
Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej  ●  Nr 3  (149)  ●  marzec 2019  ●  Cena 3,00 zł

IS
SN

 1
89

7-
40

23



Roksana Liszka, rocznik 1997, absolwentka 
Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi, 
projektantka i producentka biżuterii, 
w wolnej chwili fotografk a, nieśmiała i skromna 
dziewczyna opowiada o swojej pracy w 
rozmowie z Iwoną Pawłowską

Iwona Pawłowska: Kiedy patrzę na to, 
co robisz, jak misternie wyglądają ozdoby, 
które wykonujesz, mam wrażenie, że musisz być 
bardzo cierpliwa i pedantyczna, a przy tym mieć 
dobry wzrok.
Roksana Liszka: O tak, dobry wzrok! (śmieje się, 
pokazując na okulary). Rzeczywiście jestem też 
dokładna. Lubię, jak wszystko jest dopięte na 
ostatni guzik. Jak coś wyjdzie nawet delikatnie 
krzywo, niszczę, utylizuję i robię od nowa. 
Szczegóły są najważniejsze. Ma być idealnie, 
bo nie ma innego wyjścia.
To musi wszystko długo trwać, przy założeniu, 
że ma wyjść perfekcyjnie. Powiedz, ile czasu 
wykonujesz taką piękną zakładkę, którą mi 
podarowałaś?

Na taką zakładkę akurat musze poświęcić dwie do 
trzech godzin.
Te wszystkie kwiatki, elementy dekoracyjne od 
podstaw sama tworzysz?
Tak. Sama je robię z modeliny, którą utwardzam 
w piekarniku. Kupuję tylko półprodukty. 
Na przykład metalowe części do kolczyków.
Wszystko wykonujesz palcami czy masz jakieś 
narzędzia do pomocy? Korzystasz z lupy?
Mam narzędzia, jednak i tak większość 
elementów robię palcami. Lupy nie używam. 
Jeszcze. 
Tworzysz piękne komplety biżuterii: kolczyki, 
zawieszki, bransolety. Ile czasu zajmuje 
Ci zrobienie jednego kompletu?
Wszystko zależy od wzoru. Niektóre bywają 
czasochłonne. Jednak jak już opanuję dany wzór, 
to idzie mi coraz szybciej. Jak to ze wszystkim 
– trzeba nabrać wprawy. Czasem jeden wisiorek 
robię trzy godziny, a bywa, że pięć. Komplet 
- sześć, a bywa, że pół dnia.
Kiedy wymyślasz nowy wzór, wykonujesz 
prototyp, co trwa dość długo, nie wiesz, czy 
spodoba się to Twoim klientkom.
To prawda, ale jak już się spodoba, to zamówienia 
spływają hurtem. Obecnie tak jest, 
że zapotrzebowanie na wymyślone przeze mnie 
wzory sypią się jak z rękawa. Szczególnie na 
kubeczki. W samym styczniu miałam tyle pracy, 
ile wcześniej w pół roku.
Można powiedzieć, że to, co było pasją, stało się 
już Twoją praca zarobkową. 
Tak. Mam sklep internetowy i całkiem dobrze 
idzie mi sprzedaż.
Kiedy pomyślałaś, że wykonywanie biżuterii 
z modeliny może  być sposobem na życie?
Zabrałam się za to około półtora roku temu. 
Najpierw robiłam biżuterię dla rodziny na 
prezenty. A potem rozwinęłam się jako fi rma 
i zaczęłam sprzedawać w sieci.
Co Cię zainspirowało?
Od dziecka już uwielbiałam kwiaty, a nigdzie 
nie widziałam biżuterii typowo kwiatowej i to 
mnie zainspirowało. Gdy widziałam, że ktoś 
robi rozmaite fi gurki z modeliny, zastanowiło 
mnie, czy nie mogłabym z tego robić kwiatów. 
Pierwszym moim projektem był wianek na głowę, 

składał się z dużych kwiatów, nie z takich, 
jak teraz robię. Ten pierwszy nie był zły, ale 
dopiero następny mnie zachwycił. Nie wiem, 
czy pani widziała? Taki biało-niebieski.
Podglądałaś prace innych artystów, żeby 
wiedzieć, jak pracować?
Tylko tutoriale oglądałam, żeby wiedzieć, 
jakich narzędzi używać i jak to robić. 
Natomiast wzory są moje, sama je 
stworzyłam. U nikogo takich nie widziałam.
Masz już jakichś naśladowców? Ktoś próbuje 
Cię podrabiać?
Tak. Już ostatnio miałam kłopot z jedną panią, 
która zaczęła pisać do moich klientek ze swoja 
ofertą łudząco podobną do mojej. To już jest 
nieuczciwa konkurencja.
Jakie możliwości kolorystyczne daje 
Ci modelina?
Praktycznie wszystkie, nawet jest modelina 
błyszcząca, brokatowa, półprzezroczysta. Poza 
tym każdą mogę mieszać.
Widziałam u Ciebie biżuterię tęczową. 
Jak ją robisz?
Mam taką maszynkę, jak do makaronu. 
Wybieram sobie wszystkie kolory, z których 
chcę skorzystać, łączę je w określonych 
proporcjach i prasuję w tej maszynce. Wałkuję 
je, a jak już mają pożądaną postać, to je 
wykrawam i lepię kwiatki. Wyglądają wtedy 
jak pocieniowane.
Opowiedz mi, jak wygląda cały proces 
produkcji biżuterii? Na przykład wisiorka.
Najpierw przygotowuję modelinę i wybieram 
kolory, które chcę ze sobą połączyć. Projekt 
mam oczywiście w głowie, bo nigdy nie 
rysuję sobie tego, co planuję zrobić. Na 
początku lepię kwiatki, a kiedy mam je gotowe 
wszystkie, wtedy tworzę palcami i narzędziami 
podstawę tego wisiorka, na przykład serce. 
Potem przezroczystą modeliną łączę ze sobą 
wszystko. Następnie wypiekam w piekarniku.
Czy jest to specjalistyczny piekarnik?
Nie. To zwykły, wielkości mikrofalówki, tylko 
przeznaczam go do swoich produkcyjnych 
celów.
Są jakieś sklepy dla producentów biżuterii 
z modeliny?
Tak, wszystko kupuję przez internet. Osobno 

modelinę, osobno 
narzędzia.
Jeśli chodzi o modelinę, 
a w zasadzie jej kolory, 
to które z nich są 
najpopularniejsze 
i sprzedają się szybciej?
Zauważyłam, że klientkom 
najbardziej podobają się 
elementy czerwone 
i tęczowe. Całkiem nieźle 
sprzedaje się czerń 
z pudrowym różem 
i szarość.
Ile miejsca zajmuje Ci Twój 
warsztat pracy?
Cały pokój zastawiony 
jest kartonami modeliny, 
ale sam warsztat stanowi 
biurko, a w zasadzie jego 
połówka.
Zakładając fi rmę trochę 
ryzykowałaś. Zaczynałaś 
budować od podstaw, 
musiałaś stworzyć markę, 
reklamę… Nie bałaś się, 
że to nie wypali?
Bałam się, że to nie wypali, 
jednak nie poddawałam 
się, mimo że było bardzo 
ciężko osiągnąć pożądany 
cel, zajęło mi to bardzo 

Dziewczyna 
z modeliną

„Nadchodzi wielkanocny poranek… 
Uroczysty dzień zwycięstwa życia nad śmiercią.                                                                        
Prawdy nad fałszem, dobra nad złem.”

Życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus        
rozpromieniał nasze życie blaskiem prawdy,     
napełniał pokojem, obdarzał jasnym światłem mądrości i wiary,                                                         
dając pogodę ducha w trudzie każdego dnia.                                                                           
Niech świąteczne dni przyniosą radość serca,                                                                          
optymizm i siłę płynącą z odradzającego się życia.

Wszystkim Państwu Radosnych Świąt 

Życzy redakcja i Zarząd TMZZ 

Tak się z nami 
skontaktujesz...
Redakcja Echa:
internet: 
www.facebok.com/echo.zlotoryi
e-mail: echo@tmzz.pl
Spotkanie Redakcji Echa
(w poniedziałki 17.00-18.00)
Stowarzyszenie TMZZ:
internet: www.tmzz-zlotoryja.pl
(sprawdź też na facebooku)
e-mail: tmzz@tmzz-zlotoryja.pl
tel.: 571254858
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dużo czasu, ale aktualnie jestem zadowolona 
z efektów. Dostałam dofi nansowanie z Urzędu 
Pracy. Z tego kupiłam to, co najważniejsze, 
czyli modelinę (stąd takie jej zapasy w pokoju) 
oraz narzędzia. 
Na pewno świetną reklamą Twoich 
produktów są dobrze zrobione zdjęcia, które 
umieszczasz na fanpage’u.
Dziękuję. Dobrze zrobione zdjęcia są ważne, 
to połowa sukcesu. Robię je sama. Zresztą 
wszystko robię sama. Pakuję towar, wysyłam 
paczki, przyjmuję zamówienia…Czasem 
pomaga mi Rafał [chłopak Roksany]. Może 
kiedyś nadejdzie taki czas, że zatrudnię kogoś 
do pomocy, ale z tym może być trudno, bo 
uważam, że jak sama czegoś nie dopilnuję, 
to nikt tego nie zrobi lepiej.
Ostatnio widziałam, że poszerzyłaś swoją 
ofertę o biżuterię „owocową” i kubeczki 
ozdabiane elementami z modeliny?
Tak. Od tego momentu zamówienia mnie 
zasypały i teraz tylko siedzę i lepię. Kubeczków 
z misiami ostatnio zrobiłam około 20 i 4 
z kotkami. Oczywiście cały czas realizuję 
zamówienia na biżuterię i „kwiatową” 
i „owocową”. A kubeczki… zaczęło się od 
prezentu. Wymyśliłam, że dam takie rodzicom, 
ciągle tylko prezentowałam rodzinie biżuterię, 
a przecież mężczyźni jej nie noszą, więc 
byli pomijani. Kubeczek ma nie tylko walor 
ozdobny, ale jest też użyteczny i myślę, że 
ta cecha przesądziła o popularności nowego 
produktu.
Ile kosztuje taki kubek?
Od 75 do 95 zł. Wykonuję go przez trzy 
godziny, a bywa, że i osiem. Ale z tym czasem 
to jest tak, że nie liczę roboczogodzin, bywa, że 
podczas pracy puszczam fi lm w tle - zazwyczaj 
słucham, co się dzieje w fi lmie i od czasu do 
czasu tylko zerkam. Łączę przyjemne 
z pożytecznym. 
A przy tym zarabiam.
Można z tego wyżyć?
Można. Przy czym pracuję wtedy, gdy trzeba, 
więc nawet w soboty i niedziele. Mam 
nienormowany czas pracy, jak to z pracą 
w domu bywa.
No tak, praca w domu ma inną specyfi kę. 
Masz jakiś rytm pracy? Musisz się do niej 
motywować?
Pracuję zazwyczaj wtedy, gdy już uporam się 
z obowiązkami domowymi. Kiedy już zrobię 
zakupy, posprzątam, ugotuję obiad. Najlepiej 
pracuje mi się popołudniami lub wieczorami. 
Wtedy lepię do późnej nocy. A kiedy mam 
moc zamówień, pracuję od rana. Czasem po 
16 godzin. Tak było ostatnio, co przypłaciłam 
zdrowiem.
Bywa, że tracisz spokój, cierpliwość przy 
tej żmudnej pracy?
Tak, zdarza się. Wtedy na chwilę przerywam 

pracę, bywa, że popłaczę się z nerwów, 
a kiedy ochłonę, to wracam do lepienia. 
Tę cierpliwość, niezbędną do wykonywania tak 
precyzyjnej pracy miałaś wcześniej, czy nabyłaś 
ją teraz?
Myślę, że zawsze taka byłam. Tak samo, jak od 
dziecka lubiłam prace plastyczne, malowałam, 
szkicowałam, śpiewałam, potem zajęłam się 
fotografi ą, a teraz - modeliną. W gimnazjum 
byłam nawet laureatką ogólnopolskiego 
konkursu plastycznego.
Rozumiem, że ktoś, kto nie jest rozbudzony 
artystycznie raczej nie ma szans w tym fachu, 
w którym teraz praktykujesz.
Tak myślę. Trzeba mieć w sobie tę żyłkę 
plastyczną.
Czujesz się bardziej artystką czy 
rzemieślnikiem?
Na pewno wolę swobodę projektowania, lepiej 
się czuję, gdy klient mi nie narzuca swojej 
koncepcji, bo wtedy rzeczywiście jestem jak 
rzemieślnik. Na szczęście żadna z pań, która 
zamawiała biżuterię według swojego pomysłu, 
nie narzekała.
Do tych rzemieślniczych czynności należy 
też pakowanie, wysyłka czy przyjmowanie 
zamówień – tego nie lubię. Zresztą to zajmuje 
naprawdę dużo czasu. Tak, jak kiedy dałam 
zdjęcie kubeczków, to następnego dnia 
odpisywałam na zamówienia całe dwanaście 
godzin.
Za to uwielbiam pracę z modeliną.
Na razie Twoje produkty można kupić tylko 
w internecie. Czy myślałaś, żeby stworzyć sklep 
stacjonarny?
Problem polega na tym, że nie miałabym kiedy 
się nim zajmować, gdyż godzinami lepię, 
a gdybym kogoś zatrudniła, to musiałabym 
płacić mu pensję i jeszcze czynsz za lokal. Nie 
byłoby to na tym etapie opłacalne. Jednak dzięki 
temu, że sprzedaję przez internet, mam klientki 
nawet w Ameryce, Wielkiej Brytanii…
Miałam kilka miesięcy temu propozycję 
z warszawskiego buti ku, by dać w komis 
swoją biżuterię, ale na razie nie mam czasu 
naprodukować na zapas, bo wszystko, co robię 
schodzi od razu.
A kiedy mam chwilę wolnego, wolę wyjść z 
domu, pojechać w plener i pooddychać świeżym 
powietrzem. Przy okazji dać odpocząć oczom.
Fotografujesz jeszcze?
Na początku, inwestując w fi rmę, musiałam 
pozbyć się sprzętu, ale teraz znowu go 
skompletowałam i tylko czekam na ładną 
pogodę, by zacząć fotografować.
To życzę Ci pięknych kadrów, cierpliwości 
i mnóstwa pomysłów i sukcesu fi nansowego.

Z Roksaną Liszką rozmawiała 
Iwona Pawłowska

Zdjęcia Roksana Liszka
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Kapituła Wyboru Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej 

informuje, że do tytułu 
Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 
2018 wpłynęło 37 zgłoszeń. Na 
posiedzeniu w dniu 13 marca 
2019 roku dokonano wyboru 
pięciorga osób nominowanych 
do tytułu Człowiek Ziemi 
Złotoryjskiej 2018. 

Nominowanym serdecznie 
gratulujemy!

Spośród Wielkiej Piątki 
zostanie wybrany laureat tytułu 
Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2018.

Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2018
NOMINOWANI - Wielka Piątka

WIELKA PIĄTKA

Pani Monika Kaczmarek
Pan Jacek Kramarz
Pani Aleksandra Roś
Pani Paulina Ruta
Pan Józef Zatwardnicki

Przedstawienie sylwetek 
i dokonań oraz wręczenie 
certyfi katów nominowanym 
oraz laureatce/laureatowi 
nastąpi 11 kwietnia 2019 r. 
podczas Wielkiej Gali w ZOKiR 
o godz.17.00.

Zapraszamy!

1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, złotoryjanie uczcili mszą świętą 

odprawioną w intencji Żołnierzy, uroczystościami 
przed pomnikiem niepodległości oraz bezpłatnym 
seansem fi lmowym, na który zaprosił Złotoryjski 
Ośrodek Kultury i Rekreacji. widzowie obejrzeli 
najnowszy i nagrodzony w Gdyni obraz Jana 
Jakuba Kolskiego „Ułaskawienie”. To fi lm bardzo 
osobisty, opowiadający przeżycia dziadków 
reżysera po stracie syna, który po wojnie wszedł 
w struktury  podziemia antykomunistycznego, 
do Konspiracyjnego Wojska Polskiego, i jako jego 

dowódca zabity został przez agenta 
nasłanego przez Urząd Bezpieczeństwa. 
W główne role dziadka i babci wcielili się 
Grażyna Błęcka-Kolska i Jan Jankowski. 
Projekcji fi lmu towarzyszyła wystawa pt. 
„Zbrojne Podziemie Antykomunistyczne 
w Tomaszowie Mazowieckim i okolicach”, 
opatrzone wymownym podtytułem 
„Chcieli nas zakopać. Nie wiedzieli, 
że jesteśmy ziarnem”. Tablice, które 
ZOKiR otrzymał dzięki uprzejmości 
Miejskiego Centrum Kultury z Tomaszowa 
Mazowieckiego, przedstawiały różne 
formacje podziemia niepodległościowego, 
w tym organizacje, do których należał 
Wacław Szewczyk – wujek autora 
„Ułaskawienia”. Wystawę uzupełniały 
fotografi e rodzinne oraz dokumenty 
pozyskane z archiwum IPN, udostępnione 
przez reżysera.

Joanna Sosa-Misiak

Upamiętnienie 
Żołnierzy Wyklętych

Kadr z fi lmu „Ułaskawienie”

Poczty sztandarowe 
podczas mszy świętej

Wystawa w ZOKiR

 Fot. www.sp1.zlotoryja.pl
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Aby utrwalić zmiany w Spółce “Partner” 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 

proponujemy powołać Społecznych Opiekunów 
Budynków. Nie byłoby to niczym nowym – taka 
funkcja istniała już conajmniej w latach 60. ubiegłego 
stulecia. Można się wzorować na gotowym 
regulaminie (z 1962 r.), z którego zaczerpnęliśmy 
poniższe fragmenty:
1. W celu powiązania Administracji Budynków 
Mieszkalnych z lokatorami każdego budynku miasta 
Złotoryi w zakresie gospodarki komunalnej, zdrowia, 
rozwoju kultury i innych zadań życia politycznego, 
społecznego i kulturalnego naszego miasta powołuje 
się na stałe reprezentacje budynków zwane 
“Społecznymi Opiekunami Budynków”. [...]
3. Społecznym Opiekunem Budynku może być każda 
osoba bez różnicy płci, która ukończyła 18-sty rok 
życia, nie jest pozbawiona praw obywatelskich i 
posiada zdolność fizyczną do wykonywania ciążących 
na niej obowiązków.
4. Kandydata na SOB powinny cechować: uczciwość, 
obowiązkowość, sumienność w wykonywaniu 
powierzonych zadań. [...]

7. Stanowisko SOB jest stanowiskiem wyłącznie 
społecznym.
Obowiązki:
1. Dopilnować w budynku przestrzegania przez 
wszystkich lokatorów zasad regulaminu porządku 
domowego.
2. W przypadku złośliwego uchylania się lokatora 
w budynku od zasad przestrzegania regulaminu 
porządku domowego zawiadomić o tym ADM oraz 
Ref. Gosp. Komun. i Mieszkaniowej przy Prez. Miejskiej 
Rady Narodowej.
3. Współdziałanie z ADM w zakresie zabezpieczenia 
urządzeń i instalacji w budynku, utrzymania porządku 
i czystości, a także w zakresie meldunków i gospodarki 
mieszkaniowej.
4. Uczestniczenie w rozstrzyganiu sporów między 
lokatorami szczególnie wynikłych na tle użytkowania 
piwnic, podwórzy, ogrodów przydomowych.
5. Sprawowanie społecznego nadzoru w przypadku 
przeprowadzenia remontu kapitalnego względnie 
bieżącego w budynku w zakresie ich jakości, 
terminowości i przeciwdziałaniu marnotrawstwu 
materiałów.

Uprawnienia:
1. SOB ma prawo wnosić wnioski do Kom. Blokowego i 
ADM-u w sprawach dotyczących postulatów lokatorów 
budynku, przy czym obowiązuje 14-dniowy termin 
odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy.
2. SOB uprawniony jest do kontroli lokali w budynku pod 
kątem wywiązywania się przez mieszkańców z przepisów 
nałożonych w regulaminie.
3. SOB uprawniony jest do wydawania doraźnych zaleceń 
w formie ustnej i pisemnej nakładających na lokatorów 
obowiązki w zakresie poprawy warunków sanitarnych ich 
mieszkań.
4. SOB jako czynnik społeczny organizuje i pobudza 
inicjatywę społeczną w zakresie wykonywania sposobem 
gospodarczym przy udziale mieszkańców budynku prac 
o charakterze społeczno-użytkowym, jak: zakładanie 
placu zabaw dla dzieci oraz porządkowanie posesji wokół 
budynku.
5. SOB powinien zwracać uwagę lokatorom budynku o 
oszczędnym zużyciu wody, światła w pomieszczeniach 
wspólnego użytku oraz zgłaszać administracji o wszelkich 
zaobserwowanych przejawach marnotrawstwa mienia 
społecznego.

Społeczni Opiekunowie Budynków posiadali 
specjalne legitymacje, wystawiane przez 
Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 

Roman Gorzkowski

Opiekujmy się społecznie!

1. Odznaka „Korona 
Kaczawska”jest odznaką  
regionalną Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno 
– Krajoznawczegow Legnicy.
2. Celem ustanowienia odznaki jest   popularyzacja 
turystyki górskiej w rejonie Góri  Pogórza 
Kaczawskiego, jak również promowanie regionu 
– poznawanie jego piękna, walorów przyrodniczych 
i  krajoznawczych.
3. Odznaka jest jednostopniowa.
4. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia  
1.03.2019  r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu 
odznaki. Okres zdobywania jest nieograniczony.
5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie 
określonych szczytów (według zamieszczonego 
wykazu) Gór i Pogórza Kaczawskiego. Kolejność 
zdobywania szczytów jest dowolna.
6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika  
wycieczki) prowadzona indywidualnie przez  
zdobywającego odznakę, w której powinny  
być zawarte podstawowe informacje dot. 
określonegoszczytu – data wycieczki oraz miejsce 
na potwierdzenie.
7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest zdjęcie 
przedstawiające ubiegającego się o odznakę 
na tle charakterystycznych cech danego 
szczytu. Ponadto potwierdzeniemmoże 
być  wpis przewodnika,przodownika 
turystyki  kwalifikowanej lub instruktora 
krajoznawstwaPTTK.
8. Ubiegający się o odznakę „Korona Kaczawska” 
po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych  
szczytów przedstawia książeczkę (kronikę) do  
weryfikacji w Oddziale PTTKw Legnicy. Weryfikacja 
odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca 
odznakę ponosi ewentualne koszty korespondencji  
lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki „Korona 
Kaczawska”.
9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji  
regulaminu rozstrzyga Komisja urystyki Pieszej 
i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy.Kontakt, 
tel. 509290499.
10. Regulamin odznaki „Korona Kaczawska” został  
przyjęty na posiedzeniu  Zarządu Oddziału PTTK 
w Legnicy w dniu 29.01.2019 r. i wchodzi w życie 
z dniem 1.03.2019 r.

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO W LEGNICY

ZAPRASZA DO ZDOBYWANIA ODZNAKI
„KORONA KACZAWSKA”

Wykaz szczytów do odznaki „Korona Kaczawska”

L.p. Nazwa szczytu Wysokość 
m.n.p.m.

1. Bazaltowa 367

2. Czartowska Skała 468

3. Czerwony Kamień 325

4. Dłużek 592

5. Duży Młynik 303

6. Górzec 445 

7. Grodziec 389

8. Krzyżowa k. Podgórek 567

9. Lubrza 666

10. Łysa Góra 707

11. Maślak (Folwarczna) 720

12. Miłek 596

13. Mszana 475

14. Okole 714

15. Ostrzyca 501

16. Poręba 671

17. Radogost 398

18. Rataj 350

19. Rosocha 464

20. Różanka 628

21. Skopiec 724

22. Stromiec 551

23. Swarna 390

24. Szybowcowa 561

25. Średnia Góra 427

26. Świątek 330

27. Turzec 684

28. Wielisławka 372

29. Zawadna 445

30. Żeleźniak 664

Wielisławka

Czerwony Kamień



Epoka PRL spowodowała, że prawdziwi patrioci 
żyli w ukryciu i po cichutku. Historie szeptane 

w zaufanym gronie, nierzadko w tajemnicy przed 
dziećmi, dopiero dzisiaj można opowiadać swobodnie. 
Wśród mieszkańców powiatu złotoryjskiego również 
były takie rodziny, które miały znaczący swój udział w 
wojnie obronnej i w walce z okupantami, „były solą 
tej ziemi”. Szeptaną niegdyś historię rodzinną pana 
Eugeniusza Nowaka i jego ojca można, a nawet trzeba, 
opowiadać głośno. 

Rodzina Nowaków, Karol z żoną Stefanią, 
córką Leokadią i synem Eugeniuszem, zamieszkała 
w Warszawie na Okęciu, przy ul. Szkolnej 6. Karol 
specjalizował się w budowlance i brał udział w budowie 
kina „Napoleon” przy placu Trzech Krzyży. Kino mieścić 
się miało w podziemiach wielkiego budynku włoskiego 
towarzystwa ubezpieczeniowego. Nieszczęśliwie spadł 
z drugiego piętra. Szczęściem w nieszczęściu, spadając 
uchwycił się wystającego elementu konstrukcyjnego 
balkonu i zawisł na chwilę, co spowolniło upadek, ale 
uszkodziło rękę, a potem w locie i upadku odniósł 
kolejne obrażenia. Uszczerbek na zdrowiu niedobrze 
rokował na zatrudnienie. Dobrodziejstwem okazała 
się propozycja pracy w kinie na stanowisku biletera. 
Praca w najnowocześniejszym wówczas i najbardziej 
eleganckim kinie, w którym spotykała się elita, 
pozwalała utrzymać rodzinę z „żoną przy mężu” 

i dwójkę dzieci. Kiedy wybuchła wojna, wojsko 
wysiedliło mieszkańców okolicy lotniska do Raszyna, 
potem trzeba było już sobie radzić samemu. Jak wiele 
innych i rodzina pana Eugeniusza szła przed siebie, 
a kiedy doszli do jakiegoś miasteczka, przysiedli w 
rynku na odpoczynek. Zamartwiali się o ojca, którego 
nie było w domu podczas zarządzonej ewakuacji. 
Pomoc nadeszła z najmniej oczekiwanej strony. Do 
wędrowców podszedł Niemiec, wypytał dlaczego 
siedzą, dokąd zmierzają i odszedł. Po chwili wrócił z 
mężczyzną, któremu nakazał zawieźć ich tam, gdzie 
wskażą. Całkiem wygodnie, jak na okoliczności, dotarli 
do Zmarłego (kieleckie), do wakacyjnego domu, 
który postawił kilka lat przed wojną ojciec. Na stałe 
zamieszkała tam matka Stefanii - Karolina Utratna 
z d. Pyka. Ojciec pana Eugeniusza pozostał w 
Warszawie i z innymi mężczyznami zgłosił się na pobór 
do wojska. W wyniku wielkiego zrywu chętnych było 
tak dużo, że dla niego i innych zabrakło mundurów, nie 
zostali wcieleni. 

Podróż rodziny trwała dwa tygodnie. Kiedy 
dotarli do Zmarłego zastali tam ojca, który rowerem 
pokonał odległość znacznie szybciej. Zabrodzie i Zmarłe 
zamieszkiwali niemalże w równej liczbie Polacy i 
Niemcy. Stare animozje urosły w obliczu wojny i konflikt 
z Niemcem z Włoszczowej, wpadającym z pogróżkami, 
stał się niebezpieczny. Karol Nowak zniknął mu z oczu 

w leśnej głuszy; jako „Czarny” (z racji ciemnych włosów) 
wszedł w szeregi oddziału „Żbika” - Władysława 
Kołacińskiego. „Żbik” dowodził największym oddziałem 
Narodowych Sił Zbrojnych w okręgu włoszczowskim, 
chronił ludność miejscową przed okupantem 
niemieckim, partyzantką komunistyczną i bandami 
rabunkowymi. Likwidował konfidentów. „Bywało, że 
Niemcy wpadali do gospodarza dwukrotnie w ciągu 
doby i poszukiwali dziewczyn. W dzień byli bardziej 
widoczni i można było się skryć, ale noce lepiej było 
spędzać w lesie.” – uzupełnia 91-letnia pani Leokadia, 
siostra p. Eugeniusza. Miejscowi odwdzięczali się za 
opiekę jak mogli – gościli i karmili swoich bohaterów 
wedle zasady „czym chata bogata”, nawet jeśli nie 
była bogata, a za pomoc groziły represje ze strony 
okupanta, włącznie z pacyfikacją wsi. „Zdarzało się 
często, że chłopi sami zgłaszali do oddziałów leśnych 
sztuki kontyngentowe”**. Otrzymywali pokwitowanie 
z pieczęcią od dowódcy z informacją, że zabrana siłą 
– nawet wtedy, gdy „leśni” nie przyjmowali darowizny, 
a gospodarze potrzebowali dokonać uboju na 
potrzeby swojej rodziny. „Żbikowcy” nie nadużywali 
gościnności, tak wojowali, by swoich „podopiecznych” 
nie narażać na represje. Byli po to, by ich chronić. W 
tym celu nawiązali współpracę z AK-owskim oddziałem 
„Marcina” - majora Mieczysława Tarchalskiego. Obie 
grupy często bywały w domu rodziny Nowaków, jako 
że był posadowiony przez Karola głęboko w lesie, mało 
widoczny, a gospodyni – Stefania słynęła z porządku, 
czystości i smacznych posiłków. Po leśnej codzienności 
sen w czystej krochmalonej pościeli był luksusem, być 
może niezrozumiałym dzisiaj. 

Tytuł

Patrioci z kieleckich lasów

Przed domem, Zmarłe, r.1942/43: Leokadia,Karol, Eugeniusz,babcia 
Karolina (siedząca), dzieci - Janek Dzięcioł (wysoki), na rękach Wiesława 

z d. Utratna Sturowicz(po 1. mężu) Suchecka (po 2. mężu), Marysia 
Kaczmarek z d. Robak, stojąca Stefania Nowak, Basia Janic z d. Robak.

Szkoła w Komornikach w 1942 r. 
Eugeniusz Nowak pierwszy z lewej w górnym rzędzie.

Karol Nowak
Eugeniusz Nowak 

z siostrą Leokadią - 1952Eugeniusz Nowak z małżonką Janiną
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WYWIAD Z OSKAREM OSTREGĄ

Jedną z sąsiadujących miejscowości było 
Zabrodzie, Kluczewsko i dalej Oleszno, gdzie 
Niemcy przygotowywali sobie bazę. Do kopania 
okopów zatrudniali polską młodzież i dzieci, nie 
raz i one przysłużyły się partyzantom. Także mały 
Eugeniusz, który spędzał tu wszystkie wakacje i jak 
to chłopak, zdążył poznać leśne zakamarki i skróty 
- przeprowadzał partyzantów do Felka Lipniaka 
z Komornik. Gdy zapadał zmrok, trzeba było u 
sąsiada spędzić noc, a raniutko wracać, żeby babcia 
z mamą nie osiwiały ze zgryzoty. Jak na żołnierza, 
obdarzonego zaufaniem przystało – syn „Czarnego” 
otrzymał pseudonim „Cyganek”. W konspiracji 
obowiązywał zakaz posługiwania się prawdziwymi 
imionami i nazwiskami.

Pan Eugeniusz pamięta pacyfikację wsi Skałka, 
którą doszczętnie spalono a wszystkich mieszkańców 
zabito. Przeżyło tylko dwóch chłopców; jeden był 
tego dnia poza wsią, drugi ukrył się w psiej budzie 
(Stanisław Mularczyk - po wojnie mieszkał i zmarł w 
Złotoryi). Po tej tragedii „Żbik” udał się do Niemców 
na rozmowy. Byli potem tacy, którzy posądzali go o 
współpracę z wrogiem.

Gdy w styczniu 1944 r., podczas jednego z wielu 
wypadów po furaż, we wsi Rudka, w okolicy młyna 
należącego do Niemca, kilku partyzantów „Żbika” 
(w tym Roman Wnuczek – przyszły maż Leokadii) 
wpadło w zasadzkę. Dwóch zginęło, dwóch zostało 
poważnie rannych: „Kpr. „Iks” leżał na wozie z raną 
głowy, mając kilka przestrzałów nóg i rąk, kulę w boku 
i strzaskane kolano. „Iks”, mimo tak ciężkich ran, wlókł 
się około dwóch kilometrów do Kużnicy.”* Rannego 

dowieziono do ciotki Dzięciołowej do Zmarłego. „Cyganka” 
z kolegą wysłano na poszukiwanie kożucha, który ranny 
porzucił gdzieś w krzakach. Znaleźli – i kożuch, 
i torbę-galicyjkę podziurawione od kul. Pod troskliwą 
opieką cioci ranny Wnuczek wyzdrowiał, ale noga 
zesztywniała. Posłano po znachora (jednego z 
Cieślikiewiczów), który kolano złamał, złożył i… przywrócił 
ruchomość stawu. 

Prymitywne warunki życia w lesie, odnoszone rany 
nadwątlały zdrowie żołnierzy. Pociski i choroby nie ominęły 
„Czarnego” - ojca pana Eugeniusza i Leokadii. Z pomocą 
przyszedł Żyd Juda Kamiński, który dołączył do 
partyzantów jesienią 1944 r. i udzielał im wszechstronnej 
pomocy. Rannych przejmowali miejscowi gospodarze 
– użyczali posłanie, kobiety karmiły, opatrywały rany, 
zmieniały opatrunki, ale też, tak jak Leokadia, z braku 
nowych – prały i odkażały używane bandaże. Zabitych 
chowano na cmentarzu w Żeleźnicy i w Kluczewsku. 
Karol Nowak trzymał się dzielnie, podnosił się z ran, 
w późniejszych wspomnieniach „Żbik” o nim i o kilku 
wiernych kompanach napisze: „... to najstarsi służbą w 
bojówkach i w oddziale. Niektórzy wytrwali przy mnie 
do ostatniej chwili. Wielu z nich to młodzi chłopcy, 
niemający do wojny karabinu w ręku. Po przeszkoleniu, 
doświadczeniu i zaprawie bojowej prawie wszyscy zostali 
podoficerami, na funkcjach co najmniej dowódców drużyn. 
Wielu odniosło kilkakrotnie rany. Przy życiu pozostało ich 
zaledwie kilku.”*** Karol Nowak przeżył mimo ciężkiej rany 
głowy, jakiej doznał w lipcu 1944 r. Walczył do końca, także 
po włączeniu oddziału w skład Brygady Świętokrzyskiej.

Po wejściu Armii Czerwonej, przez kraj przetoczyła 
się nowa fala terroru. Ludzie znikali w tajemniczych 

okolicznościach. Z racji zwalczania 
komunistycznego podziemia NSZ-towców objęto 
fizycznym i propagandowym terrorem. „Żbika”, 
za działalność antykomunistyczną, w tym za 
rozbicie bandy AL Tadeusza „Tadka Białego” 
Grochala - wspieranego przez partyzantkę 
sowiecką, znienawidzono najbardziej i zaocznie 
skazano na karę śmierci, przypinając łatę „zdrajcy”, 
„kolaboranta” i „bandyty”. Na „Żbikowców” 
urządzano regularne polowania. Oddział – decyzją 
dowódcy – rozwiązano, ale szybko pojawiła się 
potrzeba ponownego wyprowadzenia ludzi „do 
lasu” - Powstała Brygada Jasnogórska NSZ (dla 
samoobrony, likwidacji komunistycznej agentury 
i organizowania miejscowego oporu).

Nowakowie wyjechali ze swojej leśnej 
przystani. Karol pojechał do Warszawy w 
poszukiwaniu pracy. Zastał zniszczony dom – nie 
było do czego wracać. Kina też już nie było. Udał się 
w ślad za siostrą i kompanami z oddziału na Ziemie 
Odzyskane. Po trzytygodniowej podróży dotarli 
do Twardocic i tu się osiedlili (1946 r.). Dołączyli 
do szwagra Romana Wnuczka, z którego rodziną 
mieszkali pod jednym dachem. W pobliżu byli 
inni „Żbikowcy”: Antoni i Władysław Fieckowie w 
Nowym Kościele („Płomień” i „Strzała”), Janina 
Kuś-Kudłaty „Marta” (łączniczka), Stanisław 
i Zdzisław Kowalscy. Przyjechali Dzięciołowie 
i Fatyga. Oprócz przyjaciół pojawili się 
też wrogowie. Ktoś zadenuncjował 
Karola Nowaka i w roku 1948 
został aresztowany przez złotoryjski 

cd. na str 8
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Obóz Służby Polsce - Eugeniusz Nowak 
w pierwszym rzędzie drugi z prawej

Kino Nepoleon w czasach, gdy przemianowano 
je na „nur fur Deutsche” - Apollo w Warszawie

Fot. www.wikipedia.org
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Urodził się jesienią 1911 r. w 
Komornikach jako syn Franciszka 

i Katarzyny. W wieku 32 lat dołączył, 
wraz z bratem, do partyzanckiego 
oddziału Władysława Kołacińskiego 
„Żbika”. W czasach „władzy ludowej” 
żołnierze NSZ byli aresztowani, 
poddawani brutalnym przesłuchaniom 
i skazywani na wieloletnie wyroki. 
Opowiadanie o przynależności 
do NSZ nie wchodziło w rachubę. 
Dopiero zmiana ustroju politycznego 
spowodowała, że odżyły kontakty 
dawnych „Żbikowców” - i tych 
pozostających w kraju, i tych, którzy, 
tworząc bardzo zwartą grupę, 
zamieszkali w Chicago. Kpt. „Żbik” 
odwiedził Polskę po raz pierwszy w 
1990 r. i wówczas, 29 lipca 1990 r., 
z okazji 46. rocznicy ocalenia 
mieszkańców Oleszna przed niemiecką 
pacyfi kacją odbyła się patriotyczno-
religijna uroczystość z udziałem byłych 
powstańców z NSZ, AK-WiN, KWP. 

Antoni Fiecek „Promień”

UB i poddany śledztwu. Jedną z brutalnych metod 
stosowanych podczas przesłuchania było zmuszanie do 
leżenia na wąskiej ławie i bicie po plecach, gdy odpowiedź 
była niezadowalająca. Wśród aresztowanych był 
także dr Henryk Borejko.  

W wyniku intensywnych akcji UB aresztowano 
Barcika, Fatygę i braci Kowalskich, których umieszczono 
w areszcie w budynku (obecnie TBS) przy ul. Solnej w 
Złotoryi. Aresztanci podjęli ucieczkę, zbiegli, ale tylko z 
Kowalskimi Nowakowie nawiązali kontakt. 
Za niedopilnowanie obowiązków Stanisława Neskę 
- strażnika aresztu, ukarano zwolnieniem z pracy. 

Spośród uciekinierów jeden z Kowalskich sturlał 
się ze skarpy i ze skręconą nogą dotarł do Twardocic, by 
stamtąd udać się do Jeleniej Góry, gdzie pan Eugeniusz 
uzupełniał wykształcenie i uczył się zawodu w warsztacie 
samochodowym, miał też swoje mieszkanie. Za pomoc 
uciekinierom pan Eugeniusz trafił do aresztu w Jaworze 
(1950 r.) Po ok. dwumiesięcznym śledztwie i sprawie 
sądowej, która skończyła się wyrokiem uniewinniającym 
(sędzia Tomala), opuścił więzienie. Trafił do Służby Polsce 
i wyjechał do Oświęcimia porządkować rowy wzdłuż 
obozowych baraków. W 1952 r. trafił do wojska 
– do Słubic i Gubina. W trakcie służby wojskowej, podczas 
jednej z przepustek, poślubił swą wybrankę  – Janinę.

Bracia Kowalscy z czasem uciekli do Londynu. 
Do Romana Wnuczka, do Jeleniej Góry, przeniosła się 
Janina Kuś „Marta” z byłego oddziału „Żbika” i została 
w jego sklepie sprzedawczynią, aż do momentu nalotu 
służb i aresztowania obojga w 1948 r. Aresztantów 
przewieziono do Wrocławia, rozprawę zakończono 
wyrokami: R. Wnuczek - 6 lat, a J. Kuś – 5 lat pozbawienia 
wolności. Karę skazani odbyli w całości w więzieniu w 
Laskowicach Wielkich. Kiedy w roku 1954 pan Eugeniusz 
Nowak skończył służbę wojskową i wrócił do żony, Janina 
Kuś-Kudłaty od roku mieszkała we Wrocławiu, Roman 
Wnuczek opuścił mury więzienne. 

Pan Eugeniusz pierwsze zatrudnienie znalazł w 
Złotoryi w PKS-ie, następne jako kierowca w Powiatowej 
Radzie Narodowej za czasów Stanisława Hodowanego. 
Z tego okresu pan Eugeniusz pamięta panią Bożenę 
Steinborn, którą woził po całym powiecie do 
zabytkowych obiektów, które potem zostały opisane w 
książce „Złotoryja, Chojnów, Świerzawa. Zabytki regionu”.

W życiu zawodowym nastąpiła znów zmiana, 
ostatnia, następne lata do emerytury pan Eugeniusz 
przepracował jako kierowca w Pogotowiu Ratunkowym 
w Złotoryi. Przez minione lata nie celebrował swojej 
rodzinno-powstańczej historii. Utrzymywał  kontakt  
z „Promieniem”, zamieszkałym w Nowym Kościele.

Karol Nowak zmarł w 1973 r. i został pochowany 
w Złotoryi, a jego dzieci – obecnie 91-letnia Leokadia 
Jędrychowicz (z d. Nowak, po pierwszym mężu Wnuczek) 
i 87-letni Eugeniusz Nowak mieszkają w Złotoryi i dzielą się 
swoimi wspomnieniami. Niestety większa część pamiątek 
(zdjęcia i dokumenty) po ojcu i szwagrze Romanie 
Wnuczku uległa zniszczeniu w czasie, gdy ujawnienie 
groziło represjami wobec całej rodziny. Kilkanaście 
czarno-białych fotografii powojennych skrywa metalowe 
pudełko, z czasów warszawskich, które nosi wyraźne 
ślady burzliwej przeszłości.

Dziękujemy Panu Eugeniuszowi za wspomnienia 
i udostępnienie pamiątek rodzinnych, pani Leokadii za 
korektę, a córce Lucynie za przemiłą gościnę.

 Rozmawiały: Danuta Sosa i Joanna Sosa-Misiak                 
Zdjęcia z archiwum domowego Eugeniusza Nowaka

* Władysław Kołaciński „Żbik”, „Między młotem 
a swastyką”, Capital i IPN, 2018 r., s.160 i nast.
** tamże, s. 126.
*** tamże, s. 156.

Antoni Fiecek i kpt. Żbik

Zjazd Żbikowców - Oleszno,1993 r. Antoni Fiecek w środku 
(w pierwszym rzędzie z laską), po jego lewej kpt. W.Kołaciński „Żbik”

Antoni Fiecek
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wracaliśmy do tematu. Kiedy tata 
odszedł pozbierałam odznaczenia, 
zdjęcia, dokumenty i doszłam 
do smutnego wniosku, że nic o 
przeszłości partyzanckiej taty 
nie wiem. Dziwię się sobie, że nie 
podjęłam próby spisania wspomnień 
ojca jeszcze raz. Nie wiem komu 
przekazał maszynopis, bo to 
pewne, że na czyjeś >zamówienie< 
wspomnienia spisał” – dodaje Halina. 
(To właśnie dzięki niej autorki trafi ły 
na trop pana Eugeniusza Nowaka).

Za swoje zasługi Antoni Fiecek 
odznaczony został Krzyżem 
Partyzanckim, Krzyżem Armii 
Krajowej, Odznaką Weterana Walk o 
Niepodległość. Także żona Antoniego 
- Natalia Fiecek miała swoje zasługi 
dla oddziału „Żbika”, za co 
w 1992 r. otrzymała stopień 
starszego sierżanta.
                                            Dziękuję 

Halinie Oziębłowskiej za okruchy 
wspomnień o Ojcu – cichym 
żołnierzu-partyzancie NSZ 
z Ziemi Kieleckiej.

Danuta Sosa
Zdjęcia z domowego archiwum 

Haliny Oziębłowskiej.

To spotkanie dało początek kolejnym 
Zlotom Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego 
por. „Żbika”. W drugim takim zlocie w lipcu 
1993 r.uczestniczył  Antoni Fiecek o 
pseudonimie „Proamień”, zamieszkały 
po wojnie w Nowym Kościele. W zjeździe 
tym uczestniczył także dowódca oddziału 
Władysław Kołaciński „Żbik” i był  to 
szczególny zjazd, ponieważ przypadał na 50. 
rocznicę powstania oddziału na Dąbrówkach 
k. Oleszna.

O ojcu – Antonim opowiada córka – 
Halina Oziębłowska: „Od zawsze w naszym 
domu bywało wielu ludzi, bo rodzice byli 
miłymi gospodarzami, kierującymi się 
zasadą: „Gość w dom, Bóg w dom”. Jedynie z 
nielicznymi gośćmi tata zamykał się w pokoju 
i rozmawiali szeptem. Jednym takim cicho-
tajnym rozmówcą był pan Nowak ze Złotoryi. 
Oczywiście o panu nic nie wiedziałam, 
miałam zakaz rozmawiania o tych wizytach 
z kimkolwiek. Korciło mnie, by powierzyć 
koleżance te tajemnice, ale wtedy oczami 
wyobraźni widziałam smutną twarz ojca i 
powstrzymywałam się. Nie potrafi ę nazwać 
swych uczuć z tamtych lat. Tato dźwigał jakiś 
ciężar, który go nieraz przygniatał do ziemi, ale 
nikt mi nie wyjaśnił, co to było. Teraz wiem, 
że to wojenne przeżycia człowieka zgniotły i 
strach przed ludźmi gotowymi donieść władzy 
o jego przeszłości.

Po 1990 r. ojciec jeździł na zjazdy, spotykał 
się z kolegami, ja zamieszkałam w Złotoryi, 
miałam już swoją rodzinę, kiedy poprosił mnie 
o przepisanie na maszynie jego wspomnień. 
Były długie, nie wszystko rozumiałam, 
przerywałam pisanie, do następnego 
spotkania, by wyjaśnić niezrozumiałe 
kwesti e. Ostatecznie ukończony maszynopis 
z rękopisem oddałam ojcu. Mijały lata, nie 

Wydawnictwo Capitol oraz Instytut 
Pamięci Narodowej opublikowały 

trzecie już wydanie wspomnień kpt. 
Władysława Kołacińskiego „Żbika” 
pt. „Między młotem a swastyką”. 
Pierwsze wspomnienia ukazały się w 
latach 60. na obczyźnie, drugie - w Polsce 
w roku 1991 r. Opracowania wspomnień 
opatrzył posłowiem Leszek Żebrowski 
– historyk upamiętniającyc działalność 
oddziału „Żbika” i Narodowyh Sił 
Zbrojnych. We wspomnieniach pojawiają 
się pseudonimy i nazwiska żołnierzy NSZ, 
którzy przyłączyli się do oddziału „Żbika” 

i którzy po wojnie, na stałe lub tymczasowo, 
mieszkali w powiecie złotoryjskim oraz 
Złotoryi. I tak pojawiają się tam pseudonimy 
„Czarny” (Karol Nowak), „Iks” (Roman 
Wnuczek). W drugim wydaniu widnieją 
również Antoni i Władysław Fieckowie 
(„Płomień” i „Strzała”). 
Wspomnienia są bardzo ciekawe i polecamy 
je nie tylko pasjonatom historii. Znajdziemy 
tam wiele portretów młodych ludzi, 
którym przyszło zmierzyć się z okupantami 
– Niemcami i sowietami oraz z surowymi 
warunkami życia w lesie.

Joanna Sosa-Misiak

Złotoryjskie echa

Wydanie z 1991 r.

Podziękow
anie od kpt.W

ładysław
a Kołacińskiego

Odznaczenia 
Antoniego Fiecka

W ODDZIALE „ŻBIKA”

9



Czerwona architektura
Cegła to wypalony z gliny 

prostopadłościan, który poza 
wymiarami i kolorem różni się 
właściwościami, a te z kolei rzutują 
na sposób ich wykorzystania. Ale to 
także materiał, który po odpowiedniej 
obróbce i poddaniu wysokiej 
temperaturze, jest wytrzymały, 
odporny na warunki atmosferyczne, 
wilgoć i ogień. Możliwość 
kształtowania formy i pokrywania 
barwnymi powłokami zwiększyło 
dekoracyjność. Szkliwiono zarówno 
cegły, jak i płytki parapetowe, 
wykańczające gzymsy, wieńczące 
szczyty. Do licowania budynków 
służyła zazwyczaj cegła o mocnym 
spieku, wypalana w środkowej 
parti i pieca, tzw. wiśniówka, która 
przybierała kolor od ciemnej czerwieni 
po ciemny wiśniowy. 

Budynki z czerwonej cegły 
spotykamy niemal w każdym mieście 
- Złotoryja nie jest tu wyjątkiem. 
Fascynacja czerwienią pojawiła się 
w II połowie XVIII w. i wynikała z 
zachwytu nad średniowiecznym 
gotykiem, a ten licznie reprezentował 
się w kolorze cegły. Jednak neogotyk 
nie tylko postanowił przywrócić 
tę barwę architekturze sakralnej i 
świeckiej, budynkom gospodarczym 
i tzw. małej architekturze (studnie, 
gołębniki, wieże ciśnień, spichlerze), 
ale nadał ją także budynkom 
przemysłowym - fabrycznym, wielkim 
gmachom użyteczności publicznej 
i zespołom koszarowym. Zdarzało 
się, że regotyzowano budynki już 
istniejące, by nadać im modną 
barwę i wzór lub stawiano nowe 
budynki, stylizując je na romantyczne 
średniowieczne ruiny. Zainteresowanie 
cegłą przycichło na chwilę, jako że nie 
przepadała za nią secesja; wróciła w 
dekoracjach otynkowanej architektury 
modernistycznej jako obramienia 
okien, portali, gzymsów. O urodzie 
czerwonych budynków stanowi nie 
tylko kolor czy układy kolorystyczne, 
ale także wiązanie (in. wątki), czyli 
sposób układania cegieł. I tak możemy 
podziwiać wiązania wozówkowe, 
wykorzystujące tylko wozówkę (dłuższy 
bok cegły), główkowe – krótszy bok, 
krzyżowe i kowadełkowe – oba boki 
układane naprzemienie (w pierwszym 
przypadku spoiny pionowe mijają się).

W Złotoryi nie ma zalewu 
czerwieni, ale gdyby komuś przyszło 
do głowy stworzyć na Dolnym 
Śląsku szlak czerwonej architektury 

(jak na Pomorzu), Złotoryja byłaby 
ciekawym przystankiem w tym 
łańcuszku prowadzącym do Legnicy, 
gdzie przykłady czerwonego i żółtego 
neogotyku zachwycają (kościoły, 
budynki poindustrialne, szkoły, poczta 
główna, dawny szpital, rezydencje na 
ul. Złotoryjskiej, Biblioteka Miejska 
– dawny budynek loży masońskiej, 
bank). Tę imponującą ilość czerwonej 
i żółtej (cielistej) architektury Legnica 
zawdzięcza nie tylko modzie na 
neostyle, ale także odkrytym bogatym 
złożom gliny w Lasku Złotoryjskim, które 
dały początek ceglanemu imperium 
Juliusa Rothera. Legnicka cegielnia 
(Rothersche Kunstziegel Liegnitz) 
produkowała miliony cegieł, z których 
powstawały okazałe wille, fabryki, 
szpitale, poczta. Być może właśnie w 
niej – fabryce, która zmieniła oblicze 
Legnicy - zaopatrywali się złotoryjscy 
budowniczowie, uzupełniając w ten 
sposób zasoby lokalnej niedużej 
cegielni, która znajdowała się na 
obrzeżach miasta (obecnie teren ul. 
Wiosennej). Niewątpliwie, także w 
Złotoryi, czerwony neogotyk wpisuje 
się w okres uprzemysłowienia miasta, 
chociaż właśnie w tym czasie miasto 
straciło wielu swoich mieszkańców na 
stkutek trwających migracji do wielkich 
ośrodków przemysłowych i górniczych. 
Poczta 

Budynek poczty, jak informuje data 
umieszczona nad tarczą zegarową, 
wzniesiono w 1886 r. na placu 
upamiętniającym burmistrza Gustawa 
Matt häi’a, a w 1939 r. przemianowany 
na Horst Wesselplatz. Miano 
naczelnego nazisty „zobowiązywało”, 
toteż przed budynkiem aż do końca 
wojny powiewały fl agi z hakenkrojcem. 
Wielkość, jakość użytego materiału 
i miejsce (choć nie w centrum, ale 
na otwartej przestrzeni) podnosiły 
rangę instytucji, która dzwigała 
przekazywanie przychodzącej i 
wychodzącej korespondencji a uniform 
pocztowca nobilitował społecznie.  
Ogniście czerwoną kolorystykę 
elewacji skontrastowano z dekoracją 
z białych płytek, które tworzą 
poziomy ornament pod dachem i nad 
kamiennym gzymsem, obiegającym 
budynek w połowie jego wysokości 
niczym opaska. Równo pod gzymsem 
ciągnie się biały zygzak. Ponadto płytki 
pokryte białą powłoką, rozłożone 
łagodnym łukiem naprzemiennie z 
czerwonymi płytkami, tworzą delikatną 
dekorację okienną. 

Elementem uzupełniającym 
dokorację jest półwałek z tzw. kształtek, 
które obejmują zegar w kamiennej 
oprawie. W 1999 r. budynek przeszedł 
gruntowny remont - widać to przede 
wszystkim w odzyskanym kolorze, 
który w ostrym słońcu nabiera wręcz 
marchewkowej barwy. 
Kapeluszownia alias Filce

To efekt XIX-wiecznego 
industrialnego rozwoju miasta i nosa 
do interesów dwóch braci – Maxa i 
Paula Neumannów. Wollenhutf abrik 
powstała w 1879 r.; w szczytowym 
okresie zatrudniała 1000 pracowników, 
a jej kapelusze rozchodziły się po kraju 
i zagranicą. Powojenna moda porzuciła 
eleganckie kapelusze, kojarzące się 
z arystokracją i przerzuciła się na 
berety z antenką, by z czasem i te 
zarzucić na rzecz fi lcowych walonek 
(tzw. tatrzanek). Dzisiaj nie słychać 
już warkotu maszyn, nie widać też 
tłumów zmierzających w kierunku 
ulicy Stromej i od niej. Można jednak 
podziwiać prosty w swej bryle i wciąż 
malowniczy w kolorze i dekoracji 
ceglany moloch. Jego elewacja łączy 
neogotyckie zamiłowanie do cegły 
z klasycystycznymi zdobieniami – 
balustradą wzdłuż okien, łagodnymi 
łukami, pilastrami z ankrami pomiędzy 
oknami. Znikł z fabrycznego kompleksu 
komin, przez lata jeden z wielu w 
naszym krajobrazie - nie pomogły 
zdobione szkliwienia na biało (a może 
właśnie mu zaszkodziły, bo ktoś zgarnął 
tylko glazurowane bielą, zostawiając 
gruzowisko z pozostałych). Część 
fabrycznych budynków służy nowym 
fi rmom, ale dawna szwalnia zieje 
pustkami, a promienie słoneczne 
przechodzą do środka już tylko przez 
ubytki w szybach. Budynek prosi się o 
zainteresowanie, patrząc zazdrośnie 
na sąsiada, który miał więcej szczęścia 
– odzyskał swoją urodę i stanowi 
przykład modernistycznego łączenia 
cegły (narożniki, pilastry, gzymsy, 
łuki nad oknami) z tynkiem. Szwalnia 
popada w ruinę, straszy ubytkami 
w oknach, przyprawia o smutek, 
bo przecież był on najładniejszym 
budynkiem w całym tym fabrycznym 
kompleksie.
Palić się do nauki...

..w marchewkowych murach 
SP1 powiedzenie to nabiera pewnej 
dosłowności. Gdyby autor pocztówki z 
1904 r. nie musiał uwieczniać świata w 
czarno-białych kolorach, na pewno 
pokazałby piękną czerwień klinkieru. 

Mamy tutaj mniej kantów,
a zdecydowanie więcej kształtek, które 
nadają okrągłości i głębi gzymsom oraz 
otworom okiennym i drzwiowym, 
także tym, nad którymi rozciąga się w 
ostrym łuku naczółek (miejsce zegara 
zajął wizerunek patronki szkoły – Marii 
Konopnickiej). Mamy też dobudowane 
piętro, które podkreśla melanżowa 
surowa cegła z dodatkiem bieli. Na 
frontowym licu dyskretną dekorację 
stanowi pas ceramicznych liści 
winogronowych, nieco inny pojawia 
się po obu stronach tonda z patronką. 
Na jasnym tle parti i otynkowanych 
(miejscami z drobnymi ubytkami) 
widnieje geometryczna dekoracja w 
stylistyce gotyckiej.

Okazałą „jedynkę” wielkością 
powierzchni przyćmiewa złotoryjskie 
„liceum” (pozwolę sobie nieco wyjść 
w przyszłość, bo na pewno, po 
wygaszeniu gimnazjum, szkoła powróci 
do dawnej nazwy). Budynek powstał 
w latach 1870-1876 i przewidziany 
był na szkołę z pokaźnym internatem 
dla sierot i uczniów dojeżdżających 
(uczennice pojawiły się w 1921 r., gdy 
szkoła świętowała swoje 50-lecie). 
Budynek o przekroju litery U, został 
pokryty w całości klinkierem o 
barwie ciemnoczerwonej, czyli silnie 
wypaloną wiśniówką. Sądząc po 
kolorystyce uwiecznionej na starych 
pocztówkach – kolor odtworzono po 
pożarze, do jakiego doszło po wojnie, 
gdy Rosjanie najpierw zgromadzili w 
nim przeróżne wyszabrowane dobra, 
a potem, obawiając się kontroli stanu 
uszczuplonego o rzeczy pokątnie 
wyniesione i przehandlowane 
osadnikom, najczęściej za alkohol, 
podpalili budynek. Mieszkańcy do 
dzisiaj w pamięci mają jęki, jakie 
wydawały z siebie palące się fortepiany 
i pękajace pod wpływem wysokiej 
temperatury struny. Szkolne mury 
odbudowano w latach 1954-55. Nie 
odtworzono arkadowego fryzu - 
jedynej ozdoby jaka rozciągała się pod 
górnym gzymsem. Gdyby nie pożar, 
budynek - dzięki twardej i trwałej 
wiśniówce - miał szansę pozostać 
najlepiej zachowanym budynkiem w 
Złotoryi.
W kolorze wiśni

W podobnym, chociaż bardziej 
matowym odcieniu wiśni, oblicowano 
budynek dzisiejszego sanepidu. 
Budynek wybudowano na siedzibę 
Szarych Sióstr św. Elżbiety, wprowadziły 
się do niego w 1889 r. Jest skromny 
w kształtach, także w ozdobach, 
chociaż nie można powiedzieć, że 
ich pożałowano. Nie ma tu wielu 
kolorów, rozmaitości kształtek, 
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Budynek Szkoły Podstawowej nr 1Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 Budynek poczty 
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Cegły dzieli się ze względu na: 
- budowę (cegła pełna, dziurawka, 
kratówka, sitówka, cegła 
porowata); 
- kształt (normalna, połówka, 
trzyćwierciówka, pasek, cegła 
profi lowana, fazowana, kominówka 
i inne);
- wykończenie (cegła glazurowana, 
wiśniówka i inne); 
- materiał (cegła ceramiczna, 
wapienno-piaskowa, betonowa, 
magnezytowa, szamotowa, 
żużlowa, szklana.

charakterystycznych zygzaków, 
jest za to powtarzający się detal, 
przypominający średniowieczne 
dekoracje na budowlach obronnych. 
Podkreśla on geometrię bryły 
i skromność w stylu życia jego 
wieloletnich mieszkanek. Przed 
laty otoczony chłodną zielenią 
dorodnych ogrodowych drzew, dzisiaj 
– usytuowany blisko ruchliwej drogi, 
po sąsiedzku z niechcianym domem. 
W 1945 r. władze komunistyczne 
„wyeksmitowały”  siostry i przejęły 
budynek. Po odnowie, w 1968 r. 
umieściły tam Stację Sanitarno 
-Epidemiologiczną, która do dzisiaj się 
tam mieści.  

Nad bocznym wejściem, mniej 
więcej w połowie ściany umieszczono 
dwa ankry w kształcie talerzy. Podobne 
spinają konstrukcję „wiśniowej” starej 
rzeźni przy ul. Legnickiej. Tak... tej, która 
od lat stoi porzucona!
Wieże 

Przykładem architektury, 
która w wielu miejscach popadła w 
zapomnienie, są wieże. Ten dawny 
przykład wzlotu myśli ludzkiej, 
usprawniający życie w mieście, od lat 
popada w ruinę. Taki los przypadł także 
naszym wieżom przy ul. Dworcowej. 
Jedna pełniła rolę wieży w miejskim 
systemie wodociągowym, druga 
była wieżą kolejową - zbiornikiem, 
w którym gromadzono wodę do 
zasilania parowozów przejeżdżających 
przez miasto. Dawniej jako budynki 
użyteczności publicznej podlegały 
ochronie, obecnie - dwa zapomniane 
staruszki. Może mogłyby wejść w skład 
szlaku zabytkowych wież, ale czy taki 
kiedyś powstanie? A jeśli tak, czy wtedy 
będzie jeszcze co ratować? W obliczu 
rozpowszechniającej się turystyki 
industrialnej byłby to ciekawy punkt 
na szlaku, nawet jeśli w okolicznych 
miastach znajdą się inne podobne. 
Z zazdrością patrzymy na „odzyskane” 
restauracje i kawiarnie, punkty 
widokowe czy siedziby fi rm, które 
mieszczą się w ceglanych cudeńkach. 
Zabudowa gospodarcza, czerwone 
składziki

Znajdujemy jeszcze takową tu 
i tam, ale swoją długowieczność 
zawdzieczają swoim użytkownikom. 
Póki w ich czeluściach daje się coś 
przechować – póty będą naprawiane. 
Dzięki swojej przydatności przetrwały 
budynki m. in. przy ul. Chopina i 
Chrobrego. Nie wywołują zachwytów, 
bo to w końcu tylko narzędziownie 
i lamusy, ale swoją „zakopconą” 
czerwienią przyciągają miłośników 
historii i poszukujących ciekawych 
kadrów.  

Dzisiaj cegła przeżywa kolejny swój 
come back, przoduje w aktualnych 
trendach. Tam, gdzie jest - jest 
odsłaniana razem z innymi elementami 
konstrukcyjnymi lub w wersji rozbiórkowej 
trafi a do mieszkalnych wnętrz. Nie 
tylko wnętrz stylizowanych na stare 
czy industrialne (w pofabrycznych 
budynkach), ale także tych nowoczesnych, 
gdzie swoim chropowatym matem 
i melanżem przełamuje połysk 
monochromatycznych lakierowanych 
mebli. Stanowi swoisty łącznik pomiędzy 
przeszłością i teraźniejszością, tradycją 
i nowoczesnością. Idealnie komponuje 
się z drewnianymi belami i pruskim 
murem, który coraz częściej spotykamy 
w apartamentach gospodarstw 
agroturystycznych i restauracjach. 
Można nawet powiedzieć, że stała się 
synonimem luksusu. Ponadto, kojarząc się 
z tradycyjnym budownictwem, pozwala 
nowym budynkom wkomponować się w 
już istniejącą architekturę.

Tekst: Joanna Sosa-Misiak
Zdjęcia uczestniczek sekcji 

fotografi cznej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Fragment „Filców”

Budynek poczty
Fragment wieży przy 

ul. Dworcowej

Wieża przy 
ul. Dworcowej

Elewacja budynku 
stacji kolejowej

Budynek poczty 
- okno

Budynek poczty 
- zegar

 Fot. Alina Chmielarska  Fot. Alina Chmielarska  Fot. Krystyna Gęsior

 Fot. Alicja Bajońska  Fot. Jolanta Podolecka

 Fot. Anna Radzicka

 Fot. Krystyna Gęsior

Wejście do jednego 
z budynków „Filców”

 Fot. Jolanta Podolecka
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ZŁOTORYJSKA AKADEMIA SAMOOBRONY DLA PAŃ

11 września 2018r. rozpoczęły się zajęcia samoobrony 
dla pań. Organizowało je Złotoryjsko-Jerzmanickie 

Centrum Ju-Jitsu „Rayon Riu” pod czujnym okiem Prezesa 
Centrum Rayon Riu Marka Cwojdzińskiego (4 DAN). Zajęcia 
miały trwać do grudnia i zakończyć się egzaminem. O cały 
program kursu, opracowanie technik i dopasowanie ich 
dla początkujących w tej dziedzinie pań zadbała sensei 
[1] Kinga Zagdańska (2 DAN, czarny pas). Jak się później 
dowiedziałam, Kinga trenowała Ju Jitsu od dziecka i można 
powiedzieć, że wspólnie z bratem są kontynuatorami 
rodzinnej tradycji, gdyż ich ojciec Shihan [2] Adam 
Zagdański (7 DAN) jest znanym i nagradzanym mistrzem 
Ju Jitsu.

Na pierwsze spotkanie poszłam trochę za namową 
męża, który uważa, że zawsze trzeba próbować nowych 
rzeczy i nie bać się wyzwań. W tym właśnie czasie 
skończyły się też ćwiczenia w ZOKiR, które prowadziła Ałła 
Yuriko, Rosjanka pochodząca z wyspy Sachalin, a na które 
chodziłam regularnie od 15 lat. Yuriko odeszła na zasłużoną 
emeryturę, a ja z koleżankami 
zostałam bez ćwiczeń, które dawały 
mi sporą dawkę dobrej energii.

Jak potrzebny i wychodzący 
naprzeciw kobiecym oczekiwaniom 
był ten kurs samoobrony, niech 
świadczy to, że w holu Hali 
„Tęcza”, 11 września o godzinie 
19.00, zebrało się prawie 50 chętnych złotoryjanek. 
Tak duża liczba uczestniczek spowodowała, że zajęcia 
musiały odbywać się na sali gimnastycznej SP nr 3. Gdy 
później rozpoczął się jej remont, naszym DOJO (jap. sala 
treningowa) stała się mała sala w Hali „Tęcza”, ale wtedy 
ćwiczących było już znacznie mniej. 

Na pierwszych zajęciach przywitały nas trenerki: Kinga 
Zagdańska oraz Kasia Iwińska (3 ryu, niebieski pas) i od 

razu wzięły się za nasz trening. Jak zobaczyłam, Kinga 
to drobna kobietka, po której nikt nie spodziewałby 
się jakiejś wielkiej siły zdolnej do kruszenia cegieł. 
Słusznie, bo Ju Jitsu przede wszystkim wykorzystuje 
siłę przeciwnika, to sztuka uników i zręczności, w sam 
raz dla pań. Jako jedyna sztuka walki wśród swoich 
technik posiada dźwignie i rzuty, czego nie ma w karate, 
taekwondo czy kung-fu. Są też uderzenia i kopnięcia, 
ale głównym celem tej sztuki jest natychmiastowe 
obezwładnienie przeciwnika jak 
najmniejszym wysiłkiem. Dlatego 
uderzać i kopać uczyliśmy się w 
czułe miejsca ludzkiego ciała.  

Każde zajęcia zaczynały się 
od co najmniej półgodzinnej 
rozgrzewki, która moim 
zdaniem już wystarczyłaby za całe ćwiczenia zumby 
czy innego aerobiku. Potem trenerki pokazywały 
nam, jak wykonywać różne chwyty, uniki i uderzenia. 

Dobieraliśmy się w pary i zaczynał 
się właściwy trening. W kursie 
organizatorkom pomagało także 
kilku innych sensei 
– trenerów. „Byli to 
panowie sensei Zbigniew 
Smolarczyk (1 DAN), 
sensei Stanisław Woźniak 

(1 DAN), sensei Sławek Walczewski (1 DAN), 
sempaj Mirek Pieterek (2 kyu), sempaj 
Tomasz Parysek (2 kyu), sempaj Bartek Staszkiewicz (2 
kyu).” Wspólnie z trenerkami pilnowali oni, żebyśmy 
dokładnie i precyzyjnie wykonywali poszczególne ruchy. 
Ich zadaniem było także ćwiczenie z nami w parach. 
Miałyśmy trenować nie tylko ze słabymi, wybranymi 
przez siebie partnerkami, ale także mieć kontakt z 

męską siłą. W końcu głównie przed napastliwymi 
mężczyznami uczyłyśmy się bronić. Tu jednak sprawa 
nie wyglądała tak prosto. Początkujące kursantki nie za 
bardzo chciały wchodzić w bezpośredni kontakt z męska 
załogą. Gdy brakowało swojej partnerki do ćwiczeń, 
innej szukałyśmy raczej wśród siebie lub prosiłyśmy o 
wsparcie jedną z  trenerek. Ta nieśmiałość oczywiście z 
zajęć na zajęcia słabła, w miarę jak nabywałyśmy coraz 
większej pewności siebie. W grudniu na egzaminie 
„łoiłyśmy” już bez pardonu także męską część trenerów. 

Nasze z początku mało skoordynowane ruchy, w 
miarę upływu czasu nabrały precyzji. Ręce chwytały 
to, co chwytać powinny i skręcały stawy we właściwą 

stronę. Dźwignie sprowadzały do parteru, a 
ciosy zaczęły trafiać tam, gdzie miały trafić i nie 
„schodziły” już z tarcz ochronnych pokrytych 
bydlęcą skórą. Ponieważ w DOJO byłyśmy raz 
napastnikami, a raz broniącymi się, uczyłyśmy 
się także, jak bezpiecznie upaść. Wbrew 
pozorom żadnych kontuzji nie było. Szacunek 

dla partnera, „który umożliwia korzystanie ze swego 
ciała, znosząc przy tym różne uciążliwości” (etykieta 
DOJO), każe nam miarkować ciosy. Najważniejsze jednak 
to systematyczność, jak podkreślały instruktorki. Tego 
oczywiście zabrakło większości chętnych pań, które 
przyszły na pierwsze zajęcia. 

Równie ważne były też treningi w domu. Mój mąż 
zrobił z tego nawet 
rodzinną anegdotę. Gdy 
we wtorki wracam z 
zajęć i wyciągam go zza 
szafy, mówię „No, uderz 
mnie”, a po chwili leży na 
ziemi i wolną ręką wali 

po podłodze (to znak, że „już wystarczy”).  
Do egzaminu 11 grudnia przystąpiło 9 kandydatek 

na BUSHI (jap. wojownik). Musiałyśmy się wykazać 
niezwykłą skutecznością, kreatywnym podejściem 
i determinacją. Egzamin składał się ze  sprawdzenia 
techniki padów, przygotowania i wykonania 2 technik 

„Napad ma być prosty, łatwy i przyjemny”

„Atakuj, gdy 
przeciwnik jest 

nieprzygotowany.”

„Bądź jak woda, nie atakuj 
miejsc, gdzie można napotkać 

silny opór, uderzaj w luki w 
szeregach wroga.” „Musisz szybko opuszczać 

tereny stwarzające śmiertelne 
niebezpieczeństwo.”

 Fot.  Jarosław Jańta

 Fot.  Jarosław Jańta Fot.  Jarosław Jańta  Fot.  Jarosław Jańta
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wybranych losowo, wykonania techniki obronnej z 
ataku z zaskoczenia, techniki w parterze oraz technik 
(łączonych) przed uderzeniem na wprost, hakiem i z 
góry. Egzamin oceniany był przez sensei Marka, sensei 
Kingę i sensei Zbyszka. Mnie największą trudność 
sprawiały pady, natomiast świetnie wychodziły mi 
blokady i dźwignie (moje ulubione).

Teraz, kiedy oglądam jakieś filmy sensacyjne, 
rozpoznaję ćwiczone przeze 
mnie techniki używane przez 
aktorów. Muszę przyznać, że 
te, które wykorzystywano 
przy kręceniu przygód agenta 
007, równie skutecznie jak na 
ekranie, wykonywałyby co 
zdolniejsze kursantki z Akademii Samoobrony dla pań 
w Złotoryi. 

Od nowego roku miałyśmy możliwość 
kontynuowania kursu z bardziej zaawansowanymi 
technikami, z której skorzystałam. Uczyłyśmy się 
obrony przed atakiem pałką i nożem. Było to w 
sumie doskonalenie tego, czego już nauczyłyśmy się. 
13 stycznia rozegrała się znana wszystkim tragedia 
w Gdańsku. Ciekawe byłyśmy, jak to oceniają nasi 
trenerzy. Zgodnie stwierdzili, że przed takim atakiem 
nikt się nie obroni. Nagromadzenie elementów 
zaskoczenia, determinacji i 
morderczych umiejętności 
nie dawały żadnych 
szans. Nie mam złudzeń, 
że pomimo całego 
mojego optymizmu i 
umiejętności technicznych, 
w spotkaniu z kimś, kto 
„naprawdę” chce zrobić 
krzywdę, możemy sobie nie poradzić. Ale w sumie nie 
o to chodzi. Dzięki kursowi jestem pewniejsza siebie. 
Nie przeraża mnie sama myśl o ataku, nie paraliżuje, 
gdy ktoś obcy wychodzi z zaciemnionej bramy, żeby 
zapytać o ogień. Pomijając skuteczność wykonania 

przeze mnie poznanych technik, zdobyłam świadomość 
tzw. „anatomii” ataku. W marcu na ostatnich zajęciach 
miałyśmy spotkanie z policjantem Tomaszem, w 
trakcie którego Kasia Iwińska we wstępnej prezentacji 
uświadomiła nas o pewnych faktach, o których warto 
wspomnieć. Czy zdarzyło się wam mówić „dlaczego 
to właśnie mnie spotyka?”. Istnieją, niestety czynniki, 
które mogą decydować, iż pewne osoby są bardziej 

narażone na bycie ofiarą przestępstw 
niż inne. Na przykład zachowania 
prowokujące agresję ze strony innych, 
depresja, zachowania lękliwe. Unikajmy 
przechodzenia przez ciemne, uważane 
za niebezpieczne miejsca. Jeżeli musimy, 
to idźmy zdecydowanym krokiem, 

nie garbmy się, sylwetka ma być 
wyprostowana, ale naturalna. 
Kogo wybierają przestępcy? 
Osoby słabe fizycznie i psychicznie 
(kobiety, ludzi starszych, dzieci, 
niedorozwiniętych psychicznie bądź 
z zaburzeniami psychofizycznymi). 
Ofiarami stają się też imigranci i przedstawiciele 
mniejszości narodowych lub etnicznych ze względu 
na stygmatyzowanie społeczne i wynikające z tego 
słabości.  

Gdzie najczęściej dochodzi do 
ataku? „Statystyki wskazują, iż do 
80 % napadów dochodzi w jednym 
z trzech najczęściej uczęszczanych 
miejsc przyszłej ofiary: okolice pracy, 
miejsca zamieszkania lub w jakimś 
miejscu często uczęszczanym przez 
ofiarę - na drodze do sklepu, ścieżce do 
joggingu itp. Jedną z przyczyn takiego 

stanu rzeczy jest fakt, że w miejscach tych przebywamy 
na okrągło, a to może uśpić naszą czujność. W końcu 
jesteśmy tu codziennie.” – tłumaczy sempai Kasia.

Gdy jednak dojdzie do konfrontacji i napastnika 
nie da się zbyć stanowczym rozkazującym głosem (np.: 

Proszę odejść!) i krzykiem, a w pobliżu nie ma żadnego 
innego człowieka, którego można by wezwać na pomoc, 
gdy oprawca chwyta już za torebkę, kurtkę, wtedy 
trzeba uderzać niespodziewanie, zdecydowanie i w 
słabe punkty na ciele. Znakomitą większość napastników 
odstrasza niespodziewany opór ofiary. Przecież napad 
ma być prosty, łatwy i przyjemny, nie to co ciężka praca. 
Tych, którzy zechcą się bardziej trudzić, po zastosowaniu 
odpowiedniej techniki i obaleniu na ziemię, należy 
dodatkowo ostudzić (zniechęcić) na przykład ciosem 
w potylicę. Bardzo dużo, wydawałoby się, oczywistych 
rzeczy, dowiedzieliśmy na zajęciach, jednak zwykli ludzie 
nie zdają sobie z tego sprawy, a strach ma duże oczy. 

Myślę, że teraz czas na zajęcia samoobrony dla 
panów! To jeszcze nie koniec. Właśnie zaczęłam ćwiczyć 

aeroboxing, ale to już inna historia.

Cytaty w ramkach pochodzą ze 
„Sztuki wojny” napisanej 2,5 tysiąca 
lat temu przez chińskiego generała 
Sun Tzu.

1. Sensei – japoński tytuł honoryfikatywny stosowany podczas 
zwracania się do członków parlamentu, nauczycieli, profesorów, 
prawników, lekarzy, polityków, artystów, pisarzy oraz do ludzi, 
którzy osiągnęli pewien poziom mistrzostwa we własnej 
dziedzinie. Wikipedia
2. Shihan – japońskie słowo oznaczające: instruktora, 
nauczyciela, trenera; tytuł honorowy nauczyciela modelowego 
lub „nauczyciela wyznaczającego standardy”, przyznawany 
certyfikatem licencyjnym w japońskich sztukach walki 
instruktorom poziomu mistrzowskiego. Wikipedia

Beata Jańta

„Biegły w sztuce wojennej 
nie pozwala nikomu nic 

wymuszać na sobie.”

„Kto rozmawia z szacunkiem, 
a wzmaga przygotowania do walki, 

będzie atakował. Kto przemawia 
wojowniczo i pochopnie rusza 

naprzód, ten się wycofa.”

„Kto pragnie pokoju, a nie 
stawia żadnych warunków, 

szykuje podstęp.”

Punkty wrażliwe (ze strony: ayamesekai.wordpress.
com/2009/10/17/punkty-witalne/)

 Fot. www.facebook.com/Akademia-samoobrony-dla-pań-Złotoryja  Fot. www.facebook.com/Akademia-samoobrony-dla-pań-Złotoryja

 Fot.  Jarosław Jańta
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UKRAIŃCY W ZŁOTORYI

Wielu złotoryjan przy okazji robienia 
zakupów w dawnym Eko przy ul. 

Basztowej zapewne zetknęło się z sympatyczną 
kasjerką o silnym rosyjskim akcencie. To Marina 
Sińko, lat 26, która przyjechała z Ukrainy za 
pracą. 

Pochodzi z miasta Krzywy Róg (Кривий 
Ріг) we wschodniej części Ukrainy. To potężny 
ośrodek przemysłowy, gdzie zabudowa 
mieszkaniowa stanowi niewielki procent. 
Większą część zajmują huty i kopalnie rudy 
żelaza. Krzywy Róg leży w odległości około 
dwustu kilometrów od Morza Czarnego, 
a od Złotoryi aż 1500 kilometrów. Miasto 
było niegdyś bardzo bogate, lecz obecnie 
przeżywa zapaść gospodarczą. Nie zarobisz tam 
pieniędzy. 

Gdy Marinę z dwójką kilkuletnich dzieci 
i kredytem mieszkaniowym zostawił mąż, była 
w czarnej rozpaczy. Jak sobie poradzi? Żywność 
jest bardzo droga. Na przykład za pensję w 
Polsce, ok. 3000 zł można kupić 500 kostek 
masła (po 6 zł średnio); na Ukrainie za pensję 
3000 hrywien kupi się tylko 100 kostek (po 30 
hrywien sztuka). Na mieszkanie i media trzeba 
wyłożyć połowę pensji.

Dima, czyli Dmitro Iwanczenko ma 30 lat, 
też pochodzi z Krzywego Rogu. Marinę zna od 
dziecka. Mieszkali w jednym budynku, widywali 
się codziennie na tym samym podwórku. 
Ta drobna dziewczyna z czarnymi włosami i 
śmiejącymi oczami zawsze mu się podobała. 
Ale ojczyzna powołała go do armii. Gdy wrócił, 
Marina niestety już miała męża i jedno dziecko. 
Spóźnił się. 

– Dlaczego mnie nie trzymałeś? 
Zaczekałabym! – w oczach Mariny zapalają się 
ciepłe iskierki. 

Po tym czasie ich drogi znowu się 
zetknęły. Tym razem w jednej pracy. Marina 
była ekspedientką w sklepie, a potem 
magazynierką, gdy zamknięto sklep. W tym 
magazynie pracował również jej sąsiad Dmitro 
Iwanczenko. Gdy od Mariny odszedł mąż, 
zbliżyli się z Dimą. W wolnych od pracy chwilach 
prowadzili rozmowy o tym, co utracili 
i o swojej – wspólnej już – przyszłości.

Dima, kilka lat przed tym, zanim zostali z Mariną 
parą, pracował w Polsce. Chwali sobie ten pobyt. 
Pracował na budowach jako elektromonter w różnych 
miastach, w Warszawie, Szczecinie, Toruniu. Zarobił 
sporo pieniędzy, które mógł potem wydawać na 
Ukrainie, nauczył się języka polskiego. Namówił swoją 
dziewczynę, aby wyjechali razem do Polski. Ona spłaci 
kredyt, odkują się trochę fi nansowo, dziećmi zajmie się 
jej mama. 

Marina nigdy nie była za granicą. Bała się, jak sobie 
poradzi z językiem. Bała się złego stosunku Polaków do 
Ukraińców, o czym trąbiła telewizja i prasa. Ale miała 
pewność, że z Dimą – wszak już znającym Polskę – dadzą 
sobie radę. 

Wyjechać z Ukrainy teraz jest łatwiej niż jeszcze kilka 
lat temu. Trzeba tylko wyrobić paszport, bo wizy nie 
obowiązują od 2018 roku (ale tylko na trzymiesięczny 
pobyt). To ogromne ułatwienie dla Ukraińców, bo dzięki 
temu mocno można obniżyć koszty wyjazdu. 
Od wyszukanej w internecie fi rmy w Warszawie dostali 
skierowanie do pracy w Polsce właśnie w Złotoryi. 
Chcieli pracować razem i taka praca była właśnie w 
sklepie. Odpowiadało im to. Marina pracowała już w 
tej branży, znała się na obsłudze kasy fi skalnej, wszak 
ukraińska nie różni się zbytnio od polskiej. Szkolenie 
trwało dwa dni. Już na drugi dzień postawili ją samą na 
kasie. W pierwszym tygodniu pracy Dima praktycznie 
był cały czas przy niej, bo musiała szybko przyswoić 
sobie podstawy języka, aby zrozumieć klientów, 
mówiących po polsku. Ale wkrótce przekonała się, że 
ukraiński i polski są bardzo do siebie podobne. Poza tym 
bardzo pomogli jej ludzie, którzy nigdy, ale to nigdy nie 
wyśmiewali jej akcentu czy języka. Pomagali, byli zawsze 
życzliwi. 

Gdy Marina z Dimą pojawili się w Złotoryi na początku 
grudnia 2018 roku, od razu zabłądzili wśród krętych 
uliczek starego miasta. Dziewczyna nigdy czegoś takiego 
nie widziała, piękno ulic i budynków było zniewalające. 
I ta czystość! Po prostu oniemiała z zachwytu. Miasto 
jak z bajki, z czystym powietrzem i pachnącym wiatrem 
wiejącym od gór! Nie to co w Krzywym Rogu, gdzie 
mieszkańcy są zatruwani wyziewami z kopalnianych 
odkrywek i dymem z hut, a budynki pokryte są 
czerwonym pyłem z rudy żelaza. A jedzenie? Po prostu 
cudo! Wszystkie produkty są naturalne, świeże i smaczne. 
Na przykład masło. W Polsce jest świeże, smaczne i tanie, 
u nich nieświeże, niesmaczne i drogie. 

– Widzisz teraz, czym różni się Ukraina od Polski? 
Widzisz tę różnicę? – zwraca się Dima do swojej 
dziewczyny z dumą, jakby piękno polskich miast 
i Złotoryi było jego zasługą. 

Marina szybko przyswoiła sobie podstawy 
polskiego i mogła swobodnie się porozumiewać 
z klientami. Zawsze uśmiechnięta, życzliwa, 
kompetentna, zyskała sobie sympati ę kupujących. 
Miała problem z podobnymi nazwami produktów, 
które miały inne znaczenie. Na przykład owoce 
i owoszczi (овощи - ros. warzywa, a nie owoce). 
– Kupujący są zawsze życzliwi, ja ich wszystkich 
kocham! – wypowiedź Mariny jest emocjonalna, 
jak ona sama. – Gdy czegoś nie wiem po polsku, 
ludzie mi pomagają. I to jest bardzo fajne. 
Czasami, gdy obsługuję babcie, one obejmują 
mnie serdecznie, życzą mi dobrej pracy. To jest 
wspaniałe!  

Dima stanął za ladą na stoisku mięsnym. Tutaj 
jest czysto, a produkty mięsne zawsze starannie 
ułożone. Dima to lubi, bo w domu – jak twierdzi 
Marina – też trzyma wzorowy porządek. Miło 
się u niego kupuje, bo zawsze jest uprzedzająco 
grzeczny i z szacunkiem odnosi się do kupujących. 
Gdy nie rozumie jakiegoś słowa, z pomocą spieszy 
polska koleżanka. Praca, w której nosi czapkę 
z fi rmowym napisem, a na dłoniach lateksowe 
rękawiczki napawają go dumą. Lubi zwracać się 
do ludzi ze zwrotami „co jeszcze podać?” lub „czy 
to już wszystko?”. To nie jest język, jaki był na 
budowie, gdzie poznał wiele słów związanych 
z elektromontażem, ale też i wiele wulgaryzmów. 

Oboje, Marina i Dima, nigdy nie spotkali się 
z niechęcią czy wrogością Polaków w stosunku 
do nich. Twierdzą, że jeśli szanujesz pracę, dobrze 
wykonujesz swoje obowiązki i będziesz życzliwie 
odnosił się do innych, spotkasz się z tym samym.

Marina i Dima muszą wracać do siebie 
z końcem lutego, bo nie mają wiz. Ale wrócą 
najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. 
I oczywiście do Złotoryi. Na Ukrainie wyrobią wizy 
i będą mogli przyjechać na całe pół roku. Wtedy 
zabiorą także dzieci i na pewno ich problemy 
mieszkaniowe się skończą. 

Mówi Dmitro Iwanczenko z wyraźnym 
wzruszeniem:

– Chcę powiedzieć, że w Polsce zawsze 
spotykamy się z dobrym, życzliwym przyjęciem. 
Dlatego bardzo, bardzo dziękujemy państwu 
polskiemu, że przyjmuje nas, Ukraińców.

– Dziękujemy, Polsko – dodaje Marina Sińko. 
– Kocham Złotoryję!

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak

Dziękujemy, Polsko!
Marina Sińko w sklepie na kasie Dmitro Iwanczenko na stoisku mięsnym
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W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w 
ostatnim czasie zaczęły się pojawiać różne 

wystawy. Na szczególną uwagę zasługuje ekspozycja 
zdjęć uczestników zajęć grupy fotograficznej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) przy ZOKiR. Jej 
trwanie zaplanowano jedynie na okres od 14 lutego do 
14 marca, zatem gdy ten numer naszego czasopisma się 
ukaże, wystawy prawdopodobnie już nie będzie. Tym 
bardziej zasługuje na to, by poświęcić jej nieco uwagi. 

Sekcję fotograficzną już czwarty rok prowadzi 
Iwona Pawłowska na zmianę z Łukaszem Rycąblem. 
Rotacja uczestników jest nieznaczna, stałym trzonem 
są panie uczęszczające od utworzenia sekcji. Mężczyzna 
był jeden, jakoś na początku, ale nie wytrzymał 
konkurencji z kobietami i zrezygnował. Panie są w wieku 
pięćdziesiąt plus, sześćdziesiąt plus, a nawet i starsze. 
Jedna z uczestniczek przed laty była nauczycielką Iwony 
Pawłowskiej, a teraz sama zmieniła się w uczennicę.

Kilka lat temu, przy okazji jakiegoś programu, 
ZOKiR zakupił aparaty fotograficzne. Dzięki nim teraz 
można prowadzić zajęcia ze sztuki fotografowania. 
Wszystkie aparaty są takie same, więc każda pani 
startuje z jednakowej pozycji. Na początku robiły zdjęcia 
telefonem, bo to miały pod ręką, a teraz niektóre z nich 
domagają się od swoich mężów kupna porządnych 
aparatów.   

Większość zajęć prowadzona jest w plenerze, bo 
chodzi o „złapanie” ciekawych tematów. Jeśli aura 
jest nieodpowiednia, to uczestniczki zostają w sali 
ZOKiR i omawiają tajniki fotografowania lub zgłębiają 
teorię do kolejnej tematyki. Instruktorka – jako rasowa 
nauczycielka – nie może się oprzeć pokusie zadawania 
prac domowych. Zatem każda uczestniczka sekcji 
fotograficznej ma za zadanie (przy niesprzyjającej 
pogodzie) zrobić ciekawe zdjęcie w domu. Można się 
wszak pobawić olejem, płynem do naczyń. Można 
fotografować dym, ogień i masę innych rzeczy, nie 
wychodząc z domu.

W zajęciach fotograficznych niezbędna jest 
znajomość techniki komputerowej i informatycznej. 
Każde zdjęcie trzeba wprowadzić do komputera, 
umieścić w określonym porządku, aby się nie 
pomieszały, obrobić specjalnym programem graficznym. 

Wystawa w auli ośrodka kultury pokazuje 49 
fotografii w formacie A3. Wszystkie zdjęcia zostały 
starannie oprawione przez Stanisława Zawadzkiego i 
wyeksponowane w sposób przemyślany, co zachęca 
do oglądania i kontemplowania ich piękna. Każda 
fotografia jest starannie wykadrowana, z pięknym 
oświetleniem, wyrazista. Bardzo ciekawe są te, które jak 
gdyby podglądają rośliny i owady w ich mikroświecie. 
To, co można dzięki takiemu zdjęciu zobaczyć, może 
przyprawić o zdumienie, a nawet przerażenie. Niektóre 
ukazują też niezwykłe piękno maleńkich istot.

– Do takich zdjęć trzeba mieć niesamowitą 
cierpliwość – mówi instruktorka. – To wielka sztuka 
uchwycić przez mgnienie oka jakąś ważkę lub muchę, 
które przecież ciągle się poruszają.

Jedna z fotografii jest szczególna. Pokazuje pracujący 
traktor na polu na tle wzgórza ze średniowiecznym 
zamkiem Grodziec ozłoconym blaskiem zachodzącego 
słońca. Jeśli wyobrazisz sobie na miejscu traktora 
mężczyznę w szarej kapocie, łapciach i słomkowym 
kapeluszu, to widok może ponadczasowy, prawda?

O wystawie opowiada pani Iwona Pawłowska:
– Zdjęcia są rozmaite i o różnej tematyce. Wydaje 

się, że dominują ptaki (łabędzie) i ogólnie przyroda. 
Jest to efekt zajęć plenerowych. Niektóre z prac są 
robione „na własną rękę”, czyli poza zajęciami. Sekcja 
fotograficzna miała już jedną wystawę swoich prac dwa 
lata temu, lecz w porównaniu z tamtą obecna wystawa 
jest znacznie, znacznie lepsza.  
Panie są tak zaawansowane, że już nie mogą żyć bez 
aparatu fotograficznego. Robią bardzo wiele zdjęć i gdy 
trzeba przynieść na zajęcia parę prac, przynoszą ich na 
pendrajwach kilkanaście, bo nie potrafią wybrać. Sztuka 

wyboru należy do najtrudniejszych, bo każdy autor bardzo 
przywiązuje się do swojego dzieła. Zadaniem zarówno 
Łukasza jaki i moim jest wskazywanie, co można udoskonalić 
w zrobionym zdjęciu. Panie pokochały zajęcia z obróbki 
graficznej i każda już na własną rękę eksperymentuje z 
kolorystyką i kompozycją. A jak nie wychodzi? Cóż – zawsze 
mówię, że najlepszym przyjacielem fotografa jest kosz. To 
naturalne, że tam ląduje znaczna część zawartości karty po 
każdym z plenerów.

Grupa fotograficzna ma na fejsbuku swoją stronę, 
gdzie każda studentka w lutym miała obowiązek umieścić 
CODZIENNIE świeżo zrobione jedno zdjęcie według 
wybranego przez siebie motywu. Jest to mobilizowanie do 
aktywności. 

– Panie już się modlą, aby miesiąc wreszcie się skończył 
– żartuje prowadząca. – To nie jest takie proste, zrobić 
codziennie jedno zdjęcie zgodnie z narzuconym przez siebie 
tematem.

Poza tym grupa pracuje nad projektem „Cztery pory 
roku” prowadzonym przez Łukasza Rycąbla. Te prace są 
już na ukończeniu, brakuje tylko ujęć wiosennych. Projekt 
zakończy się wystawą, gdzie bohaterem zdjęć będą 
oczywiście cztery pory roku. W dalszym planie prac sekcji są 
zdjęcia pod nazwą „Złotoryjskie zaułki”.

– Chcę się pochwalić, że w kategorii „senior” sekcja 
wzięła udział w konkursie fotograficznym organizowanym 
przez Partnerstwo Kaczawskie „Chełmy w obiektywie”. W 
efekcie zostały wyróżnione prace pani Aliny Chmielarskiej i 
Łukasza Rycąbla, a ja zajęłam II miejsce – oznajmia z dumą 
Iwona Pawłowska.

Zajęcia grupy fotograficznej to chyba najciekawsza 
oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złotoryi, a jej 
uczestniczki to jedne z aktywniejszych studentek.

– Gdyby każdy uczeń miał w sobie tyle chęci, pasji i 
zaangażowania, co uczestniczki sekcji fotograficznej, to ja 
bym miała sukcesy dydaktyczne i pedagogiczne – mówi z 
przekonaniem nauczycielka, a z zamiłowania fotog rafka, 
Iwona Pawłowska.

Tekst: Agnieszka Młyńczak
O początkach grupy fotograficznej Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku można przeczytać w archiwalnym wydaniu 
„Echa Złotoryi” nr 1 (131)  styczeń, 2017 r.

Przygoda 
z fotografią

Zdjęcie w plenerze sekcji fotograficznej

Fot. Iwona Pawłowska Fot. Krystyna Gęsior

Fot. Iwona Pawłowska
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Najstarsze informacje o organach w 
kościele Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny pochodzą z XV wieku. Ok. 1498 r. 
mieszczanie ufundowali nowy instrument, 
najprawdopodobniej drugi z kolei. Nie wiadomo 
jednak, w którym miejscu kościoła znalazły one 
swoje miejsce. W 1580 r. organy odnowiono, 
na co z kasy miejskiej przeznaczono 45 talarów. 
Począwszy od 1634 r. przez kilka lat budowano 
następne organy, co kosztowało 500 talarów. 
W latach 1667 i 1677 r. były one naprawiane 
przez organmistrzów z Zawidowa i Gryfowa. 
Ten ostatni instrument znajdował się wtedy 
zapewne na emporze w północno-zachodnim 
narożniku kościoła. Być może już na przełomie 
XVII i XVIII w. powstała kolejna empora 
ponad głównym wejściem i powstały plany 
umieszczenia na niej organów. W każdym razie 
w tym właśnie miejscu potoczą się wydarzenia, 
które opiszemy poniżej.

Najważniejszą inwestycją XVIII wieku 
w kościele Mariackim było ufundowanie 
przez władze miejskie wspaniałych organów 
z imponującym wystrojem plastycznym 
całej szafy organowej, zwanej prospektem. 
Podziwiano drewniane rzeźby aniołków, 

26.02.2019 r. na złotoryjskim targowisku 
stanęła lodówka społeczna – na jedzenie dla 
najuboższych.
27.02.2019 r. w ZOKiR odbyło się drugie 
spotkanie, realizowane w ramach cyklu 
„Cztery pory roku seniora – zdrowie i 
rozwój w jesieni życia”; tym razem o ziołach 
opowiedział Maciej Zawierucha z Zielonego 
Wulkanu.
28.02.2019 r. miłośnicy klasyki operowej 
obejrzeli na dużym ekranie (ZOKiR) 
retransmisję opery „Madame Butt erfl y”.
1.03.2019 r. w Złotoryi, pod pomnikiem 
Niepodległości, odbyły się ofi cjalne 
uroczystości związane z „Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Wieczorem w 
sali kinowej ZOKiR publiczność obejrzała fi lm 
Jana Jakuba Kolskiego „Ułaskawienie”.
1.03.2019 r. złotoryjskie podstawówki 
rozpoczęły nabór na rok szkolny 2019/2020.
2.03.2019 r. na zaproszenie Prezesa 
Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego 
Marcina Gagatka, do Złotoryi przyjechał 
Prezes Polskiego Związku Tenisowego 
Mirosław Skrzypczyński.
4.03.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Złotoryi rozpoczął się cykl lekcji pokazowych 
w nowej pracowni chemiczno-fi zycznej XXI 
wieku. Pracownie można było wyposażyć 
w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe 
dzięki darowiźnie w kwocie 84 789,47 zł 
przekazanej od Fundacji KGHM Polska 
Miedź.
5.03.2019 r. w Gierałtowcu odbył się półfi nał 
wojewódzki w rozgrywkach drużynowych 
tenisa stołowego w ramach Igrzysk Dzieci i 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizowanych 
przez Szkolny Związek Sportowy.
7.03.2019 r. w sali widowiskowej ZOKiR 
odbyła się promocja książki (tomu poezji) 
pt. „Na białą godzinę” Jolanty Zarębskiej, 
złotoryjskiej polonistki.
8.03.2019 r. z okazji Dnia Kobiet Wójt Gminy 
Krotoszyce Wojciech Woźniak oraz Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach zaprosili 
mieszkanki gminy na zbadanie poziomu 
Witaminy D3 w organizmie.
9.03.2019 r. w Młynie „Wielisław” 
koncertowo świętowano Dzień Kobiet.
16.03.2019 r. w sali widowiskowej ZOKiR 
odbył się XXV Festi wal Piosenki Dziecięcej.
20.03.2019 r. w kinie Aurum przedszkolaki 
obejrzały i zagłosowały na wybrane bajki 
w ramach trwającego Ogólnopolskiego 
Festi walu Animacji „O!Pla”.
21.03.2019 r. Centrum Informacji 
Turystycznej w Złotoryi zorganizowało XVIII 
Złotoryjski Rajd Turystyczny na Powitanie 
Wiosny „Marzanna”, w kinie Aurum 
zorganizowano seanse dla szkół 
pn. „Powitanie wiosny”.
21.03.2019 r. w ZOKiR kolejny raz spotkali 
się seniorzy; tym razem w roli prelegenta 
wystąpił Jacek Łapiński z Zielonej Góry, który 
wygłosił wykład nt. „Rozwój osobisty jest 
możliwy w każdym wieku. Jak być lepszym 
– praktyczne inspiracje”.
22.03.2019 r. w Muzeum Złota 
udostępniono wystawę Bernadety Nowak 
pn. „Kobieta w roli głównej”.
22.03.2019 r. odbyło się ofi cjalne i uroczyste 
otwarcie Gold Hotelu.
24.03.2019 r. - 28.03.209 r. miała miejsce 
w Złotoryi wizyta gości z Niemiec i Włoch 
w ramach projektu realizowanego w 
Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi 
„Nauka demokracji w szkole” – Erasmus+

Opracował: Jarosław Jańta

z których dwa były uruchamiane przez organistę 
z kontuaru (stołu gry) i biły w prawdziwe bębny. 
Potężna stylizowana monstrancja (Gloria) 
w centralnej części, liczne motywy roślinne, 
złote ornamenty, girlandy, okazałe rzeźby 
najprawdopodobniej świętych wywoływały 
niezapomniane wrażenie. Instrument posiadał 
35 głosów na dwóch klawiaturach ręcznych 
(manuałach) i klawiaturze nożnej. Całość była 
dziełem znanego jeleniogórskiego budowniczego 
organów, Johanna Heinricha Meinerta. 
Na organach umieszczono owalną tablicę z 
napisem: Zbudowane pod nadzorem pastora 
Johanna Siegismunda Hoff manna, inspektora 
szkolnego i seniora powiatowego Johanna 
Gottf  rieda Hermanna, senatora i podskarbiego 
Johanna Christopha Wolff a i Salomona Lange, 
administratorów.  Niestety nie wiadomo, ile 
wyniosly koszty tego przedsięwzięcia, którym 
od tej pory słusznie chlubiły się władze kościelne 
i magistrat. Emporę, na której stanęły organy, 
albo specjalnie z tej okazji wzniesiono, lub 
rozbudowano już istniejącą.

W 1877 r. sporych zmian dokonała fi rma 
organowa Schlag i Synowie ze Świdnicy. 
M.in. wymieniono rodzaj wiatrownic, 
rozprowadzających powietrze do piszczałek,  oraz 
zmniejszono ilość głosów do 33. Z kolei w 1916 r. 
rozebrano całą konstrukcję i przewieziono do Żar, 
gdzie renowacji i przebudowy dokonał warsztat 
Gustava Heinze. Od tej pory np. powietrze do 
piszczałek rozdzielała dmuchawa wyposażona 
w silnik elektryczny a instrument posiadał 41 

Zabytki na emigracji
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głosów podzielonych na trzy manuały i pedał. 
Sto jedenaście piszczałek ważyło 336 
kilogramów.

Organy urzekały brzmieniem, służąc nie 
tylko podczas nabożeństw, ale i podczas 
koncertów, z udziałem chórów, solistów oraz 
znanych organistów, gdy grano m.in. utwory 
Beethovena i Bacha. 

 Instrument przetrwał bez szwanku II wojnę. 
Teraz musimy przypomnieć, że aż do 1958 r. 
kościół był w zasadzie zamknięty, katolicy 
użytkowali go jedynie w latach 1946-1948 
(konkretnie od Wigilii 1946 do czerwca 1948). 
Na przełomie 1946 i 1947 r. parafi a katolicka 
przeprowadziła częściowe naprawy m.in. 
organów. Właśnie wtedy zdążył zasiąść przy 
organach nasz pierwszy powojenny organista, 
Konrad Bryjanowski. Nic dziwnego, że do końca 
swego życia (zm. 1990) wspominał przepiękne 
tony instrumentu.

Formalnie kościół należał jednak do 
polskiej parafi i protestanckiej, liczącej wtedy 
kilkunastu wiernych. Nie miała ona warunków 
by przeprowadzić niezbędne remonty a nawet 
zabezpieczyć wyposażenie wnętrza przed  
niszczeniem. Z zachowanych dokumentów 
wynika, że już od wrześniu 1948 r. ewangelicy 
(w osobach ks. Jana Zajączkowskiego, 
przedstawiciela parafi i ewangelicko-
augsburskiej w Legnicy oraz złotoryjanina 
Stanisława Warzyńskiego, upoważnionego przez 
Konsystorz Polskiego Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego we Wrocławiu do opieki nad 
kościołem Mariackim a zarazem radnego 
Miejskiej Rady Narodowej) rozpatrywali 
możliwość sprzedaży instrumentu, aby pieniądze 
przeznaczyć na renowację kościoła. 

Właściwie do początku bieżącego stulecia 
dalszy los organów nie był nam znany. Nie 
wiedzieliśmy, kiedy transakcja doszła do skutku 
i dokąd zostały wywiezione. Z różnych relacji i 
przypuszczeń wynikało, że instrument (kontuar, 
większość piszczałek i najprawdopodobniej 
prospekt), zapakowany w skrzyniach, 
przewieziony został samochodami na stację 
PKP, aby skierować się w głąb centralnej 
Polski. Przypuszczaliśmy, że mogło się to stać 
w latach 1951-1955. Na tyle często pojawiał 
się jako miejsce docelowe kościół Św. Trójcy 
w Warszawie, że w 1996 r. postanowiliśmy to 
sprawdzić (niżej podpisanemu towarzyszył Józef 
Banaszek). Ślad okazał się nieprawdziwy.

Powojenne losy omawianych organów 
odtworzył Wolfgang J. Brylla, który w latach 
2011-2012 opublikował dwa bardzo ważne 
teksty*. Oddajmy głos ich autorowi:

“W 1950 r., gdy ku końcowi zbliżała się 
odbudowa ewangelickiego kościoła Św. Trójcy 
w Warszawie, przystąpiono do szukania 
odpowiedniego dla niego instrumentu. 
Zainteresowano się organami z Kościoła Łaski 
w Kamiennej Górze. Brak zgody władz na 
zdekompletowanie wyposażenia zabytkowej 
świątyni w Kamiennnej Górze, warszawski Komitet 
Odbudowy powetował sobie wystąpieniem o 
instrument z kościoła ewangelickiego w Złotoryi. 
6 kwietnia 1950 r. ksiądz Waldemar Preiss 
[zwierzchnik Konsystorza Wrocławskiego – RG] 
wystawił odpowiednie zezwolenie na demontaż 
i transport tych właśnie organów”. “Po załatwieniu 
wszelkich pozwoleń pracownik fi rmy organowej 
Biernackiego, Aleksander Przytulski, przed 
19 czerwca 1950 r. dokonał ich demontażu i 
przewózł do Warszawy. Nieznany jest protokół tej 
operacji, dlatego też nie wiadomo, co się stało z 
prospektem [...]. W Warszawie instrument złożono 
w magazynie.” “Jednakże w tym czasie doszło 
do zmiany stanowiska względem dalszych losów 
kościoła Św. Trójcy. Postanowiono, że nie będzie 
on pełnił funkcji sakralnych, lecz przejdzie na 
skarb państwa. W odpowiedzi, władze Diecezji 
Wrocławskiej anulowały zgodę na przekazanie 
organów, zastrzegając sobie prawo do składowania 
ich na terenie Warszawy i dowolne dysponowanie 
nimi, przy jednoczesnym pokryciu wszelkich 
kosztów demontażu, transportu i magazynowania. 
Taka decyzja ... nie została zaakceptowana [przez 
Komitet Odbudowy kościoła Św. Trójcy – RG]”. 

Wolfgang J. Brylla ustalił także, że złotoryjski 
kontuar został ok. 1951 r. sprzedany katolickiemu 
kościołowi św. Józefa w Warszawie na Kole, od 
którego około 1960 r. odkupiła go katolicka parafi a 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi. 
Poświęcony tam został 30 kwietnia 1961 r. 
W Złotoryi nie ma już żadnego śladu (nie licząc 
archiwalnych fotografi i) monumentalnych organów 
z XVIII w.

Roman Gorzkowski

* Brylla W. J., Losy organów złotoryjskiej 
fary, “Sudety” lipiec 2011 s. 20-21; tenże, 
Udokumentowane translokacje dolnośląskich 
organów po 1945 r., [w] Organy na Śląsku IV, pod 
red. J. Gembalskiego, Katowice 2012 s. 47-75.

Konrad Bryjanowski przy kontuarze – maj 1948 r.

Afi sz koncertu w kościele NNMP w 1905 r.

Złotoryjskie organy

 ZARZĄD TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

zaprasza
na zebranie sprawozdawczo-wyborcze,                                                                                                             

które odbędzie się w dniu 03.04.2019 r. w sali konferencyjnej                                                                                                        
na parterze budynku „Bacalarus”, ul. Szkolna 1                                                                                                                

o godz. 16.00, drugi termin 16.15.

Porządek zebrania:
1. Powołanie Komisji Wyborczej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności TMZZ za okres 2016-2018
3. Sprawozdanie fi nansowe TMZZ za okres 2016-2018
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Sądu Koleżeńskiego 
i Komisji Rewizyjnej
5. Dyskusja i podjęcie uchwał
6. Przedstawienie planu pracy na rok 2019
7. Przerwa
8. Propozycje zmian w statucie 
9. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu, Sądu Koleżeńskiego 
i Komisji Rewizyjnej 
10. Wybory władz TMZZ
11. Sprawozdania komisji Uchwał i Wniosków
12. Zakończenie obrad

Za Zarząd Aleksander Borys
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Poród w XVI w. był tak ryzykowny, że 
kobieta była zachęcana do wyznania 

swoich grzechów, a położne były jedynymi 
świeckimi osobami, którym wolno było 
ochrzcić nowo narodzone dziecko, jeśli 
uważała, że dziecko ma nikłe szanse na 
przeżycie. Około 30% kobiet umierało 
podczas ciąży lub porodu. Główną 
przyczyną zgonów była gorączka połogowa, 
wywołana brakiem higieny. Ogromny 
problem dla rodziców stanowiła śmierć 
dziecka przed ochrzczeniem. Wierzono 

wtedy, że niemowlę nigdy nie dostąpi 
zbawienia i może spocząć jedynie 
na ziemi niepoświęconej (poza 
cmentarzem).

W czasie porodu obecna była 
położna oraz kilka przyjaciółek lub 
krewnych. Żaden mężczyzna nie miał 
prawa wstępu do izby. Gdy moment 
porodu się zbliżał, matka była sadzana 
na specjalnym krześle porodowym w 
kształcie podkowy. Po porodzie, położna 
wiązała pępowinę i kąpała dziecko. 

chrzestnych tak wzrastała, że 
książę Jerzy II Brzeski musiał wydać 
rozporządzenie ograniczające ich liczbę 
do trzech. Nieodłącznym elementem 
przygotowań do chrztu był też wybór 
imienia dla dziecka. Wśród chłopców 
najpopularniejszymi imionami w Złotoryi 
były Johann i Georg a dziewczynki często 
dostawały na imię Elżbieta i Katarzyna.

Ceremonia chrztu w  XVI w. 
polegała na polewaniu głowy dziecka 
wodą (już bez zanurzania w chrzcielnicy). 
Po mszy goście byli zapraszani przez 
rodziców dziecka na wystawną ucztę. 
Kilkanaście wzmianek o porodach i 
chrzcinach złotoryjskich dostarcza nam 
Zachariasz Barth (1529-1612)
- nauczyciel gimnazjalny, rajca miejski 
oraz burmistrz Złotoryi przez okres 20 

Najważniejsze po urodzeniu 
dziecka było jak najszybsze 
zorganizowanie chrztu. Przed chrztem 
należało wybrać odpowiednich 
rodziców chrzestnych. Najczęściej 
starano się o ich wysoką pozycję, 
co miało zapewnić rodzinie i 
dziecku presti ż. Wśród patrycjatu 
złotoryjskiego bardzo często na 
chrzestnych wybierano tych, 
których spotykano na co dzień, 
czyli sąsiadów. Ilość wybieranych 

Narodziny i chrzciny w XVI - wiecznej Złotoryi Narodziny i chrzciny w XVI - wiecznej Złotoryi Narodziny i chrzciny w XVI - wiecznej Złotoryi 
na przykładzie rodziny Zachariasza Barthana przykładzie rodziny Zachariasza Barthana przykładzie rodziny Zachariasza Bartha

Kącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówki

Poród przy użyciu popularnego w XVI w. 
krzesła położniczego (ryc. S. Falimirz,  
O ziołach i o mocy ich, Kraków 1534)

„Narodziny Dziewicy” - św. Anna po porodzie 
otoczona opieką trzech służących

W ostatnim tomie „Szkiców 
Legnickich”, wydanych przez 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w 2018 r., 
znajdziemy artykuły, które z pewnością 
zainteresują miłośników dziejów naszego 
miasta. Zbigniew Soja i Norbert Mąkowski 
podsumowują 25 lat istnienia Polskiego 
Bractwa Kopaczy Złota (Jubileusz PBKZ) 
i w obszernej kronice przypominają 
najważniejsze wydarzenia z lat 1993-
2018. Paweł Dudka pisze o dziejach i 
konserwacji kamienicy mieszczańskiej 
nr 15 w Rynku, najcenniejszej z 
budynków w tym miejscu i zaprasza do 
zwiedzenia wnętrza (Analiza stylowa 
kamienicy mieszczańskiej Rynek 15 w 
Złotoryi. Wybrane zagadnienia i problemy 
konserwatorskie). Protestantów ze 
Złotoryi i okolic wymieniają autorzy 
artykułów o reformacji (W. Hładkiewicz, 
A. Ilciów, Luteranie na Dolnym Śląsku, 
R. Zeleźny, Skutki reformacji na 
Dolnym Śląsku w XVI wieku. Wybrane 
zagadnienia). Witold Łaszewski poświęca 
swój tekst genezie, miejscu, przebiegowi 
oraz wielu innym ciekawym faktom 
związanym z bitwą pod Legnicą (777-lecie 
bitwy pod Legnicą). Dowiadujemy się o 
nowych szczegółach dotyczących udziału 
złotoryjskich górników w tej bitwie! 

Roman Gorzkowski

Złoto, zabytki,Złoto, zabytki,Złoto, zabytki,
Mongołowie i reformacjaMongołowie i reformacjaMongołowie i reformacja

Warto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytać Latająca  przyszłośćLatająca  przyszłośćLatająca  przyszłość
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lat (1568-1598). W życiu prywatnym 
urodziło mu się 12 dzieci, z których 
część pochował. 

W swoim “Pamiętniku” z lat 1529-
1612 Zachariasz Barth skrupulatnie 
zanotował informację o własnym 
życiu oraz narodzinach, chrztach i 
zgonach swoich bliskich:

Ja Zachariasz Barth urodziłem się 
w Nysie roku Pańskiego 1529 podczas 
oblężenia Wiednia. [...]. Roku Pańskiego 
1546 w Niedzielę Miłosierdzia [9 maja]  
przybyłem do Złotoryi. Moja matka 
powierzyła mnie nauczycielowi, panu 
Valentemu Trozendorfowi [...].

Genealogia moich dzieci 
[urodzonych w Złotoryi].

Elżbieta. W roku Pańskim 1554 w 
dniu 21 listopada urodziła się w połowie 
nocy moja najstarsza córka Elżbieta. 
Ojciec Chrzestny: Vincentius Hedwiger, 
sąsiad. Matka Chrzestna: Katarzyna, 
żona rektora szkoły Magistra Martina 
Thabora, i Izabela, żona Jochana 

Helmricha. Zmarła  Elżbieta w 
Wielkanoc o wschodzie słońca roku 
Pańskiego 1562. 

Estera. Urodziła się w roku 
Pańskim 1556 dnia 8 września, akurat 
w godzinach porannych. Ojciec 
Chrzestny: Othmarus Werner, sąsiad. 
Matka chrzestna: Marta, żona Andre 
Seifrati (córka Georga Wernera i siostra 
Daniela) i Sara, córka Wernera. 

Justyna. Justyna urodziła się w roku 
Pańskim 1559, dnia 9 maja o godzinie 8. 
rano przed południem. Ojciec Chrzestny: 
Lourencjusz Cirkler, sędzia sądu, Matka 
Chrzestna: Urszula, żona diakona, 
i Marta, żona Melchiora Lausmanni. 
Zmarła Justyna 8 lipca w roku 1562. 

Barbara. Narodziła się w roku 
Pańskim 1560, 5 grudnia w połowie 
nocy. Ojciec Chrzestny: Magister Martin 
Tabor, rektor szkoły. Matka Chrzestna: 
Marta Georga TiIeni, proboszcza tego 
kościoła, i Urszula, żona Vincentego 
Hedwigera. 

Elżbieta. Narodziła się w roku 
Pańskim 1562, dnia 22 marca, gdy była 
Niedziela Palmowa, o godzinie 4. 
po południu. Ojciec Chrzestny: 
Magister Georg Helmrich. Matka 
Chrzestna: Anna wdowa po Georgu 
Grissaueri, i Margaret, żona notariusza 
Valenti na Wielen. 

Bliźnięta Zachariasz i Johannes. 
Roku Pańskiego 1564, dnia 3 maja 
rodzą się bliźnięta Zachariasz i 
Johannes, akurat o godzinie piątej 
po południu. Ojciec Chrzestny 
Zachariasza: Marti n Thabor, rektor 
szkoły, i Jacobus Hungarus, diakon. 
Matka Chrzestna: Elżbieta, żona 
Johanna Helmricha. Ojciec Chrzestny 
Johanna: Krzysztof Redel, radca, 
i Johannes Heidenreich. Matka 
Chrzestna: Margaretha Werneri, żona 
sąsiadów. Zachary zmarł w przeddzień 
Wigilii św. Trójcy, która była 27 maja, w 
roku 1564 o godzinie 12. po południu. 
W tym samym roku, w przeddzień 

Małgorzaty, który był dnia 12 lipca, 
o godzinie 12. po południu zmarł Johann. 

Justyna. W roku 1565 w dniu 21 
października, który był dniem św. Urszuli, 
o godzinie 7. wieczorem narodziła się 
Justyna. Ojciec Chrzestny: Johannes Claius, 
profesor szkolny. Matka Chrzestna: Martha, 
żona Georga Vechnera, i Elżbieta, żona 
Georga Hammanni. 

Anna. Córka, urodziła się dnia 14 
marca w środę po Grzegorzu nowej 
rachuby czasu roku 1584 w znaku Barana.

Katarzyna. Urodziła się 10 listopada 
o godzinie 9., roku Pańskiego 1591 w [dniu] 
Dziewicy.

Teodora. Urodził się 31 maja o godzinie 
5. w połowie roku 1593. W tym samym 
dniu po zaćmieniu słońca.

Estera. Urodziła się w roku 1596  
po środzie popielcowej [28 lutego].

Córki wydane za mąż:
W roku 1580 dnia 14 lutego, który był 

dniem św. Walentego, urodziła moją córką 
Barbarą Hilgeriana, najstarszego syna o 
godzinie wpół do siódmej przed południem.

W roku 1582 w dniu 17 marca, 
o drugiej godzinie po południu, urodziła 
Hilgeriana córkę Esterę.

W roku 1584 w dniu 25 stycznia, który 
był dniem nawrócenia św. Pawła, urodziła 
Barbara Hilgeriana wnuczka, o godzinie 
trzeciej rano przed świtem.

W roku 1584 dnia 13 marca, kiedy 
był dzień Zachariasza, narodziła się Anna, 
wnuczka, o godzinie drugiej trzydzieści po 
południu. W roku 1584 dnia 1 kwietnia, 
kiedy był dzień Wielkanocy, Justyna 
zmęczona przy porodzie w spiączkę 
zapadła, ale dzięki łasce Pana nie została 
przez nią wyczerpana.

[...] Zmarła Anna Wiliana, moja żona, 
z którą żyłem zgodnie 38 lat, pomiędzy 
modlącymi się córkami w dniu Innocentego 
[28 grudnia] roku 1591 o 11. godzinie.

Literatura: G. Bauch, Aus dem Hausbuche des 
Goldberger Lehrers Zacharias Bart , 1907, s. 11-14; 
Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. 
Kultura życia i śmierci, red. H. Suchojad, Warszawa 
2001; D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej 
Polsce, Poznań 2002; D. Żołądź-Strzelczyk, Wokół 
ciąży, porodu i połogu w okresie staropolskim, [w:] 
„Nowiny Lekarskie” 2010, nr 2, s. 98–107.

Damian Komada

Uwaga RPK Uwaga RPK Uwaga RPK 
- przyszła wiosna!!- przyszła wiosna!!- przyszła wiosna!!

A skoro już jest, to czas wziąć 
się za wiosenne porządki! 

Niech wzorem będzie scena z 
fotografi i, wykonanej kilkadziesiąt 
lat temu. Oczekujemy, że nie 
tylko na pl. Reymonta znikną 
wszystkie śmieci i ślady zimy – 
może nawet uda się uchwycić 
komunalnych pracowników przy 
podobnych pracach? Zapraszamy 
do naszej redakcji czytelników, 
którzy chcieliby uzupełnić 
oglądaną scenę i mają inne 
fotografi e o tej tematyce. 
Na osoby ze zdjęcia czeka 
wiosenna kawa!

Roman Gorzkowski

Chrzest dziecka - ilustracja z Katechizmu 
Szkoły Złotoryjskiej z 1571 r.

Historia Historia Historia 
jednej fotografi ijednej fotografi ijednej fotografi i

Filip Melanchton (przyjaciel wielu 
złotoryjan) chrzści dziecko

W 1906 r. złotoryjska oficyna 
wydawnicza Louisa Wildego 

opublikowała widokówkę, która z 
pewnością znalazła wielu nabywców. 
Nie tylko dlatego, że były to czasy 
wysyłania pocztowek i pisania listów 
(rok później wysłano ją z Wojcieszyna), 
ale pasowała do nastrojów epoki 
– wynalazki podsycały optymizm, 
bogatszych stać było na nowoczesne 
środki transportu, w Złotoryi akurat do 
istniejących już tras kolejowych doszło 
połączenie z Chojnowem. To wszystko 
jednak za mało – wyobraźnia podsunęła 
rysownikowi oraz wydawcy miasto 
pełne jeżdzących i latających maszyn, 
m.in. z coraz modniejszymi tramwajami. 
Widać jednak, że – przynajmniej na 
tutejszym Rynku – nie obowiązywały 
przepisy ruchu drogowego, skoro na 
pierwszym planie jeden z pieszych pada 
ofiarą pędzącego motocyklisty. 

Nic nie szkodzi, że nigdy nie 
planowano w mieście wprowadzenie 
fruwających lub naziemnych 
tramwajów (choć nie znamy ukrytych 
myśli obecnych rajców i burmistrza...), 
inna Złotoryja niż na widokówce jest 
i będzie pięknym miastem!

Piotr Klimaszewski
Roman Gorzkowski

Latająca  przyszłośćLatająca  przyszłośćLatająca  przyszłość
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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TMZZ zdobył tytuł 
Laureata w VI edycji 

konkursu zDolne NGO

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2018 roku: 
VII Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, XVII Powiatowy Dzień Regionalisty, 
XXI Rajd Jadwiżański, upamiętnienie Herberta Helmricha płytą na deptaku w Alei 
Złotych Ludzi, Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „100-lecia odzyskania 
niepodlegości”, spotkanie uczniów SP 3 z „Echem Złotoryi” w ramach projektu 
„Niepodległa” – „Godność, Wolność, Niepodległość”.


