotę 9:00 - 14:00. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie 
www.złotoryja.pl w zakładce 
„Gospodarka odpadami”.

Którędy do PSZOK-u?

Plac PSZOK-u sprawia zaskakująco przyjemne 
wrażenie, jest ogrodzony siatką, nawierzchnia 
z kostki brukowej starannie oczyszczona. 
Wokół widać latarnie, na których 
zamontowano kamery.

 Tak wygląda PSZOK w Złotoryi

Ładowanie wielkogabarytowych odpadów do wywiezienia.

Sprasowane w bele plasti kowe butelki, których 
potrzeba aż 85, żeby mogły zostać sprzedane 
w celu ich dalszego wykorzystania. 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
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– Gdy mieszkańcy pod osłoną nocy wynoszą stare meble czy lodówki i stawiają 
obok śmietnika, to i tak zostają one wywiezione przez nasze służby. Lecz złotoryjanie 
powinni zdawać sobie sprawę, że jest takie miejsce narzucone ustawą, gdzie należy 
odstawiać takie przedmioty. To właśnie punkt selektywnej zbiórki odpadów, czyli 
PSZOK. Po prostu chodzi o to, żeby było czyściej wokół nas – wyjaśnia Magdalena 
Żurawska.

– W ostatnim roku obserwujemy spadek segregacji odpadów biodegradowalnych. 
Wychodzi na to, że społeczeństwo niechętnie segreguje odpady. Stąd mój apel i 
zachęcam do tego, aby jednak segregować odpady, a my jako spółka RPK będziemy 
dbać o to, aby nasze miasto było czyste i zadbane - apeluje prezes Wiesław Świerczyński.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak

Herbaciana róża zważona pierwszym porannym przymrozkiem, mleczna mgła 
przenikająca każdą część ciała, krople deszczu spływające po szybach, nagie 

konary drzew płaczące za utraconymi liśćmi - to symptomy listopadowej szarugi. 
Ten smutek pejzażu okraszonego skąpą ilością promieni słońca wywołuje w 
niejednym z nas nostalgiczny nastrój. W szare,  listopadowo-grudniowe dni 
szczególnie dotkliwa staje się dla człowieka samotność. Myślimy  sobie wtedy, 
że dobrze byłoby mieć sąsiada, który wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada - jak 
śpiewają w znanej piosence Alibabki.
       Szczepan, 90-letni pan, niezwykle sympatyczny, z dużym poczuciem humoru 
od kilkudziesięciu lat mieszka w wielorodzinnym, dziesięciopiętrowym bloku 
na jednym z miejskich osiedli. Spotyka się z najbliższymi sąsiadami nieomal 
codziennie. Stosunki są przykładne. Sąsiedzi jak i ich dzieci zawsze się kłaniają, 
a najbliższa sąsiadka, mama kilkuletniej Milenki, nawet od czasu do czasu zapyta, 
co słychać. Szczepan od kilku lat jest wdowcem, gdy odeszła jego towarzyszka 
życia, pozostała tylko pustka. Szczepan jednak nie uskarża się na swój los, stara 
się zachować pogodę ducha, jego ulubiona rozrywka to czytanie i opowiadanie 
humorów. Raz w rozmowie z tym przemiłym, starszym panem usłyszałam: 
Gdyby nie moja córka, to święta spędzałbym w samotności, nie miałbym z kim 
podzielić się opłatkiem, choć wokół mieszka tylu sąsiadów, nikt do mnie nie 
zagląda. Smutne, ale jakże prawdziwe - pomyślałam. Czy zastanawiamy się ilu 
takich samotnych ludzi, często bliskich sąsiadów, żyje wokół nas?
       Zosia - emerytowana pielęgniarka z trudnością poruszająca się o kuli, od 
kilku lat traci wzrok. Mieszka w niewielkiej, kilkurodzinnej kamienicy. Jej sąsiadka 
Krysia stara się w miarę regularnie przychodzić do Zosi na kawę lub herbatę. Są 
to dla nich cenne minuty wspólnego przebywania z drugim człowiekiem. Krysia 
wysłucha zwierzeń, podzieli się radościami i kłopotami, poczyta słabowidzącej 
sąsiadce gazetę - ot zwyczajna ludzka życzliwość bez nadmiernego narzucania 
się.  Zosia wie, że na Krysię można liczyć, a czas, który spędzają na 
sąsiedzkich pogaduszkach jest dla Zosi jak najpiękniejsza róża, którą otrzymuje 
od Krysi w prezencie.   

Kilkadziesiąt lat temu zespół Alibaki w  piosence ,,Jak dobrze mieć sąsiada” 
apelował:
Gdy furę zmartwień, kłopotów masz huk,
do drzwi sąsiada zapukaj puk, puk.
Jakże te słowa są aktualne, zwłaszcza dziś, w zapędzonym świecie, nastawionym 
na ,,zdobywanie” dóbr materialnych, egoistycznym i zachłannym, pozbawionym 
najprostszych ludzkich odruchów życzliwości. Samotność jest udziałem wielu 
z nas, ale w jesieni życia,  najbardziej rani zakamarki duszy. Często żyjemy w 
,,morzu” ludzi, a czujemy się jak na bezludnej wyspie. Warto więc w długie 
listopadowe wieczory zapukać do sąsiada, by ,,rozświetlić” jego samotność 
dobrym słowem, serdecznym uśmiechem czy wspólnym wypiciem malinowej 
herbatki. Uważność i zainteresowanie nic nas nie kosztują, a mogą przynieść 
wiele pozytywnych uczuć nam i osobie obdarowanej, czyli naszemu samotnemu 
sąsiadowi.  

Markosia 

Jak to dobrze mieć sąsiada

     „Kapliczki spotykają nas przy szosach, drogach i polnych ścieżkach. W 
miastach, miasteczkach i wioskach. W lasach, przy mostach i na górskich 
szlakach. W podwórkach starych kamienic i na nowych osiedlach.                                                                                                                      
Kamienne i drewniane, rzeźbione i malowane, opuszczone i zapomniane, albo 
nieustannie odnawiane, przybierane w kwiaty i kolorowe tasiemki. Kapliczki 
przydrożne krzyże i figury. Swojskie, polskie, nasze. Wiarygodne, jak mało co 
na tym świecie. Pomniki wiary i świadkowie tradycji. Drogowskazy do nieba na 
ludzkich szlakach.”    

Biskup Michał Janocha                                         

      Kapliczki pamiętamy z lat dziecinnych. Tam, gdzie nie było kościoła stanowiły 
ważne miejsce na plenerowe msze św., poświęcenie koszyczków wielkanocnych, 
czy wspólne odmawianie różańca. Kapliczka, już w nazwie, zawiera coś miłego, 
małego, którym trzeba się opiekować i pielęgnować. 
      W dniu 24 października 2018 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie kapliczki z 
figurą Matki Boskiej Różańcowej. Popołudnie pochmurne, dżdżyste, chłodne. 
Tuż przed godziną siedemnastą zebrało się pięćdziesiąt osób, by wesprzeć w 
modlitwie Ojców Franciszkanów, którzy po poświęceniu kapliczki przez Ojca 
Bogdana Koczora, poprowadzili modlitwę różańcową. 

Wygodne ławeczki zachęcają do  spoczynku ,zadumy i modlitewnej refleksji. 
Zapewne kapliczka odegra ważną rolę w budowaniu dobrosąsiedzkich relacji 
i w konsekwencji zintegruje mieszkańców . Spodziewamy się, że Matka Boska 
ogarnie swą opieką mieszkańców osiedla, którzy już mówią: „nasza kapliczka”.      

Do wszystkich pomysłodawców i realizatorów serdeczne „Bóg zapłać” 
skierował Ojciec Proboszcz i zaprosił na słodki poczęstunek- wypieki mieszkanek 
osiedla. Powoli zapadał zmierzch, po chwili wartę przejęła latarnia uliczna, na 
początku ul. Sosnowej, która  oświetliła figurę Matki Boskiej,  otulonej pięknym 
brzozowym młodnikiem.

Danuta Sosa

Pierwsza powojenna 
kapliczka w Złotoryi

Tablica, którą postawiono dopiero po naszej rozmowie 
z prezesem, jest dobrze widoczna z ul.Legnickiej.

POMNIKI WIARY
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Część I
Na pytanie, kim naprawdę był Jan 

Bogdziewicz, usiłuję odpowiedzieć sobie 
od kilku lat. Czytelnicy zapewne pamiętają, 
że 1 marca 2018 r. odbyła się poświęcona 
tej postaci konferencja, w czasie której kilku 
zacnych historyków debatowało na temat 
tego, czy Czarny Janek był bohaterem, 
czy bandytą? Ja, idąc za ciosem, trafi łem 
do wrocławskiego oddziału IPN, gdzie 
przechowywane są akta sprawy, która budzi 
mnóstwo emocji jeszcze wiele lat od jej 
tragicznego fi nału. 

To, co najbardziej rzuca się w oczy przy 
lekturze dokumentów z tamtych czasów, to 
niesłychana skala inwigilacji społeczeństwa, i 
to nawet niekoniecznie ze strony urzędów do 
tego powołanych. Obywatele sami składali 
meldunki, proszeni czy nie. Trudno byłoby 
zrozumieć dziś motywację informatora o 
pseudonimie „Wysoki”, który podzielił się z 
organami taką wiedzą: [pisownia oryginalna]
Dwa tygodni temu przejeżdżając w godzinach 
rannych szosą przez gr Suzinów gmina 
Wleń, spotkałem stojącego przy drodze 
osobnika, ubrany był w butach ofi cerskich 
przebrodzonych w płaszczu szarym na głowi 
posiadał pilotke, osobnik ten był wzrostu 
wysokiego, szczupły, twarz chuda pociągła, 
posiadał przy sobie rękawice szoferskie długie 
skórzanne, osobnik ten był podejrzany gdyż 
był wystraszony. Wymieniony osobnik był 
podobny do ob. Michneja Michała z Nowej 
Wsi Grodziskiej z tym że miał szczuplejszą 
twarz. 
Wyciąg z doniesienia został opatrzony 
klauzulą „ściśle tajne”.

Podobnie niełatwo zrozumieć, czym 
kierował się inny informator. W jego 
przypadku jednak, działanie miało charakter 
powtarzalny. 11 września 1950 roku w 
Zbylutowie złożył następujący donos: 
Dnia 3 września w miejscowości w 
Skorzenicach podczas wesela u ob. 
Malinowskiego był nawymienione wesele 
zaproszony ob. Korzeniewicz Władysław ze 
swoją żoną i wtemże czasie w trakcie rozmowy 
do swojej żony Korzeniewicz wypowiedział 
się ze niech ten ustrój szlacht trawi i tak 
będzie wojna i tak. Tylko chciałbym jeszcze 
przed wojną objąć stanowisko. Podczas tej 
rozmowy był obecny obywatel Hlebowicz zam. 
Skorzenice. (notatkę sporządził Muszkiewicz 
Marian). 

Ta sama informacja znalazła się w raporcie 
nieznanego z nazwiska funkcjonariusza, który 
zdawał sprawę z obchodu 12 września 1950 
roku. Z tą jednak różnicą, że ów funkcjonariusz 
opuścił chyba więcej lekcji języka ojczystego. 
Pisze on tak: 
Podczas służby obchodowej w dniu 11. IX. 
1950. r. otrzymano poufną wiadomość ze ob. 
Korzeniowski Władysław wypowiedział się 
ze mają go wybrać sołtysem to nie dopuści 
do tego by w naszej gromadzie powstała 
spółdzielnia produkcyjna. W dniu 3. września 
1950. r. podczas wesela u ob Malinowskiego 
na które to był zaproszony wypowiedział się 
że obeczny ustruj slak trafi  i tak będzie wojna 
i chciałby jeszcze przed wojna objać jakies 
stanowisko a w jaki czek to nie wyraził się. 
W dniu 10. IX. 1950. r. u ob. Szpakowskiego 
w czasie picia wódki ob. Matenis powiedział, 
że ob. Korzeniewski Władysław wie gdzie 
przebywa Bordowicz Jan (Bogdziewicz?) który 
to okrad spółdzielnie w Jeleniej Górze i nad 
Czeska Granica oraz ze dostał od niego jakieś 
dokumenty lewe na inne nazwisko rozmowe 
tą toczyli w obecności świadka ob. Hlebowicza 
Andzeja. 

Najprawdopodobniej wszystkie te notatki 
pochodziły od informatorów bądź funkcjonariuszy, od 
których spodziewano się wiadomości ujawniających 
miejsce pobytu Czarnego Janka, dlatego znajdowały 
się w aktach sprawy. Jak widać, informatorzy nie 
zawsze potrafi li nawet poprawnie zapisać nazwisko 
poszukiwanego. Sposób gromadzenia informacji 
pokazuje też metodykę działania służb. Z pozoru były 
to niewinne informacje, systematycznie gromadzone 
w myśl powiedzenia ziarnko do ziarnka… Tego samego 
11 września 1950 roku, Marian Hluszkiewicz sporządził 
następującą notatkę:
Dnia 10 września 1950 roku w miejscowości Skorzenice 
u ob. Szpakowskiego Aleksandra w mieszkaniu, 
podczas picia wódki w trakcie rozmowy z Matenisem 
Józefem, Szpakowski Aleksander zapytując się 
Matenisa Józefa gdzie jest obecnie Bordowicz 
Jan, Który to okradł społdzielnie  w Jeleni-Gorze i 
pod Czeska-Granica zamieszkiwał w Czaplach, to 
Matenis odpowiedział mu że oniem to będzie dobrze 
wiedział gdzie obecnie znajduje się w/w Korzeniewicz 
Władysław gdyż on zniem kolegował i jakieś 
dokumenty dał mu lewe, rozmowę toczyli w obecności 
ob. Hlebowicza Andrzeja zam. Skorzenice. 

Fakt ciągłego ukrywania się Bogdziewicza był 
solą w oku władz i służb. Kilku informatorów musiało 
włożyć sporo wysiłku w swoją pracę, gdyż ich 
informacje są tak szczegółowe, że niemożliwym byłoby 

ich wymyślenie. Wśród agentów wyróżniał się 
informator o pseudonimie „Warszawski”, który 
był – jak sam podaje – znajomym Bogdziewicza 
jeszcze z czasów jego zamieszkiwania na 
Grodzieńszczyźnie. (Nota bene – Jan Bogdziewicz 
urodził się i mieszkał w Wasiliszkach, wsi 
sąsiadującej ze Starymi Wasiliszkami, zatem 
przez kilka lat był on sąsiadem Czesława 
Niemena.) „Warszawski” relacjonował, iż znał 
Bogdziewicza dobrze. Na tyle dobrze, że jego 
informacje zawierają szczegóły niespotykane w 
innych dokumentach. Z drugiej strony rodzi się 
pytanie, czy nie wzbogacał tej wiedzy o szczegóły, 
które może niekoniecznie miały coś wspólnego 
z prawdą, za to były zgodne z oczekiwaniami 
śledczych? Pisze na przykład „Warszawski” tak:
[…] W czasie okupacji Bogdziewicz Jan należał do 
organizacji AK przeciwko Związkowi Radzieckiemu 
i dokonywał rabunków wraz z bandą pod 
dowództwem ps „Wilk” i wczasie kiedy banda 
została rozbita Bogdziewicz siedział  w więzieniu 
i ciężko zachorował i skierowany do szpitala 
gdzie wykorzystując chorobę zbiegł ze szpitala i 
ukrywając się w danej miejscowości. Bogdziewicz 
Jan posiadał przy sobie pistolet i automat i chciał 
mnie zaszczelić gdy ja współpracowałem NKHB 
rozbijając daną organizację.

Mało prawdopodobne jest, by rzeczywiście 
Bogdziewicz przed wojną należał do oddziału 
AK, a jeszcze mniej, by czynnie walczył. W 
czasie, gdy przez Kresy przetaczała się wojna 
partyzancka, był on kilkunastoletnim chłopcem. 
Oczywiście to w żaden sposób nie wyklucza walki 
zbrojnej, ale w jego zeznaniach ten wątek nigdy 
się nie pojawia. Byłoby to dziwne w stosunku 
do kogoś, kto bardzo chciał, by jego działalność 
postrzegana była jako walka motywowana 
politycznie. W doniesieniu „Warszawskiego” jest 
dużo wzajemnie wykluczających się wiadomości, 
ale wiele z nich mogło być lub na pewno było 
prawdziwych. Można by sądzić, że „Warszawski” 
był informatorem wpuszczonym do celi. 
Jednak data wyciągu z jego doniesienia temu 
zaprzecza, gdyż powstał on półtora roku przed 
aresztowaniem. Kim zatem był „Warszawski”? 
Tego zapewne już się nie dowiemy, ale na uwagę 
zasługuje fakt, iż jego zeznania spisane były w 
Złotoryi. 

Wertowanie akt z każdą stroną przybliża 
ponury obraz tamtych czasów i sposobu, w jaki 
wpisuje się w nie działalność grupy Czarnego 
Janka. Zapewne II wojna światowa obniżyła 
znacznie wartość ludzkiego życia i temu należy 
przypisać łatwość, z jaką grupa pozbyła się 
dwojga swoich członków. Jednego z nich, 
Romana Becia, pochodzącego z Jerzmanic-Zdroju 
zastrzelił J.M. (inicjały ze względu na to, iż jest to 
jedyny żyjący dziś członek grupy). Drugą osobę, 
Krystynę Jastrzębską, także z Jerzmanic-Zdroju, 
zastrzelił osobiście Jan Bogdziewicz. W obu 

BOHATER CZY BANDYTA

Akta Czarnego Janka

Jan Bogdziewicz
(autor fot. nieznany)

 Szczątki Jana Bogdziewicza

 Fot. Krzysztof Szwagrzyk
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przypadkach potwierdziło się, że motywem tych 
zbrodni była chęć opuszczenia grupy i obawa 
przed dekonspiracją. Dramat  potęguje fakt, 
że Jastrzębska była nieformalną narzeczoną 
Bogdziewicza. Była w ósmym miesiącu ciąży i 
wysoce prawdopodobne jest, że ojcem dziecka był 
Bogdziewicz. Jednakże inny powód zamordowania 
Jastrzębskiej sugeruje w swoich donosach 
informatorka o pseudonimie „Zosia”. Powołuje się 
przy tym na zwierzenia Janiny Zygmunt z Czapli, 
która nazywała Bogdziewicza narzeczonym. 
„Zosia” twierdzi nawet, że Zygmunt dostawała 
od niego broń, a na jej nazwisko przychodziły 
paczki z bronią z białostockiego. Niewykluczone, 
że Jastrzębska i Zygmunt traktowały się jak 
rywalki, o czym „Zosia” donosi z właściwą sobie 
przenikliwością:
…Natomiast Zygmunt Janina znała kol. Jastrzębską 
Krystynę, która została zamordowana z ręki 
Bogdziewicza Jana „Czarnego Janka” gdyż 
Krystyna lepiej spotkała się i spodobała się 
Bogdziewiczowi. I on zaczął do Krystyny chodzić 
a z Zygmunt się pokłócił, ale jednak Zygmunt tak 
przerobiła Bogdziewicza, że on z tamtą zerwał swe 
konszachty i zaczął chodzić do niej tj. do Zygmunt 
i ta Jastrzębska Krystyna tylko zginęła przez 
Zygmunt Janinę…

Janina Zygmunt została za pomoc i ukrywanie 
grupy skazana na 4 lata więzienia. W jej celi 
zakwaterowano donosicielkę Irenę Żak, która to 
właśnie przybiera pseudonim „Zosia”. Trudno 
powiedzieć, dlaczego nazywa Janinę Zygmunt 
koleżanką, być może jest to wyłącznie zwyczajowo 
przyjęty zwrot. Jej donosy są o tyle istotne, że 
Janina Zygmunt w śledztwie do niczego się nie 
przyznała.

Innym wątkiem, który dość mgliście 
zarysowywał się w dotychczas dostępnych 
źródłach, jest pomoc grupie ze strony 
przedstawicieli organów. Można się tylko 
domyślać, że jej tłem jest korupcja, bo mało 
prawdopodobnym jest, by funkcjonariusze działali 
z pobudek ideowych. Przytoczony poniżej donos 
został złożony w czasie poszukiwań ukrywającego 
się ostatniego pozostającego na wolności członka 
grupy, Bronisława Skowrońskiego z Pielgrzymki. 
Informator „Śmiały” donosił:
Ob. Pisowna obecnie pracuje w kop. Lena. Która 
początkiem kwietnia 1953 roku przyszła do mego 
domu, którą prowadziłem rozmowę na różne 
tematy i w między czasie powiedziała że jeden 
z milicjantów ze Złotoryji, na imię mu Staszek 
(czarny) nazwiska nie znam. Ten milicjant ma 
mieć kontakt z bandą która ma grasować się w 
okolicach Czaple pow. Złotoryja. Jednego razu 
milicjant ten był u rodziny Pisowny w Nowych 
Łąkach i co chciał zostawić jej bracie 
pistolet służbowy a sam miał się udać na 
zabawę lecz brat jej imię nie przypominam 
nie chciał tego pistoletu wziąć. 

Zeznania samego Bogdziewicza 
rzucają nieco światła na jego pochodzenie 
i rodzinę. Jego ojciec posiadał 4-hektarowe 
gospodarstwo. Jan był najstarszy z 
rodzeństwa. Dwóch młodszych braci 
po wojnie zostało za granicą, stając się 
obywatelami Białoruskiej Republiki 
Radzieckiej. Nasz bohater do 1939 roku 
zdążył ukończyć 5 klas szkoły powszechnej. 
Wojnę spędził, co jest powszechnie 
wiadome, pracując w gospodarstwie 
rodziców, a pod koniec zajmował się 
zwózką drewna. Sam Bogdziewicz nie 
mówi, jakie były powojenne losy jego 
rodziców, ale należy mniemać, że skoro 
w ZSRR zostali młodsi bracia, to zostali 
również rodzice. W takim razie nasuwa się 
pytanie, jak w granicach Polski znalazł się 
sam Bogdziewicz. Wyjaśnia to w swoich 
zeznaniach następująco: 
Na początku 1945 roku zgłosiłem się do 
służby wojskowej w rejonowym biurze 
w Szczuczynie (dziś Białoruś). Stamtąd 
przez punkt etapowy Grodno, zostałem 
przekazany do Białegostoku i przydzielony 
do Wojska Polskiego. 

W Białymstoku przebywałem dwa miesiące. 
Nr jednostki nie pamiętam. W Białym stoku 
byłem jeszcze nieumundurowany. 
Z Białegostoku zostałem skierowany do Łodzi, 
a stamtąd do Zgierza na szkołę podofi cerską 
łączności. W międzyczasie gdy zmniejszono 
stan szkoły zostałem odkomenderowany 
na punkt przesyłkowy do Łodzi. Z punktu 
przesyłkowego w dniach około 20 maja 1945 
roku zbiegłem z jednostki wojskowej. Po 
opuszczeniu jednostki na dworcu Kaliska w 
Łodzi, spotkałem siedmiu, prostuję 6 kolegów 
którzy również zbiegli z wojska i razem z mini 
postanowiłem udać się do domu. W drodze 
do domu w lasach Krzyszynskich, zostaliśmy 
zatrzymani przez bandę „Jerzego”. Po czym 
zgodziłem się być członkiem tej bandy. W 
bandzie pod dowództwem „Jerzego” byłem 
do czerwca 1945 roku. Od jesieni 1945 
roku do czerwca 1946 byłem w bandzie 
„Koncerza”, która również działała w lasach 
krzyszynskiego i okolic. 

Z powyższego fragmentu zeznań wynika, 
że jeszcze w 1945 roku młodzi ludzie wcieleni 
do wojska nie przyjmowali do wiadomości, 
że ich „dom” nie leży już w Polsce. A nawet 
jeśli byli tego świadomi, to mimo wszystko 
chcieli się dostać do swoich. Dalsze zeznania 
dotyczą historii dobrze nam znanej, która 
toczyła się już na ziemi złotoryjskiej i 
lwóweckiej:

Od lutego 1946 do ujawnienia się 
w 1947 r. przebywaliśmy na melinach w 
miejscowościach Kulesze, Tatary, Łaziki, 
Żuki w powiecie białostockim. Ujawniłem 
się w kwietniu 1947 roku. w Mazowieckim 
Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego 
wojew. białostockie. Po ujawnieniu się 
wyjechałem na ziemie odzyskane gdzie 
osiedliłem się we Lwówku Śl. przy ul. Szopena 
Nr 10. Pracować zacząłem w Urzędzie 
Likwidacyjnym jako pracownik umysłowy. 
Jesienią 1947 roku porzuciłem pracę i od 
tego czasu aż do dnia aresztowania tj 19 
maja 1952 r. na terenie powiatów Lwówek-
Śląski i Złotoryja dokonywałem napadów 
rabunkowych z bronią w ręku na spółdzielnie 
i poszczególnych mieszkańców. 

Jest to oczywiście jeden z wielu 
protokołów przesłuchania Jana 
Bogdziewicza, co można zauważyć choćby 
po lakonicznej formie. Inne, bardziej 
szczegółowe protokoły przesłuchania, 
przytoczę w kolejnej części artykułu. 

Andrzej Wojciechowski



Chrońmy rodzinne pamiątki
Złotoryjanie w wózkach

PAMIĘĆ O NASZYCH PRZODKACH
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W zamyśle redakcji to pierwszy artykuł, 
składający się z prawie wyłącznie ze starych 

fotografi i, ocalałych w rodzinnych albumach. 
Utrwalone na nich sceny mają nas nie tylko 
przekonać, jak wielkie znaczenie ma pamięć o 
naszych przodkach dla więzi międzypokoleniowych 
(autor tych słów nigdy nie zwątpi w ich 
istnienie). Okaże się, że istniał kiedyś świat bez 
wielkich wynalazków i wygód, jakie dzisiaj nas 
otaczają. Niech młodzi rodzice zobaczą, w jakich 
„prymitywnych” wózkach ich mamy i babcie 
szczęśliwie wychowały swoje dzieci, z jaką dumą 
wokół tych pojazdów pozowali do fotografi i 
rodzice, krewni i znajomi.

Za udostępnienie archiwalnych zdjęć 
serdecznie dziękujemy państwu Kopczakom, 
Skrabom, Piekutom, Zynkom, Ziębom i Stalskim. 
Coś niecoś trafi ło również z albumu autora. 
Czekamy na inne „wózkowe” fotografi e.
       Prosimy jednocześnie o zaproponowanie 
innych tematów, które zilustrować będzie można 
podobnymi fotografi ami.

Roman Gorzkowski 
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Warto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytać Kącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówki

W sierpniu 2018 r. minęło 205 lat od 
najważniejszych walk rozegranych 

na ziemi złotoryjskiej w czasie kampanii 
napoleońskiej 1813 r. Doszło wtedy na Dolnym 
Śląsku do starć między wojskami francuskimi 
a szóstą koalicją prusko-rosyjską. Rozegrała 
się między innymi potyczka na wzgórzu 
kościelnym w Rokitnicy, bitwa o Złotoryję (23 
sierpnia) oraz bitwa nad Kaczawą (26 sierpnia).
     Temat kampanii z 1813 r. jest dobrze zbadany 
i nieźle spopularyzowany. Można jednak 
dołożyć do niego jeszcze drobną cegiełkę w 
zakresie edycji źródeł historycznych. Takimi 
mało znanymi źródłami do tego okresu są 
relacje z dawnych polskich gazet o kampanii 
napoleońskiej na ziemi złotoryjskiej. 
W badaniach uwzględniono wszystkie 
tzw. codzienne gazety polskojęzyczne, 
wychodzące w 1813 r. na ziemiach polskich: 
Gazetę Warszawską, Gazetę Poznańską, 
Gazetę  Korespondenta Warszawskiego 
i  Zagranicznego, Gazetę Lwowską, Kuriera 
Litewskiego oraz Gazetę Krakowską.

     Oryginalnością zawartych tam 
opisów trudno się jednak zachwycić. 
Do faktografii kampanii napoleońskiej 
nowości raczej też nie wnoszą. 
Pozostawiają także wiele do życzenia 
pod względem dziennikarskim. 
Technika tworzenia tekstów była dość 
prymitywna - redakcje otrzymywały 
kilka pism zagranicznych i robiły z nich 
monotonne przedruki (podając tytuły 
cytowanych gazet). Dla wzbogacenia i 
uwiarygodnienia przekazu publikowano 
jeszcze autentyczne dokumenty 
(rozkazy, ogłoszenia, listy, odezwy…) 
oraz doniesienia korespondentów. 
Współpracownicy gazet byli skromni, 
nikt swoich artykułów nie podpisywał. 
Czy wkładał w nie coś własnego, czy 
tłumaczył tylko, czy też przerabiał  
po swojemu - powiedzieć trudno. Z 
dodatkowych opracowań znamy jedynie 
nazwiska redaktorów naczelnych (np. 
naczelnym Kuriera Litewskiego był 

więc, numery z ogólnymi informacjami 
o kampanii na Śląsku (od marca) oraz już 
z bezpośrednimi o Złotoryi i okolicach 
(lipca-września) musiały przejść przez 
sito cenzury. W stopce choćby Kuriera 
Litewskiego znajdziemy dopisek: Za 
pozwoleniem Cenzury Wileńskiej. Ile rzeczy 
pozwolono tam wydrukować, ile jest w nich 
propagandy, a ile usunięto, trudno teraz bez 
dokładniejszych analiz ocenić. 

Interesujące nas źródła zajmują 
kilkanaście stron, powtarzających się w 
sześciu gazetach prawie identycznych 
opisów. Nie sposób je tutaj w całości 
zamieścić. Publikujemy więc tylko 
wybrane (najbardziej złotoryjskie) 
fragmenty źródeł dla ogólnego 
rozeznania. Teksty poddano transkrypcji 
zgodnie z instrukcją wydawniczą dla źródeł 
historycznych od XVI w. do poł. XIX w.
Kurier Litewski 69 (26 sierpnia 1813)

[...] dowodzący jenerał Blücher, 
rozkazał wojsku śląskiemu, dnia 14. na 
neutralną ziemię wyruszyć, i ograniczywszy 
nieprzyjaciela rzeczką Kaczawę, od jego 
zdzierstwa kraje neutralne zachować. [...] 
W nocy jednak, z dnia 17. na 18. opuścił 
nieprzyiaciel Legnicę i Złotoryję - wojsko już w 
pogoń za nim wyruszyło. 

Kolejna książka Alfreda Michlera właściwie 
nie powinna nas zaskoczyć – autor od lat 

przypomina sylwetki złotoryjan oraz ich dzieła. 
Niektórzy już dawno zostali zapomniani, a po 
ich działalności i owocach nie ma śladu. Tym 
razem jest zupełnie inaczej – po pierwsze, 
gdyby nie chór nauczycielski, działający przy 
PDK w latach 1968-1974, nie byłoby kilku 
nastepnych takich zespołów w mieście, choćby 
„Bacalarusa”, po drugie, na jubileuszowym 
spotkaniu z okazji Złotego Jubileuszu (31 
sierpnia 2018 r.) wielu członków tego 
pierwszego chóru mogło znów zaśpiewać pod 
dyrekcją swego mistrza, Zdzisława Francuza, 
po trzecie, na wspomnianą uroczystość przyszli 
również ci złotoryjanie, którzy z racji wieku nie 
mogą pamiętać „chóru Francuza”. Spośród 
ponad dziewięćdziesięciu jego członków, 
jubileuszu doczekało około siedemdziesiąt osób 
(wielu, z racji swego zdrowia, nie przyjechało; 
nazwiska zanotował autor i pamiętali o 
nich obecni na spotkaniu). Równie cenne są 
wszystkie opisane w książce fakty oraz liczne 
unikalne fotografi e. Publikację wydał Urząd 
Miejski w Złotoryi – dostępna jest u wydawcy 
i w TMZZ.

Roman Gorzkowski

Euzebiusz Słowacki, ojciec Juliusza). 
Najczęściej gazety wychodziły co 3-4 dni, 
a przekazywane „nowiny” opisywały 
mało aktualne (jak na dzisiejsze realia) 
wydarzenia sprzed tygodnia lub nawet 
dwóch tygodni. Większość relacji była 
identyczna - powtarzają się te same 
przedruki  z nieco zmienioną pisownią 
oraz z inaczej sformułowanymi zdaniami.

Po mimo swoich „uchybień”, 
można w tych wypisach doszukać się i 
mocniejszych stron. Wartościowy jest 
już sam język - wspaniała polszczyzna z 
początków XIX wieku, ze swoim stylem, 
ortografią i gramatyką. Takich polskich 
wzmianek z odniesieniami do Złotoryi 
z tego okresu zachowało się niewiele. 
Dzięki tym sprawozdaniom mamy 
m.in. dostęp do przetłumaczonych na 
język polski relacji korespondentów 
oraz do kilkunastu dokumentów 
francuskich, niemieckich i rosyjskich. 
Teksty dostarczają nam też nazwisk 
Polaków walczących w tym czasie na 
ziemi złotoryjskiej. Ciekawe są także 
same okoliczności wydawania gazet. 
Wszystkie wychodziły na ziemiach 
polskich, znajdujących się pod 
panowaniem (zaborami) Rosji, Prus lub 
Austrii -  przeciwników Napoleona. Tak 

Relacje z dawnych polskich gazet o kampanii Relacje z dawnych polskich gazet o kampanii Relacje z dawnych polskich gazet o kampanii 
napoleońskiej na ziemi złotoryjskiej w 1813 r.napoleońskiej na ziemi złotoryjskiej w 1813 r.napoleońskiej na ziemi złotoryjskiej w 1813 r.

Bitwa o Złotoryję 
- 23 sierpnia 1813 r.
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To naprawdę nie jest fotomontaż ani widok z 
przełomu XX i XXI wieku, gdy próbowano wznowić 

kolejową komunikację między Złotoryją a Legnicą. 
Chodzi o lata zdecydowanie wcześniejsze, gdy 
pociągi kursowały tutaj regularnie (jeszcze bez trakcji 
elektrycznej). Ale i tak czymś wyjątkowym był tak długi 

Gazeta Warszawska 71 (4 września 1813)
Z Jawora 24 sierpnia 1813 r. 

Jeszcze d. 18 sierpnia przednia straż 
jenerała porucznika barona Sackena 
dopędziła nieprzyjaciela niedaleko 
Legnicy; kilkuset ludzi ubito, a 15 oficerów i 
żołnierzy w niewolę wzięto. Przednie straże 
korpusów jenerałów Langerona i Yorcka nie 
miały żadnych utarczek, zabrały jednak w 
niewolę kilku oficerów i 160 ludzi. Główna 
kwatera wojska śląskiego była w Złotoryi. 
Kurier Litewski 71 (3 września 1813)

Dnia 22. armia śląska pomiędzy 
Zagrodnem i Pielgrzymką stanęła w 
porządku do boju. Nieprzyjaciel uderzył na 
jej lewe skrzydło, któremu jenerał naczelny 
za Złotoryję cofnąć się kazał, wojsko nad 
Kaczawą rozstawił, prawe skrzydło 
o Legnicę opierając...
Gazeta Lwowska 74 (14 września 1813)

Z Jawora 24 sierpnia 1813 r. 
Dnia 23 uderzył nieprzyjaciel na 

Złotoryję. Przednia straż hrabiego 
Langerona i jen. Yorcka broniły 
miasta i wzgórków ze zwykłą wojsku 
sprzymierzonym walecznością. 
Nieprzyjaciel zajął Wilczą Górę (Wolfsberg) 
osadzoną małymi posterunkami, i ciągnął 
z niej naprzód z kolumnami piechoty, lecz 

trzy razy odpartym został. Rosyjska i 
Pruska jazda z dobrym skutkiem na nie 
nacierała...
Kurier Litewski 71 (3 września 1813)

[...] Brygada ks. Meklemburskiego 
walczyła na lewej stronie Kaczawy. Jeden 
jen. nieprzyjacielski przez kozaków został 
skłuty. Wielu pułkowników francuskich 
poległo na placu boju. Przyprowadzono 
wielką liczbę Jeńców. Byli oni z 3, 5, 6 i 
11 nieprzyjacielskich korpusów i zgodnie 
wyznali, że Napoleon był na ich czele. 

[...] Strata nasza w tych trzech 
dniach zaledwie 3,000 ludzi w zabitych i 
ranionych wynosi. Strata nieprzyjaciela, 
lubo nieznajoma dokładnie, jest jednak 
nierównie większa, mieliśmy albowiem 
wszędzie za sobą korzyść położenia 
miejsca...
Gazeta Lwowska 74 (14 września 1813)

Brachów, 26 sierpnia
Potyczka brygady księcia 

Meklemburskiego w dniu 23. pod 
Złotoryją, należy do najzacniejszych w 
tej wyprawie wojennej. Przeważający 
ogień nieprzyjaciela zrzucał działa z łożysk 
i czynił przerwy w masach. Dwadzieścia 
cztery nieprzyjacielskie szwadrony 
korzystając z tej chwili, zdobyły jedną 
baterię i otoczyły dwa bataliony. Kilka 
szwadronów jazdy pruskiej i pułk huzarów 
meklemburskich rzucił się na jazdę 
nieprzyjacielską, odparł pierwszą jej linię 
na drugą i trzecią, i uwolniły piechotę i 
artylerię. Książę Meklemburski uchwycił 
chorągiew i poprowadził niektóre 
pierzchające bataliony na nieprzyjaciela...

[...] Korpus Lauristona zostawał w 
stanowisku pod Złotoryją; przednia 
straż jego stała pod Prusicami, korpus 
Macdonalda stał pod Złotoryją, a korpus 
Neya pod Rokitnicą i w okolicy Legnicy...
Gazeta Warszawska 71 (4 września 1813) 
[List umieszczony na całej stronie dodatku]
Wypis z listu do wojska jenerała Blüchera.

Złotoryja 17/29 sierpnia
Z ukontentowaniem donoszę ci, 

kochany przyjacielu, że jenerałowie 
Blücher, hrabia Langeron i baron 
Sacken odnieśli na dniu 14 (26) b. m. 
nad Macdonaldem najświetniejsze 
zwycięstwo.

[...] Dnia 14/26 jenerał Blücher 
projektował na nowo atak... Bitwa była 
zacięta, lecz nie stanowcza. Zapewniam 
cię, że nic piękniejszego w wojnie nie 
widziałem nad ten przewyborny atak 
Prusaków i barona Sackena...

[...] Francuzi uciekali na wszystkie 
strony; drogi popsute stały się nie do 
przebycia, a ucieczka nieprzyjaciół 
podobna była do owej z Wilna. Hrabia 
Langeron posunąwszy się ze świtem dnia 
15/27 zajał Złotoryję, przednia straż jego 
jest już przy Lwówku nad Bobrem. Drogi 
zawalone są trupami, umierającymi, 
obłąkanymi, wozami, ekwipażami itd. 
Jazda hrabiego Langerona rozbiła i 
posiekła pałaszami na wzgórzach Złotoryi 
kolumnę piechoty z 1400 ludzi; 500 
położono na pobojowisku, 900 wzięto w 
niewolę, z których połowa raniona była 
od pałasza. Tenże jenerał wziął 18 dział, 
70 wozów amunicyjnych, wozy apteczne, 
kasy itd.

[...] Nieprzyjaciel miał 3 jenerałów 
zabitych. Jenerałowi Maisonowi urwała 
kula nogę. Bitwa nad Kaczawą jako 
też bitwy pod Lwówkiem i Złotoryją, 
tudzież utarczki jenerała Langerona pod 
Dębowym Gajem i Pielgrzymką, kosztują 
nieprzyjaciela przeszło 25,000 ludzi.
Wszystkie rzeki wylały i przechodzimy je 
po sam pas w wodzie...
Gazeta Krakowska 72 (9 września 1813)
[Ten fragment występuje tylko w tej  gazecie]

List ze Złotoryi d. 29 sierpnia 1813 r.
D. 26 b.m. stoczylismy ważną 

bitwę, której wypadek przewyższył 
wszelkie oczekiwanie. Objechałem d. 27 
pobojowisko i okropny przeraził mnie 
widok. Koń mój nie mógł postąpić, 
ażeby na trupa nie natrafił. Najbardziej 
jednak raził widok nadbrzeżów z tej 
strony szumiącej Nysy. W tę bowiem 
dolinę, do której jeden tylko wąwóz 
prowadzi, a przez spadek wody był nie 
do zgruntowania, wpędzone zostało 
całe uciekające francuskie wojsko. Co nie 
zginęło od pałasza i kul, pogniótł nacisk 
wozów lub jazda roztratowała. Ślady tego 
widać od Legnicy aż do Wilczej Góry pół 
mili za Złotoryją. My bardzo mało mamy 
zabitych, ale strata nieprzyjacielska, jak 
sam widziałem, musi być nadzwyczaj 

wielka. Do tego czasu liczymy zdobytych 150 
amunicyjnych wozów, 50 dział polowych, 
kuźni, niezliczoną mnogość wojskowych, 
lekarskich i innych wozów. Co chwila przywożą 
zewsząd jeszcze działa, amunicyjne wozy i 
inne zdobycze. Szliśmy za nieprzyjacielem krok 
w krok i piechota nasza brnęła pod pachy 
w wodzie. Nieprzyjaciel został aż za Bóbr 
zapędzony, a mała część jego wojska, która 
się z tej strony pozostała, zginie zapewne. 
Cesarz Napoleon miał się sam przy tej bitwie 
znajdować; naprzód stał na Wilczej Górze, 
a potem na Górze Kalen [?] przy Lwówku.
Gazeta Poznańska 73 (11 września 1813)

Podług listu pisanego ze Złotoryi dnia 
29. sierpnia z okazji zaszłej dnia 26. bitwy nad 
Kaczawą, sam Cesarz Napoleon miał być 
przytomnym tej bitwie, i znajdować się zrazu 
pod Złotoryją na Wilczej Górze, a później pod 
Lwówkiem na Łysej Górze [?]. 
Kurier Litewski  73 (10 września 1813)

Lwówek, 31 sierpnia
Bitwa nad Kaczawą i jej skutki są bardzo 

ważne. Dwa orły, 100 dział, przeszło 200 
wozów amunicyjnych, powozy szpitalne, 
apteka polowa, kuźnie, wielkie mnóstwo 
bagażów wszelkiego rodzaju, jeden jen. 
dywizji, dwóch jen. brygady, wielka liczba 
pułkowników i sztab oficerów, oraz 15,000 
jeńców są do tej pory zdobyczami zwycięstwa.

Dnia 15 (27) sierpnia, awangarda Jen. 
hrabiego Langerona uderzyła na korpus 
Lauristona, który się na Złotoryję cofał. Jenerał 
Kapcewicz rozkazał Jenerałowi Panczulidziewu 
i Denisowu uderzyć na kolumnę piechoty, 
złożoną ze 4 batalionów i 4 działa mającą. 
Żaden człowiek z niej nie uszedł, i wraz z tą 
masą znikła też stałość i odwaga korpusu 
Lauristona... 
Źródła: Gazeta Warszawska, 1813, 69-73 
(www.ebuw.uw.edu.pl); Gazeta Korespondenta 
Warszawskiego i Zagranicznego, 1813; Gazeta 
Poznańska, 1813, 71-73 (www.wbc.poznan.pl); 
Gazeta Krakowska, 1813, 71-73; Gazeta Lwowska, 
1813, 74; Kurier Litewski, 1813, 69-73 (www.jbc.
bj.uj.edu.pl). Literatura: A. Śnieżko, Materiały 
do historii prasy na Litwie...., [w:] Rocznik Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego, 1972, nr 11/4, 
s. 542-544; Historia prasy polskiej, cz. 1, pod  red.  
J.  Łojka, 1976; M. Olczak, Kampania 1813..., 2004; 
D. Komada, Goldberg w oczach Polaków sprzed  
I wojny światowej, Echo Złotoryi, 2015, nr 2 (110).

Damian Komada

Kolekcjonerzy starych widokówek wiedzą, że w 
dawnych czasach każda, nawet najmniejsza wieś, 

zachęcała turystów co najmniej kilkoma widokówkami. 
Jeśli miejscowość nie mogła pochwalić się np. zabytkowym 
kościołem czy zamkiem, to pokazywano pomnik, gospodę, 
szkołę i okazałe zabudowania. Gdy turysta trafi ł już na 

gościnną prywatną kwaterę, 
obowiązkowo udawał się na 
pocztę, aby nadać pocztówkę 
(mógł ją też zostawić u 
gospodarzy, jeśli poczty na 
miejscu nie było).

Do Wysocka (niem. 
Hohendorf – wieś na 
wywyższeniu) warto wybrać 
się nie tylko dla zwiedzenia 
zabytkowego kościoła św. Jadwigi 
(jednego z trzech pod tym 
wezwaniem w naszym powiecie 
– pozostałe znajdują się w Złotoryi 
i Prusicach), ale by sprawdzić, 
czy zmienił się fragment 
uwidoczniony na widokówce 
sprzed około 90 lat. Jak widać – 
poniżej kościoła znajdował sie 
wtedy ogród, w którym można 
było wygodnie usiąść przy kufl u 
chłodnego piwa, sprowadzonego 
np. z browaru w Złotoryi.

Roman Gorzkowski
Józef Banaszek

Bitwa nad Kaczawą 
- 26 sierpnia 1813 r.

Kącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówki skład  „piętrusów”. Liczymy na pomoc 
czytelników – autor tej notki bardzo chciałby 
zweryfikować swoje przypuszczenia, że 
fotograf uwiecznił wyjątkowy pociąg, 
a mianowicie ten, którym w 1983 r., 
bezpośrednio ze Złotoryi i bez przesiadki 
w Legnicy, setki złotoryjan wyruszyły na 
spotkanie z Janam Pawłem II we Wrocławiu. 
Przy okazji spróbujmy określić, w którym 
miejscu wykonano to unikalne zdjęcie. 
Może zgłosi się jego autor?

Roman Gorzkowski

Czy historia się powtórzy?Czy historia się powtórzy?Czy historia się powtórzy?
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