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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

Dziś Ula ma 11 lat i chodzi do piątej klasy. 
To rezolutna i elokwentna młoda dama. Przy 

bliższym poznaniu okazuje się, że też niezwykle 
energiczna i odważna. W tym roku wraz z tatą 
sfi nalizowali swoją podróż dookoła Polski. Na 
rowerze. Zaczęło się w 2015 roku.  Tato Uli chciał 
ją zabrać rowerem nad morze. Po rodzinnych 
konsultacjach jednak postanowił, że na północ 
pojadą pociągiem, a na rower wsiądą już nad 
samym Bałtykiem. Przeważyła troska o córkę, 
która nie miała za sobą takiego doświadczenia 
i gdyby nie podołała wyzwaniu, można by było 
wsiąść znowu w pociąg i wrócić do domu. Wtedy 
Ula miała tylko siedem lat i nie miała własnego 
roweru, dlatego została pasażerką roweru taty, 
jechała w foteliku, więc to na jego nogach i rękach 
oparty był cały ciężar wyprawy, która rozpoczęła 
się od nadmorskiego Niechorza a zakończyła w 
Gdańsku. To było przecieranie szlaku dla taty i dla 
córki. Nie mieli jeszcze wtedy namiotu, nocowali 
w gospodarstwach agroturystycznych, w których 
były wolne miejsca, bo wszystko odbywało 
się spontanicznie. Nie rezerwowali wcześniej 
noclegu, bo nie wiedzieli, ile danego dnia uda im 
się przejechać, a rezerwacje wymuszałyby ścisłą 
dyscyplinę. Nie o to jednak chodziło. To miała być 
zabawa, a nie reżim i trud. Z dnia na dzień było 
coraz lepiej, a Ula zadziwiała odwagą. 

W ciągu tygodnia przejechali około 600 
kilometrów. Dotarli na Hel, a potem promem 
przepłynęli do Gdańska i wrócili pociągiem do 
domu.
Ula zachwycona była wyprawą, najbardziej 
szumem morza – jak sama wspomina – i tym, 
że zawsze, gdzie tylko spojrzała, byli ludzie i nie 
bała się, że może jej się coś stać.
Początkowo miała to być jednorazowa, 
tygodniowa eskapada, próba wytrzymałości 
i przede wszystkim niepowtarzalna przygoda. 
Okazało się, że dziecko spisało się na medal. 
Zenon, jej tato, uznał, że skoro Ula jest na 
tyle zahartowana w boju, za rok można 
kontynuować podróż. Rozpoczęli ją w tym 
miejscu, w którym wcześniej zakończyli, czyli 
na Helu i przez kolejne wakacyjne tygodnie 

zdobywali północ kraju - Warmię i Mazury. 
Na północnym wschodzie Polski, w Giżycku 
była ich meta. Ula już nie jechała w foteliku, 
ale pedałowała w doczepce. To już było 
bardziej męczące dla niej, ale czuła, że pomaga 
tacie. Noclegi wybierali w gospodarstwach 
agroturystycznych, czyli codziennie dobijali do 
innego portu. Iście cygańskie życie. Zdani na 
łaskę natury. Ula mówi wprost: „Jak było gorąco, 
to było strasznie, jak padało, to było jeszcze 
gorzej”.  Jak mocno padało i nie mieli się gdzie 
schować przed deszczem, wyciągali plandekę, 
rozwieszali na gałęziach i chowali się pod nią.
Ludzie zwykle ze zdziwieniem przyjmowali ich 
tandem. Szczególnie, kiedy dowiadywali się, jaki 
plan mają przed sobą Ula i Zenon.
Trzeci rok wyprawy to była Ściana Wschodnia 
i piękny szlak rowerowy Green Velo z dobrym 
zapleczem dla turystów.  Jest się gdzie 
zatrzymać, a nawet przenocować. Nie wszystkie 
drogi jednak nadawały się na tandem. Na 
leśnych duktach tego typu rower szybciej się 
zapada i nie ma właściwej prędkości. Jazda 

Z Ulą dookoła Polski
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bywa uciążliwa. Nadgarstki bolą i jest mało 
sympatycznie. Trzeba pamiętać, że nie tylko 
trzeba prowadzić rower, ale też zawieszone na 
nich sakwy z dobytkiem na tydzień wyprawy. 
Ula mówi, że nie potrzebuje wiele rzeczy. 
Wystarczy o jeden zapas ubrania więcej niż 
planuje dni wyprawy. Mała kobietka jeszcze 
nie wozi ze sobą rozlicznych kosmetyków. 
Wystarczy mydło i pasta do zębów. 
Zdarzało się, że w tych trudnych, spartańskich 
warunkach dopadało Ulę jakieś przeziębienie 
po drodze. Tato wtedy aplikował córce syrop 
i podróż trwała w najlepsze. Ból zwalcza się 
innym bólem – taka dewiza im towarzyszyła 
podczas wyprawy – śmieje się Zenon, a Ula 
dodaje, że prawie nic ją nie bolało. Tylko pupa 
od siodełka na początku.
Czwartego roku wyprawy dotarli w Bieszczady. 
To już bardzo wymagające drogi. Ula mówi, że 
najbardziej denerwujące było częste schodzenie 
z roweru i wsiadanie na niego, ale za to jak się 
jechało z górki! 
Bieszczady to rozległe przestrzenie. Nie 
zawsze udawało się dotrzeć do gospodarstwa 
agroturystycznego lub pensjonatu. Wtedy 
nocowali pod namiotem. Rozkładali go na 
wiejskich boiskach albo pod wiatami. Musieli 
dbać o zabezpieczenie rowerów, bo jakby tylko 
je stracili, cała wyprawa poszłaby na marne. Ula 
przyznaje, że namiot nie był dla niej atrakcyjnym 
miejscem noclegowym. Wolała spać w 
normalnym łóżku, nie bać się myszy i mieć 
dostęp do elektryczności, żeby podładować 
komórkę. Dzięki GPSowi przecież lokalizowali 
swoje miejsce na trasie.
Jadąc wzdłuż południowej granicy, zahaczyli 
o Słowację. To tam spotkała ich wyjątkowa 
burza, kiedy to dwie godziny siedzieli w wiacie 
przystankowej i obserwowali jak droga zmienia 
się w rzekę.
Sporo osób jej tego zazdrości. Jest z siebie 
dumna. „Dużo dorosłych osób mówi mi, że 
nie dałoby rady tyle przejechać” – mówi Ula. 
Podczas ostatniej podróży dziennie przejeżdżali 
nawet po 100 kilometrów. Na szczęście bez 
większych przygód. Oczywiście zdarzały się 
awarie sprzętu, najczęściej przebita opona, 
ale na całą wyprawę chyba tylko trzy razy 
łatali dętki. To znaczy łatał Zenek, a Ula 
dokumentowała to, kręcąc fi lm instruktażowy.

Czy miała czasem dość? „Tak, w tym roku, 
jak jechaliśmy przez Niemcy. Mówiłam tacie, 
że tu też kursują pociągi i możemy wsiąść do 
jakiegoś.” – przyznaje dziewczynka.
Ostatnia podróż odbyła się wzdłuż zachodniej 
granicy. Od Jeleniej Góry jechali w stronę 
Zgorzelca, a tam przeprawili się na niemiecką 
stronę, bo ich drogi są o wiele wygodniejsze do 
jazdy. Wzdłuż Nysy jest szlak rowerowy aż nad 
samo morze.
Jak przygotowują się do podróży? Przede 
wszystkim trzeba zrobić przegląd roweru, 
potem kupić bilety na pociąg, a jak są bilety, 
to zaczyna się pakowanie. Miedzy innymi 
części zapasowych: dętka, łatki… bo nigdy nic 
nie wiadomo. Przygotowują też na wszelki 
wypadek mapy. Wycinek, który ich interesuje, 
Zenek laminuje, by mapa nie zniszczyła się w 
trasie. Trasę wyznaczają sobie tak, by jechać 
maksymalnie dwadzieścia kilometrów od linii 
granicznej. A co robią podczas jazdy? Dużo 
ze sobą rozmawiają. I jak dobiją do „portu” 
każdego dnia meldują mamie, że Ula jest 
cała i zdrowa, a przede wszystkim bezpieczna 
i zadowolona.

W tym roku podróż dookoła Polski dobiegła 
końca. Co dalej? Dziś Ula nie wyklucza, że za 
kilka lat, jak tylko będzie duża, pokona tę trasę 
samotnie. Ale w najbliższych planach razem 
z tatą mają Szlak Orlich Gniazd. „To jednak 
da się przejechać przez dłuższy weekend” 
– śmieje się Zenek.
Wydaje się, słuchając ich obojga, że rower to nie 
jedyna pasja ojca i córki. Oboje jeżdżą konno i to 
zarówno w stylu klasycznym jaki i kowbojskim. 
Ula umie zająć się końmi, a one czują respekt 
przed tą fi ligranową blondynką. Nie tylko 
zwierzęta umie obłaskawić, ale już próbuje 
swoich sił jako pilot samolotu. Tato czasem daje 
jej do ręki stery, gdy odbywają swoje podniebne 
wycieczki. To, co niektórzy nazywają ryzykiem, 
dla Uli jest po prostu kolejnym stopniem 
wtajemniczenia. Niewykluczone, że niedługo 
sama poprowadzi jeden z kilku za bytkowych 
motorów z kolekcji taty. Oczywiście, 
kiedy tylko nabierze siły, by opanować 
ponadstukilogramową maszynę. Co z jej 
uporem i odwagą stać się może szybko.

Iwona Pawłowska
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Wojcieszów przed wojną musiał być naprawdę 
bogatym miastem. Do dziś zachwyca jego 

poniemiecka architektura i obecność pięciu 
pałaców. To górnicze miasteczko znacznie już 
straciło na swej gospodarczej atrakcyjności. 
Położenie na obrzeżach powiatu też mu nie 
pomaga. Wielu mieszkańców Wojcieszowa, 
zgodnie z ogólnopanującym trendem, szuka 
swojego miejsca w większych ośrodkach. Jednym 
zdaniem - Wojcieszów się wyludnia.
Dlatego tak trudne do zrozumienia, budzące 
zdziwienie i szereg pytań są sytuacje odwrotne, 
kiedy to ktoś rzuca duże miasto, karierę, światowe 
życie i wraca do Wojcieszowa. Z pytaniem: 
„dlaczego?” zadawanym zewsząd musiał zmierzyć 
się Sławomir Kosz, czterdziestokilkulatek, 
informatyk, który wrócił do rodzinnego 
Wojcieszowa, by rozkręcić tu swój biznes. 
Postanowił zainwestować w turystykę. Wyszedł 
z założenia, że walory krajobrazowe mogą być 
magnesem dla potencjalnych turystów, a odległość 
od większych ośrodków nie mankamentem, 
a atutem. Szczególnie dla tych, których nęci cisza.

I tak powstał „Pensjonat Pod Chmielarzem” - 
zupełnie na uboczu z pięknym widokiem 
na Połom, który zachwyca, gdy tylko wysiądzie 
się z auta na parkingu przed domem na stoku.
Przed pensjonatem stoją terenowe auta, 
którymi Sławomir wozi swoich turystów po 
trudnodostępnych drogach Krainy Wygasłych 
Wulkanów i po dalszych okolicach – nawet poza 
granicami Polski.

Z widokiem 
na Chmielarz

Do terenowych przejażdżek są też quady, a dla 
miłośników dwóch kółek rowery górskie, bo tuż za 
domem zaczynają się interesujące trasy rowerowe 
– oczywiście dla tych bardziej zaprawionych 
w jeździe turystów.
Gospodarz – sam bardzo aktywny człowiek – 
namawia swoich gości do eksplorowania okolicy. 
Oferuje wsparcie merytoryczne, współpracując 
z Zagrodą Sudecką i Partnerstwem Kaczawskim. 

Organizuje wyprawy geologiczne połączone 
w warsztatami, które uczą, jak rozpoznawać 
minerały i gdzie ich skutecznie szukać. A miejsc 
do pozyskania skarbów ziemi w naszej okolicy nie 
brakuje. Wojcieszów, Lubiechowa, Nowy Kościół… 
Goście mogą liczyć również na zorganizowanie 
zawodów paintballowych, wspinaczki górskiej, 
zorbingu a nawet gier terenowych i geocachingu. 
Dlatego w pensjonacie można wypożyczyć GPSy 
wraz z instrukcją gry - niezbędne do szukania 
„skarbów”.
Wraz ze stowarzyszeniem Ziemia Aktywnych 
oferuje swoim gościom wycieczki do sztolni uranu 
Chmielarz i pobliskiego kamieniołomu Gruszka, 
gdzie króluje kozioł „Brygadzista”. 
Dla strudzonych wędrowców w pensjonacie czeka 
sześć pokoi. Każdy z nich ma swoją nazwę. I tak do 
dyspozycji turystów są: Gruszka, Połom, Chm ielarz, 
Dłużek, Skopiec, Miłek – to nie tylko nazwy pokoi 

TURYSTYCZNY WOJCIESZÓW
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ale też okolicznych szczytów, które widać z okna.
Na parterze jest jadalnia i aneks kuchenny ze 
zmywarką do naczyń, lodówką, piekarnikiem, 
płytą kuchenną, tosterem i ekspresem do 
kawy. Podobnie bogato zaopatrzona lodówka - 
wypełniona lokalnymi produktami. Do dyspozycji 
gości jest biblioteczka i pati o z widokiem na 
ogród, każdy pokój ma łazienkę z prysznicem. 
Gdy goście nie chcą tracić czasu na 
przygotowywanie posiłków mogą zamówić 
sobie obiady w pensjonacie. 
Sławomir współpracuje z sąsiadami i pośredniczy 
w sprzedaży wojcieszowskich nalewek oraz 
miodów z pobliskiej pasieki. Sam też dba o to, 
by jego Pensjonat miał swój produkt. Dlatego 
zbudował wędzarnię i na życzenie gości 
przygotowuje im ryby owi ane aromatycznym 
dymem.
Czy z turystyki w Wojcieszowie można żyć 
dostatnio? Może nie dostatnio i w luksusie, 
ale wyżyć się da - uważa właściciel Pensjonatu. 
Trzeba jednak cały czas iść do przodu, 
obserwować rynek, inwestować. Dlatego też 
niedawno dzięki Partnerstwu Kaczawskiemu 
wszedł w projekt, który pozwolił mu postawić 
obok domu Wioskę Spa. To sześć małych 
drewnianych chatek jak dla krasnoludków. 
Jest tam szatnia, grota solna, sauny klasyczna 
i na podczerwień, chatka z grillem i właśnie 
wykańczana chatka barmańska z tarasem 
i ogródkiem. Osobno stoi podgrzewany 
mini basen.
Pomysł na architekturę wioski Sławomir 
zaimportował z wyprawy do Skandynawii. 
Realizacja pochłonęła dużo pieniędzy, 
ale właściciel ma nadzieję, że już niedługo, 
po rozliczeniu projektu odzyska wyłożoną kwotę.
Liczy też na grupy zorganizowane, na imprezy 
integracyjne, wieczory panieńskie, kawalerskie… 
ale też na indywidualnych klientów. Cieszy się, 
że mieszkańcy Wojcieszowa też są zainteresowani 
relaksem w spa.
Czy dzięki takim inicjatywom jest szansa na 
promocję miasteczka? Czy Pensjonat jest 
atrakcyjny dla turystów? Wiadomo, że nigdy nie 
zadowoli się wszystkich. Dla jednych położenie 
Pensjonatu Pod Chmielarzem ma walory, dla 
innych kłopotem jest to, że mają stąd daleko do 
sklepu. Dla jednych atrakcyjna jest cisza, innym 
ona przeszkadza. Potencjał jest. Co prawda 
Wojcieszów nigdy nie był kurortem i do tego 
miana nie aspiruje, ale właśnie kameralny 
klimat miasteczka może być jego atutem. Coraz 
więcej ludzi chce ucieczki od zgiełku, pragnie 
wypoczywać w ciszy i izolacji od tłumu. Tego 
nie zaoferuje ani Karpacz, ani Szklarska Poręba, 
a tym bardziej Zakopane. Sławek Kosz wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom tych turystów, którzy 
nie marzą o brylowaniu na promenadach czy 
deptakach, tylko chcą chłonąć piękno miejsca, 
wyżyć się podczas przemierzania szklaków, 
próbować siły mięśni na nowiutkich single 
trackach.
Wypada kibicować takim ludziom jak właściciel 
Pensjonatu i liczyć, że inni mieszkańcy pójdą 
podobnym śladem. Byłaby to duża szansa dla 
uśpionego miasta.

Iwona Pawłowska
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Modelarnia ZOKiR
Instruktor modelarstwa Stanisław Zawadzki 
już od jakiegoś czasu nosił się z zamiarem 
zorganizowania dla swoich modelarzy wyjazdu 
za granicę, najlepiej do południowych 
sąsiadów, z uwagi na niewielką barierę 
językową. Na przykład do jakiejś modelarni, na 
wspólne warsztaty. Jednak na przeszkodzie stał 
brak funduszy. Kiedy więc dostał propozycję 
wyjazdu studyjnego do Czech na dwa dni i to 
bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zgodził 
się bez wahania.
A wszystko zaczęło się w październiku od 
internetowego plebiscytu Radia Wrocław na 
najlepszą modelarnię. Z pięciu, które brały 
w nim udział, na czoło od razu wysunęła się 
Legnica i Złotoryja. Walczyły łeb w łeb 
i ostatecznie zwyciężyła modelarnia legnicka; 
złotoryjska zajęła drugie miejsce. Z uwagi na to, 
że niewielka Złotoryja przegrała z takim dużym 
miastem jedynie 56 głosami, to było spore 
osiągnięcie. Dzięki temu modelarnię złotoryjską 
zauważył Tomasz Kościów, prezes Fundacji 
Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych 
z siedzibą w Świdnicy.
– Długo szukaliśmy dobrej grupy modelarskiej, 
która by chciała z nami ruszyć w Czechy. Gdy 
wszedłem w internet i zobaczyłem, 
że jesteście na drugim miejscu w plebiscycie, 
od razu zadzwoniłem do Stanisława, żeby 
zaproponować udział w projekcie – opowiada 
pan Tomasz.

Žamberk – Muzeum Starych Maszyn 
i Technologii  
W Žamberku powitał nas Jiři Daniel z czeskiego 
stowarzyszenia Region Panda, po czym naszą 
jedenastoosobową grupę zakwaterowano 
w  hoteliku na terenie ośrodka sportu i rekreacji 
Pod Černym Lesem. Z wielką ciekawością 
oglądaliśmy aquapark, liczne boiska do różnego 
rodzaju sportów, rozległy autokemping 
i urokliwe drewniane chatki. Teraz, jesienią, było 

tu pusto i cicho, ale bez trudu można było 
sobie wyobrazić tłumy ludzi w środku sezonu 
tego atrakcyjnego miejsca. Następnie po 
zjedzeniu obfi tego obiadu i zakwaterowaniu 
w pokojach o wysokim standardzie ruszyliśmy 
na zwiedzanie Muzeum Starych Maszyn 
i Technologii (Muzeum starých strojů 
a technologií), po którym oprowadzał nas 
przewodnik Milan Brož.  
W potężnym, czterokondygnacyjnym 
budynku byłej fabryki włókienniczej 
zgromadzono całkiem pokaźny zbiór starych 
samochodów, motocykli – i co najciekawsze 
– maszyn parowych. Złotoryjscy modelarze 
(sama męska płeć) byli zachwyceni 
eksponatami. Najbardziej podobał się 
wielki, zardzewiały pług parowy z XIX wieku 
stojący pod gołym niebem, a wewnątrz 
gmachu uwagę wszystkich przyciągnęła 
istna perła. Była to legendarna, urzekająco 
piękna, zachwycająca, lśniąco-czarna 
limuzyna piers-arrow z lat trzydziestych XX 
wieku. Wszyscy, jak jeden mąż, rzucili się na 
oglądanie, obmacywanie i fotografowanie 
tego samochodu. Jak przekonywał Tomasz, 
przyjemnością jest samo patrzenie na 
pojazd, a dotknięcie tego cuda wyzwala 

Złotoryjscy modelarze w Czechach

Projekt trwa od 1 kwietnia 2017, a zakończy się 31 
marca 2020 roku. Nosi nazwę INSPIR – Intensywna 
Współpraca Sieci Instytucji Regionu. Nazwa to 
samo znaczy i tak samo brzmi w obu językach, 
czeskim i polskim. Chodzi o to, że oba kraje mają się 
nawzajem inspirować w swoich działaniach.
Celem projektu INSPIR jest łączenie ludzi, 
organizacji i stowarzyszeń o tej samej pasji 
w ramach współpracy transgranicznej. 
Od początku trwania w obszarze działania 
projektu znaleźli się już ogrodnicy, szachiści, 

Uczestnicy wyjazdu studyjnego przy pługu parowym z XIX wieku w muzeum 
Starych maszyn i technologii w Žamberku (Muzeum starých strojů a technologií)

 Fot. Sylwia Dudek-Kokot

Stanisław Zawadzki opisuje 
swoją dioramę na konkurs

Złotoryjscy modelarze 
prezentują swój kącik

 Fot. Sylwia Dudek-Kokot  Fot. Agnieszka Młyńczak

modelarze (pojazdów wodnych), pszczelarze, 
grupy rekonstrukcji historycznych, fotografi cy, 
cukiernicy, akwaryści. Teraz przyszła kolej na 
modelarzy pojazdów kołowych.
Po stronie czeskiej zajmuje się tym Jiři Daniel 
jako prezes stowarzyszenia Region Panda 
z siedzibą w mieście Rychnov nad Kněžnou, a po 
stronie polskiej Tomasz Kościów –prezes Fundacji 
Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych 
z siedzibą w Świdnicy (FIRIM). 

MODELARZE NA WYJEŹDZIE

wręcz fi zyczną rozkosz. Natomiast panie 
(w tym piszącą te słowa) zaciekawił kantor  
byłego właściciela fabryki. Na starym biurku, 
w opasłym segregatorze, zachowały się 
liczne próbki tkanin wełnianych, jakie były tu 
produkowane, zanim w czasie socjalistycznej 
gospodarki do szczętu rozgrabiono zakład. 
Wszystkie próbki prezentowały wełniane 

tkaniny w ciemnej tonacji, z przeznaczeniem na 
męskie ubrania. Po dotknięciu można było się 
przekonać, że wszystkie były wysokiej jakości.
Ceská Třebová – świat modelarstwa
W drugim dniu pobytu, zgodnie z grafi kiem, 
wyruszyliśmy do Czeskiej Trzebowy na 
spotkanie z tamtejszymi modelarzami. Lecz do 
spotkania nie doszło. Zamiast tego złotoryjscy 

modelarze zostali zapisani jako uczestnicy 
konkursu modeli Českotřebowsky vehikl 2019. 
W wielkiej hali, należącej do rozległego 
kompleksu sportowego Na Skałce, rozstawiono 
w sześciu rzędach dwunastometrowe stoły, na 
których umieszczono gęsto jeden przy drugim 
modele pojazdów wojskowych, cywilnych, 
samolotów, statków, żaglowców, fi gurek. Były też 
zamki i pociągi oraz wiele innych. Wystawiono 
też dużo ciekawych dioram. Wokół stołów kłębił 
się dwustuosobowy tłum, złożony z samych 
mężczyzn. W konkursie wzięło udział 438 modeli, 
w tym 25 ze Złotoryi. 
Instruktor Stanisław Zawadzki i jego modelarze 
oprowadzali po wystawie Tomasza Kościów, 
organizatora naszego wyjazdu, dla którego 
to wszystko było absolutną nowością. 
Chłopcy ze znawstwem wyjaśniali mu tajniki 
modelarstwa. Gdy prezes FIRIM zachwycił 
się dioramą „Lądowanie w Normandii 1944”, 
modelarz Wojtek Domzalski (12 lat) rzucił bez 
zastanowienia:
– Widać, że to początek. Morze jest jeszcze 
czyste, w wodzie nie ma krwi.
Do zszokowanego tym oświadczeniem Tomasza 
dotarło, ile precyzji należy włożyć 
w przygotowanie jakiegokolwiek modelu 
oraz jaką wiedzę historyczną wchłaniają chłopcy 
– poniekąd przy okazji – podczas pracy nad 
modelem.
Po zakończeniu konkursu instruktor Stanisław 
dzięki swojemu 40-letniemu doświadczeniu 
modelarskiemu stwierdził, że wykonanie modeli 
stało na bardzo wysokim poziomie. Ogromna 
większość uczestników to byli dorośli ludzie, 
z których wielu zajmowało się modelarstwem 
30 i więcej lat! Nic więc dziwnego, że złotoryjska 
ekipa nie zajęła żadnego miejsca, wszak nasi 
modelarze to zaledwie nastoletni chłopcy. 
Wrażenia
Gdy już nieco zmęczeni wracaliśmy do 
Polski, mogliśmy podsumować nasz pobyt. 
Zgodnie stwierdziliśmy, że był bardzo dobrze 
przygotowany logistycznie i organizacyjnie; 
mogliśmy zobaczyć  ciekawe miejsca i poznać 
nowych ludzi. W sumie wycieczka była bardzo 
udana. Na pewno wielka w tym zasługa Tomasza 
Kościów, który potrafi ł stworzyć sympatyczną 
atmosferę, likwidującą bariery językowe 
i narodowościowe, a do młodzieży zwracał 
się serdecznie i z szacunkiem. 
Teraz oczekujemy rewizyty czeskich modelarzy 
w Złotoryi. Ale nie na konkurs, lecz na warsztaty 
i dyskusje, podczas których będzie się można 
poznać i zacieśnić kontakty. Wszak Czesi i Polacy, 
mimo bliskiego sąsiedztwa, tak mało się znają! 
Mamy nadzieję, że nie skończy się na jednej 
rewizycie, bo pragnęlibyśmy, aby zaowocowało 
to dłuższą, dobrą współpracą.

Tekst: Agnieszka Młyńczak

Zwiedzanie muzeum Starych Maszyn i Technologii w Žamberku

 Fot. Sylwia Dudek-Kokot i Agnieszka Młyńczak

Próbki tkanin w kantorze 
byłego właściciela fabryki

Modele złotoryjskiej modelarni na 
konkursie Českotřebowsky vehikl 2019

Stanisław Zawadzki opisuje 
swoją dioramę na konkurs  Fot. Stanisław Zawadzki  Fot. Sylwia Dudek-Kokot
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ZŁOTORYJSKIE NAZWY ULIC, PLACÓW...

W 2014 roku została wydana książka 
Nazwy ulic, placów i osiedli w Złotoryi od 

średniowiecza do 2012 roku pod red. Romana 
Gorzkowskiego, wyd. TMZZ  2014 z serii 
„Biblioteczka Miłośników Ziemi Złotoryjskiej”. 
I mogłoby się wydawać, że problemy językowe 
w kwesti i nazewnictwa ulic już się skończyły, 
bowiem w każdym momencie można sięgnąć 
po publikację i sprawdzić prawidłową nazwę. 
Jednak w dalszym ciągu natykamy się na 
tabliczkach i drogowskazach na bardzo, bardzo 
wiele nieprawidłowych nazw, których niestety 
nikt nie poprawia, więc błędy się utrwalają, 
zwłaszcza młodemu pokoleniu. 
W poprzednim numerze naszego pisma 
opublikowaliśmy część pierwszą artykułu o tej 
samej tematyce. Teraz spróbujemy uwidocznić 
kolejne błędy w nazewnictwie ulic i placów, 
pokazać prawidłową ich pisownię, jak też 
przykłady poprawnego nazewnictwa. Zajmiemy 
się również problemem pewnego powszechnego 
błędu na znakach drogowych.
Z wyjątkiem, czy bez?

W naszym mieście sporo jest znaków 
drogowych zakaz ruchu(B-1) czy zakaz wjazdu 
(B-2). Jednak podczas stawiania znaków uznano 
pewne odstępstwa od tych reguł. Pod znakami 
zatem pojawiły się oznaczenia, regulujące, kto 
może wjechać na dany teren czy obszar. 
I oto na całej długości miasta poczynając od al. 
Miłej aż do końca ul. Wojska Polskiego kwitnie 
radosna twórczość gramatyczna autorów 
tychże tabliczek. Chodzi mianowicie o WYJĄTEK. 
Na bardzo wielu tabliczkach pod znakami 
zakazu widnieje napis „za wyjątkiem”, co jest 
oczywistym błędem, bo to należy odczytywać 
jako POZA tymi wyjątkami, a zatem zupełnie 
odwrotnie, niż zamiar projektodawców. Zatem 
zawsze należy pisać Z WYJĄTKIEM. Jeśli jeszcze 
dopuszczalne jest, powiedzmy, wybaczenie 
błędów wspólnocie mieszkaniowej, o tyle 
niedopuszczalne są takie błędy na tabliczkach 
ustawianych przez urzędników na drogach 
publicznych lub przed gmachami urzędowymi!

Są też dobre przykłady, na przykład takie, lecz 
jest ich niewiele:

Jednak najbardziej oryginalną twórczość 
prezentuje znak drogowy, gdzie pospołu sąsiaduje 
pisownia poprawna oraz błędna. Czy to nie 
przeszkadza mieszkańcom tego bloku? I do tego 
z dwóch stron?

Zresztą pod znakami zakazu i nie powinno się 
stosować wyrażenia „z wyjątkiem”. Przepisy ruchu 
drogowego mówią wyraźnie, że Dla wyłączenia 
z zakazu pewnych uczestników ruchu lub rodzajów 
pojazdów, stosuje się zwrot „Nie dotyczy,.,” I trzeba 
oddać sprawiedliwość, że są i takie napisy na 
tabliczkach pod znakami:

DOBRZE - zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego

Jeśliby dysponenci znaków drogowych trzymali się 
przepisów ruchu drogowego, do błędów 
by nie dochodziło.
Zapamiętajmy!
Mówimy i piszemy Z WYJĄTKIEM, jeśli chcemy 
coś lub kogoś wyłączyć (nie tylko w odniesieniu 
do znaków drogowych).
Ulice i place z liczbami

To wyjątkowo kłopotliwa grupa nazewnictwa. 
Mimo, że w Złotoryi mamy tylko trzy nazwy 
z liczbami, to i tak zdarzają się błędy. Jest to 
ul. 3 Maja, ul. 11 Listopada i pl. 800-lecia.

Poradniki podają, że jeżeli w nazwie ulicy czy 
placu mamy liczbę, to nie należy dodawać do 
nich (do tych liczb) żadnych końcówek. Poniżej 
podajemy pozytywne przykłady, zresztą jest ich 
większość.

DOBRZE 

DOBRZE 

Jednak w pisowni liczebników zdarzają się błędy:

Zapamiętajmy!
Piszemy zawsze: ul. 3 Maja, ul. 11 Listopada.

Kłopotliwe nazwy - część 2

DOBRZE 

Duże litery w nazwach ulic i placów
Na terenie naszego miasta w wielu miejscach 

znajdują się bardzo ładnie wykonane, estetyczne 
i czytelne drogowskazy z różnymi istotnymi 
informacjami. Są na nich też nazwy ulic i placów. 
Trzeba z ubolewaniem stwierdzić, że na tych 
właśnie tablicach nie zrobiono skutecznej korekty, 
aby zapobiec błędom. Chodzi mianowicie o użycie 
dużych (lub jak kto woli wielkich) liter. 

Na poniższych przykładach widać, że 
– nie wiedzieć czemu – z większą estymą 
traktowano place niż ulice, bowiem skrót. „pl.” 
tutaj zawsze jest napisany dużą literą. 
Tymczasem poradniki mówią, że wyraz plac 
czy ulica jest nazwą gatunkową, więc piszemy 
je małą literą (oczywiście w przypadku 
nazewnictwa ulic i placów). 

O dziwo, takie same drogowskazy poza 
złotoryjską starówką zawierają poprawne 
zastosowanie nazwy „pl.”:

O wyrazie „aleja” i jego skrócie „al.” przed nazwą 
pisaliśmy w części 1, jednak przypominamy, że też 
piszemy je małą literą.
Zapamiętajmy!
W nazwach ulic i placów skrót „ul.” , „pl.” i „al.” 
piszemy małą literą.
To oczywiście nie wszystkie błędy, jakie występują 
na tabliczkach bądź znakach drogowych w naszym 
mieście. W niniejszym artykule chodziło tylko 
o wskazanie najbardziej rażących i powszechnie 
występujących błędów. Jeśli bowiem co roku 
dzieci, młodzież i dorośli przystępują coraz 
liczniej do Złotego Dyktanda, to nie wolno nam 
– autorom i dysponentom tabliczek – utrwalać 
niepoprawnej pisowni. 
Mamy głęboką nadzieję, że tekst ten pomoże 
uniknąć w przyszłości podobnych błędów, 
a dobrze by było, gdyby te, które już istnieją, 
zostały poprawione, czego sobie i złotoryjanom 
życzy autorka.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak

9Listopad-Grudzień 2019  ●  Nr 11-12 (155)

ZŁOTORYJSKIE NAZWY ULIC, PLACÓW... WIZYTA W STOLICY DOLNEGO ŚLĄSKA

Na to spotkanie Dyskusyjny Klub Książki 
biblioteki złotoryjskiej dostał zaproszenie od 

Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. 
W programie przewidziano m.in. literackie 
zwiedzanie Wrocławia i spotkanie autorskie 
z Marcinem Mellerem. Biblioteka złotoryjska 
dostała limit pięciu miejsc i skwapliwie z tego 
skorzystała.

Spotkanie dla moderatorów i klubowiczów 
dyskusyjnych klubów książki rozpoczęło się 
poczęstunkiem  przy smacznej kawie w Bibliotece 
romańskiej wspomnianej wyżej instytucji. 
Uczestniczyło w nim około 30 osób, same panie. 
Mężczyzna był tylko jeden! Miłym zaskoczeniem 
dla wszystkich były prezenty od organizatorów 
w postaci gustownego plecaczka, w sam raz 
na książki, z nadrukiem:  DYSKUSYJNY KLUB 
KSIĄŻKI. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU 
CZYTELNICTWA. W środku można było znaleźć 
notatnik oraz paczuszkę czekoladek. 

Następnym punktem było literackie 
zwiedzanie Wrocławia, a właściwie tylko Rynku, 
bo czas był ograniczony do zaledwie jednej 
godziny. Przewodniczka Krystyna Lasota-Kotowicz 
najpierw pokazała zwiedzającym galerię sławnych 
wrocławian w Starym Ratuszu, których wizerunki 
z marmurów śląskich wykonali znani wrocławscy 
rzeźbiarze. Zwiedzający mieli okazję poznać – 
niestety mocno skrócone – historie osób, które 
związane były z literaturą. Okazało się, że na 26 
popiersi takich osób było aż kilkanaście.

Następnie uczestnicy powędrowali przez 
Rynek, aż do Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Przewodniczka co chwila zatrzymywała się, aby 

omówić kolejne ważne miejsce związane w jakiś 
sposób z literaturą. To były rzeźby na budynkach 
lub same budynki, w których działy się ważne 
rzeczy, sporo było też płyt pamiątkowych na 
ścianach budynków, poświęconym poetom 
bądź pisarzom, czy też naukowcom, którzy żyli 
i pracowali we Wrocławiu. Wszystko było bardzo 
ciekawe. Okazuje się, że wiele razy można przejść 
obok jakiegoś miejsca, nie zdając sobie sprawy 
z jego ważności, a czasem nie mając pojęcia o jego 
istnieniu. Dlatego zwiedzanie literackie bardzo 
się wszystkim spodobało.

Przewodniczka wiele uwagi poświęciła książce 
naszej noblistki Olgi Tokarczuk „E.E.”, której akcja 
toczy się we Wrocławiu na początku XX wieku. 
Wraz z Krystyną Lasotą-Kotowicz byliśmy w tym 
samych miejscach, co bohaterka powieści sto 
lat temu. Wielu z nas nie znało tej książki, więc 
postanowiliśmy nadrobić to niedopatrzenie po 
powrocie do domów.

Po literackiej wędrówce w lodowatej 
listopadowej mżawce miło było wrócić w jasne 
i ciepłe wnętrza biblioteki, gdzie po sutym 
obiedzie wszyscy udali się na spotkanie autorskie 
z Marcinem Mellerem. Ten znany dziennikarz 
i publicysta promował swoją ostatnią książkę 
Nietoperz i suszone cytryny.  Autor w dowcipny 
sposób przedstawiał swoją publikację, odkrywając 
po trosze tajemnice warsztatu pisania felietonów, 
przykuwając uwagę słuchaczy. 

Podczas drogi powrotnej w czystych 
wnętrzach pociągu Kolei Dolnośląskich pięć kobiet 
ze złotoryjskiego DKK zawzięcie dyskutowało 
oczywiście o książkach. Godzina jazdy minęła, 
jak z bicza strzelił. Szkoda, że następne takie 
spotkanie będzie dopiero za rok.  

Tekst: Agnieszka Młyńczak
Zdjęcia: archiwum MBP Złotoryja

Posmutniał jesienny park. Złoto-ognista paleta 
barw odfrunęła z liśćmi zdmuchniętymi przez 

wiatr. Nad jeziorami ucichł gwar ptaków, tylko na 
niebie słychać łopot skrzydeł – to dzikie gęsi, jak 
w bojowym szyku, suną równiutko po niebieskich 
przestworzach. W lesie ostatni grzybiarze 
przemykają po wrzosowych łanach 
w poszukiwaniu borowika lub rydza ustrojonego 
w dostojny kapelusz. Zapach pr zemokniętych liści 
i igliwia skropionego poranną mgłą roznosi się po 
leśnych ostojach. Czas listopadowych zaduszek 
nastraja nostalgicznie, przywołując pamięć o 
ludziach, co odeszli – tych najbliższych i tych, 
którzy od pokoleń tworzą sztafetę bezimiennych 
bohaterów, przelewających krew za ojczyznę.
Polski listopad to czas zadumy nad grobami. 
Jakże bliska jest nam ta tradycja mająca niezwykłą 
wartość duchową. Bo przecież obcowanie ze 

zmarłymi jest ponadczasową pamięcią o nich. 
Wyrazem tej pamięci są znicze płonące na 
cmentarzach w Polsce i poza jej granicami nie 
tylko w dzień Wszystkich Świętych. Jak to pisał 
poeta:  U nas w zwyczaju na mogiłki jechać, 
choćby najdalej było, dlatego w mojej pamięci 
sprzed ponad pięćdziesięciu lat pozostał obraz 
sunących sznurami wozów konnych, zmierzających 
w kierunku cmentarza z okolicznych wiosek, 
rozsianych wokół klasztoru ojców karmelitów w 
Woli Gułowskiej, na Lubelszczyźnie. Pamiętam, 
że mój tatuś odwiedzający tam grób rodziców, 
zawsze prowadził mnie do kwatery kleberczyków, 
by zapalić znicz na grobach żołnierzy, którzy we 
wrześniu 1939 roku bronili skrawka polskiej ziemi, 
skrapiając ją bohatersko własną krwią. Jakaż to 
była dla mnie - kilkuletniego dziecka - piękna 
lekcja historii i patriotyzmu. Dziś po ponad pół 
wieku wozy konne zastąpiły konie mechaniczne, 
ale wciąż jedziemy na mogiłki, nie tylko dla 
zwyczaju, ale dla uczczenia tych, którzy choć już 
po tamtej stronie, są wciąż z nami, tylko inaczej. 
W listopadowym czasie zadumy na ich grobach, 
zapalamy małe lampki - znak żałoby i pamięci. 

Polski listopad to czas zadumy nad dziejami 
naszej ojczyzny, która po 123 latach niewoli mogła 
cieszyć się niepodległością. Listopad 1918 roku 
to niezwykły moment  w dziejach Polski, dlatego 
na różne sposoby wspominamy i upamiętniamy 
ludzi, którzy tworzyli nowy rozdział w historii 
naszej ojczyzny. W tamtym okresie w wielu 
miejscach na terenie Polski zasadzono młode 
dęby, które miały upamiętnić  tę historyczną datę 
i przypominać następnym pokoleniom o ludziach, 
którzy wtedy budowali polską państwowość. Dziś, 
są to potężne drzewa - niemi świadkowie historii. 
Dęby Niepodległości możemy spotkać w miejskich 
parkach, ogrodach, na rozstaju dróg. W ten 
listopadowy czas zadumy, wpatrując się w ich 
potężną, stuletnią koronę, pomyślmy z refl eksją  
nad tą dawną i współczesną historią Polski.  
Zastanówmy się, o czym za sto lat będą szumiały 
polskie dęby? Jaką opowieść o dzisiejszych czasach 
przekażą przyszłym pokoleniom? Na te pytania 
niech odpowie sobie każdy z nas, a może wtedy 
zrozumie, że wolność ojczyzny nie jest dana raz 
na zawsze, ale jest zadaniemdo wypełnienia. 

                                                                  Markosia

Wyjazdowe spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki

Listopadowy 
czas zadumy

Członkinie DKK 
Złotoryja 

na tle Biblioteki 
Dolnośląskiej 

we Wrocławiu 
– początek zwiedzania

Członkinie DKK złotoryjskiej biblioteki 
podczas spotkania przy kawie w Bibliotece 

Romańskiej prezentują otrzymane plecaczki

Zwiedzanie Starego Ratusza
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Podobnie jak w każdej rodzinie, tak i w 
przypadku wspólnoty narodowej, życie 

toczy się wokół dat i wydarzeń, o których się 
pamięta i które się świętuje. To właśnie te 
daty i te wydarzenia składają się na historię, 
z której czerpie się siłę, motywację do życia, 
potrzebę pielęgnowania więzi z najbliższym 
otoczeniem. W rodzinnym i wspólnotowym 
kalendarzu mamy uroczystości, które 
świętujemy na poważnie i te, które fetujemy 
w dużym gronie i z piosenką na ustach. 
Obchodzenie rocznic odzyskania 
niepodległości jest trochę jak świętowanie 
urodzin, ze śpiewami i zajadaniem łakoci. 
Takim urodzinowym spotkaniem, które 
lubi pokoleniowe sojusze jest Festi wal 
Pieśni Patriotycznej, które od kilku lat 
organizuje Złotoryjski Ośrodek Kultury 
i Rekreacji. Może nie jest okazją do 
wystawienia słodkiego stołu, ale ‘słodyczy’ 
i tak nie brakuje, gdy na scenie pojawiają się 
przedszkolaki.
W tym roku festi wal odbył się tydzień 
po ofi cjalnych obchodach i ponownie 
cieszył się dużym zainteresowaniem. Na 
scenie wystąpiło 12 zespołów/duetów i 24 
solistów ze Złotoryi, ale także z Sokołowca, 
Nowego Kościoła, Rokitnicy i Świerzawy. 
Przeważały występy wokalne, jednak 
dzięki wszechstronnym, przywołanym 
wyżej przedszkolakom, nie zabrakło ani 
recytowanych wierszy, ani skocznego 
oberka. Najmłodsi prezentowali się 
wyjątkowo barwnie – w strojach ludowych 
i czerwono-białych. Podczas festi walu 
wystąpili śmiałkowie od dawna obyci ze 
sceną i tremą, ale nie zabrakło debiutantów, 

którzy podołali trudnemu zadaniu i przed 
pełną widownią zaprezentowali się na 
ti p-top. Wszystkie prezentacje oceniało jury, 
które po burzliwych obradach, doszło do 
wspólnego werdyktu i laury ‘pierwszeństwa’ 
w zbiorowym śpiewaniu przyznało 33. 
Złotoryjskiej Drużynie Zuchowo-Harcerskiej 
„Nazwy nie pamiętam” za dobrze wyśpiewany 
utwór „Ptaki ptakom” przy gitarowym 
akompaniamencie i wartko zaaranżowanym 
ognisku. Wśród solistów najlepsza okazała się 
Julia Fajkisz, która urzekła jury swoją barwą 
głosu i aktorskim wykonaniem piosenki 
„Uwierz Polsko”. Za harcerzami, w kategorii 
zespoły i duety dostrzeżono grupę wokalną 
„Zwierzaki-Słodziaki” ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 i „Leśne Skrzaty” z Przedszkola Miejskiego 
nr 1. Spośród licznej grupy solistów jury 
nagrodziło jeszcze czterech, przyznając dwa 
drugie i dwa trzecie miejsca. Srebrne podium 
przypadło Gabrieli Browolejt i sześciolatce 
Hannie Matuszkiewicz – uczennicom z SP3, 
brązowe - Melissie Fortwengel (LO w Złotoryi) 
oraz Łukaszowi Dębickiemu (SP w Sokołowcu). 
Wyróżnienia otrzymały – Magdalena Tomala 
z SP1 i Kalina Błaszczyk (SP w Rokitnicy). 

Wszyscy występujący zasłużyli na brawa 
i takowe otrzymali. Publiczność nie żałowała 
oklasków, a później cierpliwie oczekiwała na 
werdykt. Jury - w osobach Joanny Płochy, 
Doroty Kosińskiej, Doroty Szydełko – sprostało 
trudnemu zadaniu, chociaż kompromis 
podjęło dopiero po burzliwej dyskusji.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu 
i zapraszamy za rok na kolejny festi wal! 

Joanna Sosa-Misiak
Fot. Gazeta Złotoryjska
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Po latach w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Złotoryi odbył się drugi wernisaż wystawy 

malarstwa Marii Rogali. Artystka prezentowała 
złotoryjskiej publiczności swe prace równo dziesięć 
lat temu. Obie wystawy kapiące kwieciem, kolorami, 
zapachami wzbudziły podziw i potok pytań 
o szczegóły warsztatowe, inspiracje tematyczne, 
proces tworzenia. Niewielki format prac malarskich 
umożliwia zestawianie obrazków i łatwe budowanie 
całych kompozycji na ścianie. Wiejskie chaty 
zatopione w bujnej roślinności zapraszają do wnętrza, 
gdzie zdaje się ktoś czeka ze świeżym pachnącym 
chlebem i miodem, bo taka mnogość kwiatów musi 
wabić pszczoły, które pozwalają podebrać sobie 
trochę złocistej smakowitości. Ulubionymi od lat 
kwiatami Autorki są irysy, chryzantemy, nasturcje, 
słoneczniki, róże i maki. Obrazy kuszą. Drogi polne 
zapraszają na spacer, obiecują zaprowadzić do miejsc 
spokojnych, tajemnych i urokliwych. W  tych 
malarskich wędrówkach pojawiają się wątki 
architektury złotoryjskiej. Urokliwe kolorowe 
kamieniczki zdają się być sercem malowane, 
a to dlatego, że kiedy Artystka mieszkała w Złotoryi 
miasto było szare, domy szpecił odpadający tynk, 
a brzydotę usiłował ukryć spływający z kominów 
dym – znak, że mieszkańcy palą w piecach. Pani Maria 
chętnie wspomina odległe lata i odpowiada 
na pytania. Zatem pytamy. 
Kto wpadł na pomysł poprzedniej wystawy?                                                                                                             
Jesienią 2009 r. podczas turnusu rehabilitacyjnego 
w Busku Zdroju mile zaskoczyła mnie pani Aneta 
Wasilewska propozycją wystawy. Natychmiast się 
zgodziłam, bo w Złotoryi byłam młoda i szczęśliwa.                                                                                                                                      

Pamiętajcie 
o ogrodach

I co było dalej?
Odwiedziła mnie pani dyrektor, wybrałyśmy z moich 
zasobów trzydzieści cztery prace, które zostały 
zaprezentowane w Bibliotece Miejskiej na wystawie w 
okresie od 12 XI do 12 XII 2009 r. Wystawę opatrzono 
tytułem „Świat w kolorach”.
I jak pani znajduje te powroty?                                                                                                                     
Byłam i jestem teraz ogromnie wzruszona tym, że w 
miejscu, gdzie żyłam, mieszkałam (za ścianą biblioteki) 
przez prawie pięć lat, jestem znów. 
A skąd się pani wzięła w Złotoryi?
Byłam studentką ostatniego roku Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Spotkałam koleżankę pracującą 
w przemyśle, w Łodzi, gdzie zatwierdzano wzory do 
produkcji, bo wszystko było zależne od Centrali. 
Od niej dowiedziałam się o etacie w Fabryce 
Wyrobów Filcowych w Złotoryi. Nie był to szczyt 
marzeń projektowych wykształconego plastyka, ale 
była stała pensja. Mąż ukończył studia i dołączył do 
mnie i poprowadził koło plastyczne w domu kultury. 
A jakieś awanse?
Urodziłam córeczkę, mąż awansował na dyrektora, 
ja przeszłam na jego miejsce i zamieszkaliśmy 
w obecnej siedzibie redakcji Gazety Złotoryjskiej. 
Prowadziłam zajęcia tkackie, panie projektowały 
same swoje gobeliny.                                                                                          
Kiedy ruszyła pani w świat?
Ten wielki świat był tuż za miedzą. Wyjechaliśmy 
do Legnicy. Dużo się działo, projektowałam reklamę 
w Dziewiarzu, uczyłam w Technikum Ekonomicznym, 
a od 1975 r. zostałam wizytatorem – metodykiem 
przedmiotu wychowanie plastyczne w Kuratorium 
Oświaty w Legnicy. I tak przez dwadzieścia lat. 
Ten dzisiejszy powrót do Złotoryi, do znajomych 
i sympatyków jest bardzo wzruszający i radosny.
Spójrzmy jeszcze raz na złotoryjskie perełki 
i posłuchajmy co mówi Autorka: „Kiedy wracałam po 
podróżach do Złotoryi z dworca kolejowego szłam w 
górę wzdłuż działek w kierunku ul. Solnej. Patrzyłam 
na domy i jawiły mi się jakoby stały jeden na drugim, 
w kilku rzędach, gdyż następna ulica była wyżej 
od poprzedniej. To był widok fascynujący, 
ale przypominając sobie  tamte obserwacje, obrazki 
namalowałam współcześnie. Jest ich dziesięć, 
oprawionych w szerokie passe-partout i wydaje 
mi się, że wyglądają dobrze”. Druga grupa, to prace 
poplenerowe z Puław i Kazimierza, trzecia 
z roślinnością wszelką nawiązuje do słów Jonasza 
Kofty „Pamiętajcie o ogrodach”. 
Jest nam niezwykle miło, że jest Pani z nami i dzieli 
się swoją twórczością. Dziękujemy za miłe słowa 
o Złotoryi, którą kochamy i pragniemy, by stała 
się kolorowa, ciepła i bezpieczna 
– jaka jest na Pani płótnach.                                                                                                                                        
Dziękuję za rozmowę i życzę wielu udanych realizacji, 
a może… do zobaczenia, najpierw na urodzinowej 
wystawie w Legnicy.
Podczas spotkania w bibliotece Pani Marii Rogali 
towarzyszyła rodzina i przyjaciółka - Pani Janina 
Stasiak, historyk sztuki, autorka recenzji, przedmów 
i katalogów, także nauczyciel akademicki.

Tekst: Danuta Sosa  
Zdjęcia: Joanna Sosa-Misiak                                                                                                                                     

WERNISAŻ W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ



Grudzień, a czasami nawet 
i listopad to okres przygotowań 

do Świąt Bożego Narodzenia. Tutaj 
trzeba rozdzielić komercję od 
prawdziwej tradycji. 
W chrześcijaństwie adwent, 
czyli okres przypominający 
oczekiwanie na powtórne przyjście 
Jezusa Chrystusa zaczyna się 
dopiero w czwartą niedzielę 
poprzedzającą Wigilię. W tym roku 
przypadł na pierwszego grudnia. 
Nic sobie z tego nie robiąc, 
ale też żeby zdążyć do świąt, różne 
instytucje zaczęły przygotowania 
już znacznie wcześniej. Wystrój 
i oprawa muzyczna a także 
asortyment świąteczny spotykamy 
w hipermarketach już zaraz po 
zakończeniu tzw. akcji „Halloween” 
(to początek listopada). Pachnące 
jeszcze fabryką miniaturki 
czarownic, gumowe pająki, 
sztuczne mumie i maski trolli 
zastępują na sklepowych półkach 

miniaturki Mikołajów, gumowe 
renifery, sztuczne gwiazdy 
betlejemskie i maski trolli 
(elfów). Już od dawna stało się 
„roczną codziennością”, to że fi rmy 
dbając o presti ż i swój wizerunek 
muszą przeznaczać pewne kwoty 
na świąteczne iluminacje. Jest 
to nic innego niż podążanie za 
panującym trendem. Wszyscy 
muszą się dopasować 
do obowiązującej sytuacji, zgodnie 
z zasadą „kto stoi (się nie rozwija), 
ten się cofa”, czyli traci rynek. 
Wyobraźmy bowiem sobie ulicę, 
na której każdy dom oświetlony 
jest na święta Bożego Narodzenia, 
a wśród nich jeden nie. Przecież 
taka ulica wyglądałaby jak Kazikowa 
„Dziewczyna bez zęba na przedzie”. 
Nikt nie chce i nie może być taką 
dziurą. Tak i miasta prześcigają się, 
żeby swoim mieszkańcom ten cza s 
uprzyjemnić. A skoro zmierzch 
w tym czasie zapada dużo 
wcześniej i noc trwa znacznie 
dłużej, to najefektowniejszym 
i sprawdzonym rozwiązaniem 
jest iluminacja. Iluminacja tworzy 
odpowiedni nastrój. Niecodziennie 

oświetlone budynki ujawniają 
swoje nieznane ale istotne detale, 
noc staje się oswojona, ludzie 
uświadamiają sobie coś nowego, 
czego do tej pory nie doświadczali. 
Kolorowe światło dodaje nam 
nowej nieznanej energii, sprawia że 
zima się cofa i daje złudzenie 
ciepła. Jeżeli nikt w typowy ciemny 
zimowy wieczór nie wyściubia nosa 
z ogrzanego ekologicznym paliwem 
mieszkanka, to iluminacja każe mu 
w taki właśnie przedświąteczny 
czas biec środkiem ulicy śpiewając 
jeden ze standardów Franka 
Sinatry, lub Michael’a Buble. 
W telewizorze mamy relację 
z momentu zapalania iluminacji 
na olbrzymiej choince w Nowym 
Yorku. 6 grudnia była relacja 
z pierwszego dnia gdy zapłonęła 
iluminacja w mieście stołecznym 
Warszawa. Codziennie jesteśmy 
bombardowani relacjami 
z bożonarodzeniowych jarmarków 
organizowanych w różnych 
miastach, gdzie iluminacja jest 
oszałamiająca.

A jak to wygląda u nas? 
W Złotoryi iluminację miejską 
zaczyna rozwieszać się już w 
ostatniej dekadzie listopada. 
Zadanie to jest powierzone przez 
Urząd Miejski Rejonowemu 
Przedsiębiorstwu Komunalnemu 
sp. z o.o. Do 6. grudnia mają czas 
żeby iluminacja mogła rozbłysnąć 
całą swoją mocą. Co roku miasto 
przeznacza w budżecie określoną 
pulę pieniędzy na oświetlenie 
bożonarodzeniowe. Nie są to 
kwoty, które zadowalałyby Karolinę 
Zielewską. W Wydziale Mienia 

Iluminacja

Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych spraw.                                                                                                             
Uciszcie Wasze myśli.

Jeśli uda Wam się wsłuchać w ciszę swej duszy,                                                                                                                                
to na pewno usłyszycie pukanie do drzwi.                                                                                                                       
To Bóg przynosi Wam swego Syna, abyście Go przyjęli.                                                                                                                                        
Zapalcie świecę, usiądźcie przy wigilijnym stole,                                                                                                                                   
podzielcie się opłatkiem i świętujcie, świętujcie…

Wszystkim Państwu życzymy wielu wzruszeń, udanych spotkań,                                                                               
dobrej kondycji zdrowotnej, satysfakcjonującego podsumowania 
roku 2019 i śmiałych planów na 2020 rok.

                          Zarząd TMZZ i redakcja Echa Złotoryi

złotoryjskiego magistratu zajmuje 
się ona między innymi właśnie 
kwesti ą iluminacji. „O sprawach 
budżetowych decyduje burmistrz 
w porozumieniu ze skarbnikiem, 
a akceptują to nasi radni, my 
musimy gospodarować tym 
co dostaniemy” – mówi mi pani 
Karolina. „Co roku staramy się 
wprowadzić coś nowego, w tym 
akurat udało nam się kupić 
i zainstalować świetlistą bombkę 
na rynku oraz anioła grającego 
na harfi e na placu Niepodległości. 
Poza tym pewną część pieniędzy 
musimy przeznaczać na 
konserwację istniejącego już 
oświetlenia”. 

W tym roku było to 8,5 tys. zł. 
„To musi wystarczyć na wymianę 
zepsutych węży świetlnych 
i żarówek” – mówi mi Ania 
Szczecina Kierownik Oddziału 
Estetyki i Zieleni Miejskiej w RPK sp. 
z o.o. – „W tym roku mamy bardzo 
dużo awarii i instalowanie iluminacji 
nie jest łatwe. Podstawowe nasze 
ozdoby to żelazne stelaże owinięte 
światełkami rozwieszane w 
poprzek ulic. Dwa lata temu Urząd 
Miejski kupił ornamenty, którymi 
ozdobiliśmy drzewa w centrum 
miasta, co dało niezwykły efekt”. 
Jednak nie ma co się oszukiwać, 
że TVN przyjedzie do nas zrobić 
reportaż o bożonarodzeniowym 
oświetleniu. Zwłaszcza, że jak 
dodaje pani Ania: „Ważniejszych 
potrzeb w mieście jest tak dużo, 
że wydawanie pieniędzy na 
świąteczną iluminację uważam 
za pewną rozrzutność”.   

Jarosław Jańta

 Fot. Joanna Sosa-Misiak  Fot. Damian Komada  Fot. Damian Komada Fot. Damian Komada

 Fot. Anna Bobowska

Podziękowanie za 2019 r.
„Dziękujemy Wszystkim 

członkom TMZZ i sympatykom, którzy 
w roku bieżącym zaangażowali się 

w działalność na rzecz Towarzystwa. 
Dziękujemy Wszystkim sponsorom, 

bez wsparcia których nasza 
działalność byłaby niemożliwa 

i  dziękujemy Wszystkim, dla 
których wszelkie podejmowane 

przez nas inicjatywy na rzecz naszego 
miasta i regionu, kształtujące 

świadomość i patriotyzm lokalny, 
odwołujące się do przeszłości 

i przyszłości mają znaczenie”
Zarząd TMZZ
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 Mikołaje z Wulkan Team na I Jarmarku 
Bożonarodzeniowym w Czaplach

Wizyta moto-mikołajów z Wulkan 
Team na złotoryjskim Rynku

Spotkanie przedszkolaków 
ze św. Mikołajem w ZOKiR

Spotkanie przedszkolaków 
ze św. Mikołajem w ZOKiR

Spotkanie przedszkolaków 
ze św. Mikołajem w ZOKiR



FLORYSTKA 

Do pracy w kwiaciarni potrzebna jest 
wyobraźnia, artystyczna smykałka i... mocne 

ręce. Okazałe bukiety w modnym spiralnym 
skręcie nie zawsze mieszczą się w kobiecej dłoni, 
a zrobienie takich kilkunastu dziennie 
– nadwyręża nadgarski. Jeśli ktoś kiedyś myślał, 
że praca ‘z kwiatami’ jest tylko łatwa 
i przyjemna, nie zna tego fachu od zaplecza. 
Kwiaty są materią skomplikowaną i wymagają 
obszernej wiedzy botanicznej. Ponadto kwiaty 
potrzebują dodatkowej oprawy, a to z kolei 
wiaże się z tym, że trzeba być po trosze 
wikliniarzem, ceramikiem, plastykiem. Sztuki 
łączenia kolorów można wyuczyć się na kursie, 
ale tworzenie kompozycji przestrzennych 
wymaga intuicji, wrodzonego zmysłu 
estetycznego i kreatywności. Florysta to także 
dekorator wnętrz, a tu trzeba być Adamem 
Słodowym - praca z drutem, klejami i całym 
zestawem narzędzi od sekatora po wiertarkę. 
Tworzenie kwiatowych kompozycji wymaga 
dużego nakładu pracy i czasu, ale zwykle efekt 
końcowy wynagradza wysiłek. 

Boże Narodzenie pobudza nie tylko branżę 
spożywczą, ale także jest okresem wzmożonej 
pracy w kwiciarniach. A skoro tak, to jest to 

dobra okazja, by odwiedzić fl orystę w jego 
miejscu pracy. Florystyka jest częścią „biznesu 
bożonarodzeniowego”, ale usprawiedliwia ją fakt, 
że świętom zawsze chcemy nadać odpowiedni 
kolor... Odwiedzam kwiaciarnię pani Agnieszki 
Kochańskiej przy pl. Niepodległości z zamiarem 
poznania aktualnych trendów w dekoracjach 
świątecznych. Wiszący na drzwiach wieniec 
zapowiada kolorystyczną świąteczną klasykę, ale 
w środku czeka mnie niespodzianka – kraina lodu 
w stylistyce skandynawskiej. Białe fi gury zwierząt, 
fi lcowe skrzaty, renifery, mnogość gotowych 
układanek świątecznych – pozorny bałagan, 
który tworzy schodkową przemyślaną dekorację. 
Ładnie tu! Przyglądam się pojedynczym 
elementom. Są żywe rośliny, dużo delikatnej 
soczystej zieleni za sprawą puszystych mchów 
i... jej wysokość szyszka w kolejnych odsłonach! 
Kto odważyłby się zdetronizować taki cud natury, 
który co roku znajduje nowy pomysł na siebie?! 
Szyszka brązowa, farbowana, ośnieżona; solo 
i w girlandach,  jako dodatek i w roli głównej; 
świerkowe, sosnowe, cedrowe, piniowe 
– swojskie i „na emigracji”. Są też inne suszone 
dary natury, leśny „złom”, który przypomina 
spacery po lesie. Dookoła połysk... Tak, to on 
wprowadza tu magię.

Panią Agnieszkę zastaję przy choince. Gałązki 
jodły nobilis budują drzewko na drewnianym 
pałąku. Na szczycie pojawia się druciany stelaż, 
który szybkimi ruchami pokrywa się mchem. 
Powstaje fi glarny koniuszek opleciony złotym, 
cieniutkim jak nitka drutem. Pod ręką, na ladzie 
leżą maleńkie szklane bombki – przeważają białe 
w wersjach monochromatycznych - matowe, 
lśniące i brokatowe. Pytam o najnowsze trendy 
w światecznych dekoracjach: - Trend 
glamour, który utrzymuje się od kilku lat, czyli 
srebro, biel, czerń, został, ale w tym sezonie 
bożonarodzeniowym wszedł nowy kolor – zielony 
butelkowy – wyjaśnia pani Agnieszka, 
a ja natychmiast zauważam, że to tak jak w branży 
odzieżowej. - Tak, ale w Złotoryi ten kolor jeszcze 
się nie przyjął, dlatego u mnie też go nie ma. Wciaż 
więcej jest zwolenników tradycyjnych połączeń 
czerwieni, złota i zieleni. A ja nie wyobrażam 
sobie, żeby były dwie lub trzy dekoracje. Musi być 
„wow!”. To musi błyszczeć, musi świecić, musi być 
tego dużo! Pani Agnieszka dobrze wie, że glamour 
to magia, blask i przepych. Ale to także kontrasty, 
zabawa trendami, odbierana jako ekstrawagancja. 
To propozycje 
dla otwartych na nowinki i lubiących świecidełka. 

Zwracam uwagę na dużą ilość suszonych 
owoców, wycinanek z kory brzozowej, mchu, 
plastrów drewna, choinek i gwiazdek ze sklejki, 
cynamonu w laskach – to znak, że miłośnicy eko 
i ozdób w stylistyce rustykalnej (wieńce, lampiony, 
świeczniki) wciąż mają znaczenie. 
- Tak, są też zwolennicy natury. Ale tych klientów 
jest ostatnio mniej. Zauważam za to, że niektórzy 
lubią łączenia – eko z błyskiem. Przecież nic nie 
przeszkadza, żeby łączyć białą bombkę z szyszką 
i kawałkiem kory czy mchu. Szyszka, złoto, czerwień 

- piękne zestawienie! Niektórzy myślą, że złota 
nie łączy się ze sebrem, a przecież one również 
pięknie wyglądają. Ale do tego duetu najtrudniej 
ludzi przekonać. To dla odważnych... Trzeba jednak 
pamiętać, że w dekoracjach sprawdzają się bombki 
jednokolorowe, obrazki i wzorki nie wygladaja 
dobrze.

Pokazuję kompozycje, które zwróciły moją 
uwagę. Pączek kwiatowy na grubej łodydze. Żywy 
kwiat w komozycji światecznej? - Tak. Od lat 
w świątecznych trendach jest hippeastrum, znany 
jako amarylis. W domach, na oknach kwitnie na 
wiosnę, a przed Bożym Narodzeniem jest specjalnie 
„pędzony”. Wielu klientów chce coś roślinnego, 
żywego, nie tylko sztuczne. Amarylis tworzy 
elegancką strzelistą układankę, ale jak dodaje pani 
Agnieszka, świetnie nadaje się do łączenia stylu 
glamour ze stylem eko. - Jest amarylis w złotej lub 
białej donicy, są lśniące bombki, ale są też dookoła 
mchy, wodorosty, chrobotki, kora, szyszki. 
A gdy w ciepłym mieszkaniu kwiat zakwitnie, 
przybędzie jeszcze intensywna czerwień. 
Faktycznie, całość robi wrażenie.

Floryści mają swoje ulubione materiały, 
kształty, kolory. Ciekawi mnie, jak bardzo w tej 
dekoracji widać gust właścicielki kwiaciarni a nie 
tylko obecnie obowiązujące trendy? - Uwielbiam 
choinki! Ale też wszelkiego rodzaju nowinki. Staram 
się, żeby co roku było coś innego, żeby nie powielać 
pomysłów z poprzednich lat. W zeszłym roku 
robiłam wielkie dekoracje w szklanych kielichach, 
ze światełkami. W tym roku tego już nie ma, 
ale za to są choinki, amarylisy w przeróżnych 
donicach i zestawieniach. W tych dekoracjach 
oddaję swoje serce. Dla mnie Boże Narodzenie 
to magiczny czas, uwielbiam go. 

Drążę temat nadreprezentacji bieli. Pani 
Agnieszka łączy biel z kolorami metali – złotem 
i srebrem. Widzę wilgotne lasy w szkle, a w nich 
małe białe choinki i fi gurki reniferów. Są także 
dekoracje, które hołdują modzie na biały total 
look. Pani Agnieszka wychodzi naprzeciw takim 
gustom, ale uprzedza, że dekoracje świąteczne 
w tym samym kolorze, który dominuje we wnętrzu 
są niewidoczne. - Na biel jest zapotrzebowanie. 
Dużo osób chce w bieli. Trzeci, może czwarty rok 
ludzie przemalowują wnętrza domów na szaro lub 
biało... Dekoracja świąteczna ma rozświetlić 
te kolory, one powinny być tłem „do malowania”. 

Z tym „malowaniem” nie jest jednak 
tak prosto... - Wielu klientów prosi o poradę. 
Niektórych odwiedzam w domach, niektórzy 
pokazują mi zdjęcia swojego salonu lub kuchni 
w telefonie i proszę o podpowiedź, jakiego typu 
dekoracja będzie tam pasowała, gdzie i co ustawić. 
Zdarza się, że ktoś przychodzi i mówi, że ma dużo 
srebrnych dodatków i prosi o dekoracje 
w kolorze srebrnym. W takim przypadku odradzam 
powielanie koloru, podpowiadam, że kwiat 
z zielenią, z intensywnym kolorem będzie bardziej 
zauważalny. Gdy widzę opór klientki - umawiam się 
na zakup z możliwością zwrotu lub wymiany na coś 
innego. Miło jest, gdy klientka wraca zadowolona, 
bo dekoracja w nowym kolorze wygląda dobrze.

Glamour 
i dary natury
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Jest taki czas w roku, w którym oczekiwanie na 
przybycie niecodziennego Gościa nabiera bardzo 

uroczystego charakteru. Szczególnie w wigilijny 
wieczór ma ono wymiar nieomal mistyczny 
- w blasku choinki, z płatkami śniegu spadającymi 
na ciche ulice i pola, z zapachem potraw i ciepłem 
domowego ogniska. Oczekujemy na pierwszą 
gwiazdę, oczekujemy na przybycie zbłąkanego 
wędrowca, oczekujemy na prezenty, oczekujemy 
na północ, oczekujemy na Pasterkę 
z rozbrzmiewającym w nocnej ciszy chórem 
ludzkich głosów: ,,Bóg się rodzi moc truchleje”. 
Babcia Krysia krząta się od rana. Przecież to już 
90 wigilia w jej życiu. Jak ten czas szybko zleciał. 
Pamięta wigilie sprzed kilkudziesięciu lat, z choinką 
przystrojoną w papierowe zabawki i łańcuchy 
z małymi świeczkami przypiętymi do gałązek, 

z zapachem kapusty, grzybów i suszonych 
owoców. W latach wojny było cicho i skromnie, 
bez prezentów, ale z miłością rodziców i licznego 
rodzeństwa. Dziś ona sama, jako seniorka rodu, 
czeka na swoich najbliższych. Ciągle zerka w okno. 
Przecież przy wigilijnym stole nie może zabraknąć 
jej jedynej, ukochanej wnuczki. Kasia studiuje 
w Warszawie, pewnie niedługo pojawi się w 
drzwiach domu i wtedy babcia przytuli ją do serca.  
Niepokoi się, aby zdążyć ze wszystkim na czas. Gdy 
cała rodzina zasiada do uroczystej kolacji, babcia 
Krysia wie, że warto czekać na ten cud narodzin 
Bożego Dzieciątka, bo wigilijne oczekiwanie 
i radość dzielenia się opłatkiem to czas jednoczący 
rodzinę w miłości do Boga i ludzi. 

Wiktor samotnie spędza święta w swoim 
małym mieszkaniu, znajdującym się na poddaszu 
kamienicy. Nie ma w jego domu choinki, pusty 
pokój odstrasza swoim wyglądem. Kulinarne 
przygotowania do wigilii są bardzo skromne; 
trochę kapusty z grzybami, kawałek karpia 
i kuti a z makiem – wspomnienie szczęśliwego 
dzieciństwa. Wiktor od kilku lat żyje samotnie, 
jego mama odeszła nagle i pozostała jedynie 

pustka. Wigilijne oczekiwanie jest dla niego 
płaczem duszy, która utraciła sens życia. 
Przygnębiająca rzeczywistość pozornego bycia 
wśród ludzi potęguje smutek i zamknięcie się 
w sobie. Dla wielu takich jak Wiktor czas Bożego 
Narodzenia to rozdrapywanie bolesnych ran 
w sercu. Wigilijne bycie razem we wspólnocie 
rodzinnej staje się czasem lęku i obawy przed 
samotnością.  

Święta Bożego Narodzenia dla większości z nas 
są radosne i pełne ciepła rodzinnego. Gdy rodzi 
się dziecko, świat promienieje miłością i nadzieją, 
że dobro pokona zło. Jednak w tym  niezwykłym 
czasie oczekiwania na cud Narodzin Syna Bożego, 
nie możemy zapominać o tych, którzy stracili 
wiarę w ludzką życzliwość i otwartość na drugiego 
człowieka. Zadbajmy więc o to, by nikt nie czuł 
się samotny i zrozpaczony, by dla każdego było 
miejsce przy wigilijnym stole, w gronie rodziny 
i przyjaciół. Niech betlejemska noc oczekiwania 
rozpromieni i ogrzeje duszę wszystkich, aby nie 
utracili wiary w sens Bożego Narodzenia. 

Ze świątecznym pozdrowieniem
Markosia

Wigilijne 
oczekiwanie

Podpowiedzi z wizytą w domu nic nie 
kosztują, za to przywiązują klienta do kwiaciarni 
na lata.  Warto korzystać z porad tych, którzy 
czują trendy, wiernie kopiują je lub inspirują 
się nimi, przenosząc je na swój indywidualny 
styl. - Tak to widzę i sama czuję – my jesteśmy 
nauczycielemi trendów, pokazujemy, co z czym 
można połaczyć. Niektórzy ludzie intuicyjnie 
wiedzą i sami chcą dekorować swoje domy, 
ale dużo ludzi jednak nie wie jak to robić 
i my wskazujemy drogę.

Gros klientów preferuje układanki na 
świeżych igiełkach - zgodnie z trendami, wciąż 
jednak nie brakuje amatorów wersji sztucznych, 
zwłaszcza że dzisiaj imitacje idealnie udają 
naturę. Takiego sztucznego gotowca można 
schować do woreczka i wyciągnąć za rok. Dzisiaj 
kosztuje więcej, ale w przyszłym i kolejnych 
latach wydatek nie będzie potrzebny. Kiedy 
o tym rozmawiamy przypomina mi się znajoma, 
którą odwiedziłam kiedyś latem. Pokazała dom 
– od piwnic po strych i właśnie na strychu stała 
ubrana choinka zapakowana w wielki worek.

Pod ścianą stoją wazony wypełnione 
kwiatami – świadczą o tym, że między jedną 
a drugą kompozyją świąteczną powstają bukiety 
okolicznościowe - zapotrzebowanie na nie trwa 
cały rok. Kwiatami zdobimy domy, 
ale też świętujemy rocznice, dziękujemy 
i przepraszamy. Od pani Agnieszki dowiaduję 
się, że bukiety z samych róż, pojawiają się tylko 

na duże okazje. Klienci odchodzą od jednolitych 
wiązanek, lubią różne warianty mieszane – 
wielokwiatowe, wielokolorowe, z rozmaitymi 
dodatkami. 

Pytam skąd fl orysta czerpie inspiracje: 
- Jestem zarejestrowana na wielu forach 
fl orystycznych. Nie omijam Pinterestu. Dużo 
trendów idzie do nas zza granicy – fl orystyczne 
głównie z Ukrainy, z Chin i Korei, także 
z Niemiec. Wielu przodujących fl orystów 
pochodzi z Ukrainy. Tam są tańsze kwiaty. 
My bazujemy na kwiatach z Holandii, 
z Ekwadoru, róże sprowadzane są z Afryki. 
U nas hoduje się róże i storczyki - w Stężycy. 
Kiedyś było nie do pomyslenia, żeby zimową 
porą dostać frezje czy tulipany... Nawłoć 
pospolita (solidago), pojawiała się kiedyś 
latem w wersji zielonej (żółta jest już kwiatem 
przekwitniętym), w tej chwili dostępna jest przez 
okrągły rok. Teraz pora roku nie ma znaczenie, 
jedynie zmienia się cena tych kwiatów. 

Ale w bukiecie nie wszystkie kwiaty się 
kochają? - Każdy kwiat ma różną trwałość. 
Hiacynty pięknie wyglądają w bukietach, 
ale wytwarzają śluz, który zabija inne kwiaty. 
Warto wiedzieć, że goździk, który wrócił do łask 
jest jednym z najtrwalszych kwiatów. Oczywiście 
pod warunkiem, że są świeże. Świeży goździk, 
margaretka, eustoma czy róża (pod warunkiem, 
że nie płynęła do nas pół roku) – mogą stać 
naprawdę długo. 

Pani Agnieszka każdą wolną chwilę 
wykorzystuje na pracę – trzeba przygotować 
zapas na zbliżający się XIII Jarmark Kaczawski. 
Zapewne zabierze ze sobą modne w tym sezonie, 
ale nieobecne dotychczas w tradycji polskiej, 
skandynawskie fi lcowe skrzaty (z długą brodą 
i szpiczastą czapką) – opiekunowie domowych 
zwierząt, ogrodu, pomocnicy Mikołaja, świadczące 
pomoc za skromny posiłek. Warto zajrzeć na 
stoisko pani Agnieszki, warto odwiedzić przytulną 
kwiaciarnię. Klienci o zróźnicowanych gustach 
znajdą tu coś dla siebie, także ci, którzy ozdób 
choinkowych najchętniej szukają na babcinych 
strychach. Styl retro powoli odchodzi w cień, 
ale stare pajacyki, szklane grzybki, drewniane 
koniki, tu i ówdzie odrapane, zawsze ucieszą 
amatorów „starego”. Dla nich w tym roku retro 
otrzymało blask cekinów. 

Z Agnieszką Kochańską rozmawiała 
Joanna Sosa-Misiak.

Zdjęcia: Joanna Sosa-Misiak i htt ps://www.
facebook.com/inspiracje.fl orystyczneagi.7 

Agnieszka Kochańska ukończyła roczną 
podyplomową szkołę dla florystów w Jaworze, 
uczestniczyła w wielu szkoleniach, pokazach, 
warsztatach prowadzonych przez mistrzów florystyki. 
Pracę zawodową łączy z działalnością społeczną w 
Kole Gospodyń Wiejskich Podolanki. 
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świątecznych i w celebrowaniu rocznic państwowych. 
Kresowianie chętnie pokazują się i integrują, 
wnosząc radość i życzliwość i dlatego zapraszani są 
na uroczystości jubileuszowe, patriotyczne i lokalne. 
Przeglądowi towarzyszyły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Nowej Wsi Grodziskiej z ofertą tyleż 
malowniczych, co smacznych pychotek. Na stołach 
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MIŁOŚNICY KRESÓW

Tym razem w listopadowy czwartek, niezwykle 
suchy, pogodny i słoneczny dzień, gościnny 

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji otworzył 
szeroko podwoje dla miłośników i sympatyków 
Kresów. Organizatorem było Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej i Koło Kresowian. Wystąpiły zespoły: 
prowadzone przez Beatę Gralak Fudżijamki 
z Proboszczowa, z młodzieżową grupą taneczną 
i z nowym repertuarem, Zespół Folklorystyczny Ziemi 
Ścinawskiej (prowadzony przez Marię Francuz) oraz 
Władysław Grocki, który wykonał kresowe pieśni, 
akompaniując sobie na akordeonie, a Danuta Sosa 
zaprezentowała zbiór  zdjęć z wydarzeń kresowych 
na ziemi złotoryjskiej. Większości z nich towarzyszył 
komentarz o miejscu, wydarzeniu, ludziach. Przy 
okazji przypomniano sytuacje niezwykłe, zabawne 
i pouczające. Z pokazu wynikało, że byli mieszkańcy 
Kresów sercem wciąż tam są; w domu rodzinnym, przy 
mogile pradziada, w szkole, w pracy, czy wreszcie na 
nieludzkiej ziemi. Wspomnienia boleśnie szarpią serce, 
ale potem nastaje czas modlitwy, pieśni pobożnej 
i patriotycznej. Czas zabliźnia rany, uśmierza ból, ale nie 
daje zapomnienia. Lęki, ucieczki, rozstania i tęsknoty 
schowane na dnie serca czasami krwawią, a oczy 
zasnuwa łza goryczy, żalu, poczucia niesprawiedliwości 
i bezsilności. Podczas Przeglądu prezenterka odczytała 
nazwiska Kresowian, którzy w ostatnim okresie zmarli, 
byli to: ŚP.: Franciszek Kostuś, Teresa Abrahamowicz, 
Henryk Hanebach, Edward Kopczak, Zenon Bernacki, 
Czesława Bodzioch, Zenona Dąbrowska-Chołoniewska, 
ks. Tadeusz Kisiński, Elżbieta Dąbrowska, Ryszarda 
Cetera, Bronisława Myśliwiec, Marian Gratkowski, 
Kazimierz Rudomina. Pamięć Zmarłych uczczono 
na stojąco, a Władysław Grocki odegrał „Ciszę”.

Po zakończeniu wojny różnymi drogami 
opuszczano Kresy. Wielu Polaków z małżeństw 
mieszanych pozostało. Pozostali żyć muszą, by stać 

na straży mogił, pamięci o ludziach, ziemi i historii 
narodu polskiego. Kresowiacy i ich potomkowie 
szukają kontaktu - zakładają koła, stowarzyszenia 
miłośnicze regionu czy miast. Spotkania kresowe 
w każdej formie stanowią trochę katharsis, dodając 
sił i nadziei, że ta odległa przeszłość była po coś. 
Kresy pojawiają się w pieśni, tańcu, zwyczajach 

VIII Złotoryjski Przegląd 
Kultury Kresowej

Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej 
powstał w 1984 r. i działa przy Centrum Kultury 
i Turystyki w Ścinawie. Zespół liczy 17 osób, a 
przygrywa mu 4-sobowa kapela ze skrzypcami, 
klarnetem, akordeon i bębnem. Kierownikiem 
artystycznym i choreografem jest Maria 
Francuz. Zespół z sukcesami występował na 
wielu festiwalach i przeglądach, wielokrotnie 
też prezentował swój patriotyczny, ludowy 
i religijny repertuar na Kresach - w Wilnie, 
Lwowie, Ławaryszkach, Zbarażu, Zluticach. Ze 
szczególnym wzruszeniem członkowie zespołu 
wspominają występy dla Papieża Jana Pawła II 
w Watykanie w 1994 r. 

Zespół „Fudżijamki” z Proboszczowa w tym roku obchodził swoje 
10-lecie. W 2018 r. do grupy wokalnej dołączyła grupa taneczna 
składającą się z dzieci i młodzieży. Obecnie zespół liczy 28 osób. 
Grupa taneczna opracowała program „Dożynki z tańcem 
i śpiewem - obrzęd dożynkowy rzeszowski”, który prezentowany 
był na terenie powiatu złotoryjskiego w gminach Krotoszyce, 
Świerzawa, Pielgrzymka. Na potrzeby innych uroczystości grupa 
taneczna urozmaica swoje prezentacje. W ostatnim czasie 
zespół nawiązał współpracę z górniczą orkiestrą detą ze Złotoryi, 
przygotowując koncert patriotyczny i muzycznie opatrując 
listopadowe na terenie gminy Pielgrzymka  i w Legnicy. 
W przygotowaniu repertuar bożonarodzeniowy. Ciekawym 
doświadczeniem był wyjazd na Litwę i dwukrotne 
reprezentowanie Dolnego Śląska na Ukrainie podczas 
Dni Dolnego Śląska na Ziemi Lwowskiej. Bezpośredni kontakt 
z Polakami mieszkającymi we Lwowie i Wilnie dostarczył wielu 
wzruszeń, patriotyzm i gościnność rodaków sprawiła, 
że Fudżijamki rozszerzyły swój repertuar o piosenki kresowe.  
W  nadchodzącym roku zespół ponownie wybiera się na Kresy
 – tym razem na Białoruś. 

królowała dyżurna kromka chleba ze smalcem 
i ogórkiem. Amatorzy dobrego jadła ponieśli 
zapasy do domów. Dużym powodzeniem 
cieszyły się krokiety, pasztet, sałatka 
warzywna, bułka, chleb żytni, pierogi ruskie 
i inne. Nadchodzą święta - czas szczególnej 
gotowości do pomocy Polakom na Kresach. 
Jeśli spotkamy się z apelami o daninę serca 
- nie ociągajmy się.
       Organizatorzy dziękują sponsorom, 
wykonawcom i uczestnikom oraz dyrekcji 
i pracownikom ZOKiR. Reżyserką Przeglądów 
nieodmiennie od ośmiu lat jest niżej 
podpisana.

Tekst: Danuta Sosa

 Fot. Beata Gralak

 Fot. Beata Gralak

 Fot. Jan Borawski

 Fot. Jan Borawski Fot. Jan Borawski

 Fot. Jan Borawski
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W 80. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

28 listopada w Szkole Podstawowej 
nr 3  im. Henryka Brodatego w Złotoryi 

odbył się IV Złoty Konkurs Historyczny „Aureus 
rerum scriptor”. Tym razem uczestnicy z powiatu 
złotoryjskiego zmierzyli się z  historią Polski i 
Polaków podczas II wojny światowej.

O godzinie 9.00 wystartowali  w drużynach 
dwuosobowych uczniowie szkół podstawowych. 
O zwycięstwie decydowała ocena za wcześniej 
przygotowany plakat pt. „Polacy na frontach II 
wojny światowej” (maks. 8 pkt) oraz wynik uzyskany 
w teście wiedzy historycznej (maks. 33 pkt). 

IV Złoty Konkurs 
Historyczny

Uczniowie musieli poradzić sobie m.in. 
z pytaniami: Jaką nazwę nosił plan niemieckiego 
ataku na Polskę; Ile polskich dywizjonów walczyło 
w bitwie o Anglię; gdzie odbyła się bitwa 
nazywana „Polskimi Termopilami”, czy jak nazywał 
się dowódca Brygady Strzelców Podhalańskich 
walczącej pod Narwikiem...

Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji 
wyłoniono zwycięzców - dyrektor SP3 Danuta 
Boroch wręczyła nagrody za najlepsze wyniki:
I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Henryka Brodatego w Złotoryi:
Mateusz Grzywa, Konrad Ostrowski.
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Zagrodnie:
Patryk Gąsior, Karolina Tylutki.
III miejsce  - Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Wilkowie-Osiedlu:
Cyprian Leśniak, Gabriel Zarębski.

O godzinie 17.00 z historią II wojny 
światowej zmierzyli się dorośli. Test dla nich 
składał się z części multi medialnej (piosenki, 
przemówienia generałów i fragmenty fi lmów) 
oraz z właściwego testu wiedzy (razem 55 pkt). 
Znalazły się tam m.in pytania: Gdzie grupa 
operacyjna „Polesie” stoczyła ostatnią bitwę 
kampanii wrześniowej; w jakiej dzielnicy 
Warszawy doszło do pierwszej wymiany ognia 
podczas Powstania Warszawskiego, 
czy w jakich oddziałach polskich walczył 
niedźwiedź  „Wojtek”... Poziom był bardzo wysoki 
i wyrównany - najlepsi zrobili zaledwie po kilka 
błędów. O zdobyciu trzeciego miejsca zdecydował 
czas oddania testu. Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce - Leszek Antonowicz
II miejsce - Artur Ćwiek
III miejsce - Robert Pawłowski.

Organizatorzy: dyrektor SP3 Danuta Boroch, 
nauczyciele historii Maria Bielak i Damian Komada,

dziękują za udział w konkursie i gratulują 
znakomitego przygotowania. 

Tekst i zdjęcia: Damian Komada

Tuż przed rozpoczęciem konkursu

Zwycięzcy IV Złotego Konkursu Historycznego

Leszek Antonowicz odbiera 
nagrodę za I miejsce

Uczestnicy IV Złotego Konkursu Historycznego

Podczas testu

III miejsce - SP Wilków

I miejsce - SP 3 Złotoryja

II miejsce - SP Zagrodno
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W 1978 r., po raz pierwszy tak uroczyście, 
nasza Ojczyzna obchodziła 60 rocznicę 

odzyskania niepodległości. Władze partyjne 
i administracyjne Złotoryi, przyłączając się 
do jubileuszu, zdecydowały o ufundowaniu 
stosownego pomnika. Nie mógł on stanąć 
w centrum miasta – przecież szeroka dyskusja 
historyków wykazywała wtedy, 
że niepodległość zawdzięczała Polska 
w równym stopniu aktywności naszych 
patriotów oraz czynnikom zewnętrznym. 
Wybrano skwer u zbiegu ulic Garbarskiej 
i Zielonej, położony wprawdzie na trasie z PKP 
do miasta i pod Górą Zamkową z budynkiem 
LO, ale jednak na uboczu.

W akcie erekcyjnym czytamy: W dniu 
7 listopada 1978 r. w mieście Złotoryja z okazji 
60-tej rocznicy odzyskania niepodległości 
Polski społeczeństwo miasta w celu uczczenia 
doniosłej rocznicy stawia ten pomnik, 
twórcy Ryszarda Dyląga, pragnąc uwypuklić 
osiągnięcia całego narodu w odbudowie 
niepodległego państwa polskiego”. Proszę 
zauważyć: z jednej strony docenia się już rolę 
Polaków, ale pada “po staremu” data siódmego, 
a nie jedenastego listopada (przypomnijmy, 
że 7 listopada 1917 r. rozpoczął się 
w Petersburgu zamach stanu, czyli tzw. rewolucja 
październikowa, a w 1918 r. powstał lewicowy 
rząd Ignacego Daszyńskiego). 

Zobaczmy jak kuriozalnie, fałszując historię, 
akt erekcyjny uzasadnia ideę odsłonięcia 
pomnika: Dzięki historycznemu zwycięstwu 
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, 
w wyniku uznania przez Rosję Radziecką 
prawa Polski do niepodległości i unieważnienia 
traktatów rozbiorowych caratu w 1917 roku, 
naród polski uzyskał możliwość odbudowy 
własnej państwowości. Historyczny zwrot 
zespolenia losów Polski z socjalizmem i oparcia 
jej pomyślności i bezpieczeństwa na sojuszu i 
przyjaźni ze Związkiem Socjalistycznuych Republik 
Radzieckich, otworzył nową kartę w naszych 
dziejach. Po raz pierwszy podstawowe 
masy narodu polskiego uzyskały możliwość 
kształtowania polityki państwa na miarę swych 
potrzeb i dążeń.Wspólnym i ofi arnym wysiłkiem 
uczyniliśmy Polskę państwem o nowoczesnej 
gospodarce, zapewniającym wszystkim godziwe 
i coraz lepsze warunki życia, rządzącym się 
sprawiedliwymi zasadami, dbałym o dobro 
całego narodu i każdej polskiej rodziny. 

Niech ten pomnik stanie się wyrazem wkładu 
społeczeństwa Złotoryi w dzieło odbudowy 
i dalszego, prężnego rozwoju naszej socjalistycznej 
Ojczyzny. Swoją drogą, ciekawe, kto pisał te 
słowa. Nie przypuszczam, że aż takie akapity 
były warunkiem powstania pomnika.  

Akt erekcyjny podpisali: Naczelnik Miasta 
Paweł Drzewiński, I Sekretarz Komitetu 
Miejskiego PZPR, Tadeusz Malinowski oraz 
Przewodniczący Miejskiego Komitetu Frontu 
Jedności Narodu, Eugeniusz Wójcik. Na pomniku 
umieszczono, na tle fragmentu skrzydeł orła, 
następujący napis: W 60 rocznicę powstania 
niepodległej Polski. Społeczeństwo Złotoryi.

Od 1978 r. do 1990 r. pod pomnikiem 
corocznie spotykano się z okazji kolejnych 
jubileuszy. Nie brakowało m.in. uczniów LO, 
którzy przecież musieli tylko zejść w dolinę 
Kaczawy. 

POMNIKI

Niedługo po przełomie w 1989 r. pojawiła 
się wśród działaczy Komitetu Obywatelskiego 
idea upamiętnienia odzyskania niepodległości 
okazalszym monumentem w centrum miasta. 
Został on odsłonięty w listopadzie 1990 r. 
na pl. Niepodległości (jego dzieje opiszemy 
w jednym z kolejnych odcinków). Podobno 
na początku lat 90. dyskutowano 
o przeniesieniu “starego” pomnika 
do centrum, ale sprzeciwił się temu architekt 
miejski z powodu złego stanu miedzianych blach 
konstrukcji, wykonanej kilkanaście lat wcześniej 
przez Ryszarda Dyląga.  Jakiś czas w mieście 
znajdowały się dwa pomniki, związane 
z niepodległością w 1918 r., choć ten drugi 
upamiętnia także jej odzyskanie w 1989 r.

12 kwietnia 1991 r. “Gazeta Złotoryjska” 
doniosła: W związku z dewastacją rzeźby 
plenerowej przy ul. Zielonej w Złotoryi Burmistrz 
Miasta i Gminy [czyli Andrzej Gawroński 
– przyp. RG] podjął decyzję o czasowym 
jej zdemontowaniu. Celem demontażu 
jest przeprowadzenie niezbędnych prac 
renowacyjnych. W 1992 r. ukazał się pierwszy 
powojenny przewodnik po Złotoryi i okolicach, 
wydany przez TMZZ. Jego autorzy (Krzysztof 
Maciejak oraz niżej podpisany) tak pisali 
o skwerze, gdzie stał pomnik: ... u zbiegu ulic 
Garbarskiej i Zielonej, znajdował się folusz 
białoskórniczy z XVI-XVII w. W l. trzydziestych 
wzięty pod opiekę konserwatorską, przetrwał 
wojnę lecz, niestety, w l. 1952-1954 został 
rozebrany. Obecnie w tym miejscu stoi pomnik 
60-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę”. Czas teraźniejszy jest zrozumiały, 
pomnika w tym czasie już nie było, ale 
myśleliśmy, że powróci po konserwacji (patrz 
wyżej). Zapewne jednak, jeszcze w jesienią 
1992 r., zapadła decyzja o jego demontażu 
na trwałe. Niżej podpisany pamięta, że 
następny burmistrz, Andrzej Czasławski (objął 
tę funkcję w grudniu 1992 r.) zarzucił autorom 
przewodnika popełnienie błędu, bo pomnika 
już nie będzie. 

Większość złotoryjan pogodziła się ze 
zniknięciem pomnika z 1978 r., potem o nim 
zapomniała. Niektórzy tylko pytali, czy nie 
mogły stać oba, tak daleko przecież od siebie. 

W 1994 r. o losy pomnika zaczął pytać 
ówczesny radny Rady Miejskiej Stanisław 
Korzeniewski i dowiedział się najpierw, 
że w 1991 r., na polecenie A. Gawrońskiego 
zdeponowano rzeźbę na placu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej, gdzie miała doczekać 
odnowienia. S. Korzeniewski, przypuszczając, 
że wciąż się tam znajduje, powrócił do sprawy 
w lutym 1995 r., domagając się renowacji 
i powrotu na dotychczasowe miejsce. 
Potem złożył  w tej samej sprawie interpelację 
na ręce burmistrza Kazimierza Zwierzyńskiego 
oraz wystąpił na sesji w lutym 1996 r. 

“Słowo Polskie” z 9 lutego 1996 r., 
w artykule “W Złotoryi zniknął pomnik” 
donosiło: [...] Radny Stanisław Korzeniewski 
zastanawia się nad skierowaniem sprawy 
do prokuratury, radny Józef Banaszek chce 
ukarania winnych. [...] Były burmistrz, Andrzej 
Czasławski (swego czasu zastępca burmistrza 
Gawrońskiego), o decyzji demontażu 
pomnika mówi, że Zarząd Miasta pod jego 
kierownictwem takiej decyzji nie podejmował. 
[...] Gdy odchodziłem w lutym 1993 r. ze 
stanowiska dyrektora PGKiM, pomnik był 
w fi rmie - mówi radny Krzysztof Tkaczuk. 
- Gdy “przyszła” spółka Mieszkania Komunalne 
w październiku 1994 r., pomnika już nie było. 
Ale nieofi cjalnie trudno by było go zabrać. Ktoś 
przecież magazynu pilnuje. Ryszard Kiel, były 
kierownik PGKiM, przypomina sobie, że pomnik 
kazał zdemontować burmistrz Gawroński, bo 
wykonanym z miedzi dziełem interesowali się... 
złodzieje. Ale miedziana rzeźba nie trafi ła do 
magazynu, lecz pod chmurkę, na plac PGKiM. 
Pomnika nie ma, bo “systematycznie topniał”. 
Jego zdaniem, nie doszłoby do tego, gdyby 

magazynier dostał pomnik z kwitem, przyjąłby 
go na stan i był materialnie odpowiedzialny. 
A tak, choć teren był strzeżony, to magazynier 
ani się obejrzał, jak dzieło powędrowało 
w kawałkach do punktu skupu surowców 
wtórnych. 

Może stałoby się inaczej, gdyby 
komukolwiek na rozebranym pomniku wtedy 
zależalo.

W artykule Krzysztofa Maciejaka pt.
”Ukarać za pomnik” z “Gazety Robotniczej” 
w tym samym czasie dowiadujemy się, 
że S. Korzeniewski oczekiwał decyzji Rady 
Miejskiej o skierowaniu zawiadomienia do 
prokuratury. “Gazeta Złotoryjska” z 13 lutego 
1997 r. uzupełniła tylko, że połamane 
i powyginane blachy wymagały naprawy, więc 
monument został zdemontowany i oddany 
do konserwacji. Na naprawę ciągle brakowało 
pieniędzy [...] ...gdy przypomniano sobie 
o monumencie, pomnika po prostu już nie było. 

Faktem jest, że podczas jednej z sesji Rady 
Miejskiej na początku 1997 r. S. Korzeniewski 
przekazał przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej Alinie Skowrońskiej 
fotografi ę pomnika. Trafi ła do kroniki miejskiej 
i zbiorów TMZZ.

Roman Gorzkowski

Dzieje złotoryjskich 
pomników - cz. 4

Pierwszy pomnik 
niepodległości

 Fot. Jan Bryś

Listopad-Grudzień 2019  ●  Nr 11-12 (155) 19

K r o n i k a
5.11.2019 r. w siedzibie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Złotoryi odbyło się uroczyste 
podsumowanie XI Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery.
7.11.2019 r. w sali widowiskowej ZOKiR odbył 
się spektakl „Kariera po polsku”. Na scenie 
wystąpili aktorzy z Krakowskiej Fundacji Teatralnej 
(Lewińska, Gaińska, Damięcki, Kordek, Gnatowski).
8.11.2019 r. w złotoryjskiej MBP odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Śliwy 
pt. „Święte światło w nas”.
9.11.2019 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbyły się zawody pucharu świata 
WRPF w wyciskaniu sztangi leżąc oraz służb 
mundurowych.
11.11.2019 r. w Złotoryi odbyły się uroczystości 
z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
Na złotoryjskim Rynku uczniowie pierwszej klasy 
policyjnej i wojskowej ZSzZ złożyli przysięgę. 
Pod pomnikiem Niepodległości przedstawiciele 
złotoryjskich placówek edukacyjnych, instytucji 
i urzędów oraz stowarzyszeń złożyli kwiaty. Część 
muzyczną wypełnił koncert Złotoryjskiej Orkiestry 
Dętej i występy aktorów Teatru Trzech Pokoleń.
11.11.2019 r. na Zamku Grodziec zorganizowano 
Święto Niepodległości. 
14.11.2019 r. w ZOKiR TMZZ zorganizował VIII 
Przegląd Kultury Kresowej, w trakcie którego 
wystąpiły Fudżijamki i Ścinawski Zespół Ludowy. 
16.11.2019 r. śpiewając i tańcząc na scenie 
w ZOKiR mieszkańcy ziemi złotoryjskiej, od 
przedszkolaka do seniora, uczcili odzyskanie 
Niepodległości, występując podczas Festi walu 
Pieśni Patriotycznej.
13.11.2019 r. w złotoryjskiej MBP odbył się 
wieczór poezji śpiewanej i mówionej Marzeny 
Muszyńskiej.
19.11.2019 r. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe 
zakończyło 45. edycję Ligi Tenisowej Złotoryi 
Vitbis 2019.
21.11.2019 r. Złotoryjskie Koło Diabetyków 
obchodziło Światowy Dzień Walki z Cukrzycą pn. 
„Cukrzyca – chroń swoją rodzinę”. Z bezpłatnych 
badań i wykładów skorzystało ponad 200 osób. 
W spotkaniu w ZOKiR uczestniczyli także 
członkowie zaprzyjaźnionych kół z Zagrodna, 
Podgórek, Świerzawy i Legnicy.
21.11.2019 r. w centrum Złotoryi Stowarzyszenie 
„Nasze Rio” i Klub Seniora zorganizowali „Dzień 
Życzliwości”.
26.11.2019 r. w Szkole Podstawowej w 
Świerzawie. odbył się spektakl pt. „Ala na tropach 
recyklingu”  ufundowany przez Fundację „Recal”.
28.11.2019 r. w ZOKiR miłośnicy retransmisji 
spotkali się, by obejrzeć spektakl baletowy 
„Raymonda” z Teatru  Bolszoj w Moskwie.
28.11.2019 r.  Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi 
zorganizowała „IV Złoty Konkurs Historyczny”.
29.11.2019 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej zorganizowało drugą Wieczornicę 
z okazji 100. rocznicy Powstań Śląskich.
5.12.22019 r. złotoryjskie przedszkolaki 
tradycyjnie spotkały się ze św. Mikołajem w ZOKiR; 
spotkanie odbywało się pn. „Dla Ciebie Mikołaju”.
6-7.12.2019 r. w Złotoryi po raz dziewiąty 
Fundacja Animus zorganizowała świąteczną 
zbiórkę żywności w supermarketach Lidl 
i Stokrotka.
7.12.2019 r. ok. 200 miłośnicy nordic walking 
wzieło udział w kolejnej edycji „Zimowych 
Wulkanów”. Wydarzenie pn. „Nordic Walking 
– turystycznie” zakończyło spotkanie w ZOKiR 
uroczystym wręczeniem medali i prelekcją Rafała 
Froni na temat góry Nanda Devi. 
7-8.12.2019 r. w Hali Sportowej „Tęcza” 
zorganizowano turniej piłki siatkowej „SiaDkarska 
Integracja”.
8.12.2019 r. w Pałacu Krotoszyce odbył się 
XIII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy.
10.12.2019 r. w nowej sali kinowej ZOKiR odbyło 
się zakończenie IV edycji Festi walu Filmów 
Dolnośląskich „Złoty Samorodek 2019”.
15.12.2019 r. na Zamku Grodziec odbył się 
IV Jarmark Bożonarodzeniowy.

Opracował Jarosław Jańta

Coraz więcej złotoryjan obawia się, że dożyje 
całkowitej zagłady Wilczej Gory, razem 

z rezerwatem i „skalną różą”. Zwycięży bezduszna 
gospodarka z błogosławieństwem lokalnych 
decydentów i nikt nie poczuje się winny. „Po 
prostu” zniknie nasza domowa góra, jak nazwali 
ją złotoryjanie już conajmniej w XVIII w.
Dlatego może warto wyszperać ze swoich 
kolekcjonerskich zbiorów pamiątkowe 
przypinki z motywem Wilkołaka. Wśród nich 
znajdziemy znaczki rajdowe, np. z XIII Rajdu 
Szlakiem Wygasłych Wulkanów, 
zorganizowanego w 1998 r. przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze z I LO w Legnicy, 
emblematy Szkolnego Klubu 
Krajoznawczo-Turystycznego (też PTTK) 
przy złotoryjskiej Szkole Podstawowej 
nr 1, a także Klubu Górskiego „Róża 
Bazaltowa”. Nie istnieją już ani tutejszy 

Po raz pierwszy, ale od 
tej pory w każdym 

następnym wydaniu 
naszego czasopisma, 
zamieszczamy fotografi e 
(albo ryciny), z ciekawymi 
detalami architektury 
oraz obiektami z miasta 
i okolic. Pytać będziemy 
o miejscowość, dokładną 
lokalizację oraz co 
przedstawia zdjęcie(a). 
Wypada zacząć od 
Złotoryi... Pozostałe 
pytania są takie same.

Roman Gorzkowski

Złotoryjskie zagadki Twarze czy maski?

Zapomniane - odszukane
Nasza góra domowa

Z inicjatywy Alfreda Michlera, pomysłodawcy 
wytyczenia Ścieżki św. Jadwigi w 2001 r., 

powracamy do spotkań przy drzewku, które 
w 2004 r. otrzymało imię Jana Pawła II.  

Obok kamienia przy stacji V Ścieżki, pomiędzy 
Kopaczem a Rokitnicą, posadzony został w 2004 r. 
malutki buk, przywieziony z Trzebnicy. Dzisiaj jest 
to okazałe drzewo, które z pewnością przeżyje 
pomysłodawców i wszystkich, 
którzy przy nim się zatrzymują.

16 października 2019 r. 
nawiązaliśmy do corocznych 
spotkań z lat 2006-2013, które 
gromadziły nas w dniu 2 kwietnia, 
dokładnie o 21.37, w godzinę śmierci 
Papieża. Postanowiliśmy zmienić 
datę – kardynał Karol Wojtyła 
został wybrany na Stolicę Piotrową 
właśnie 16 października,
a w 2014 r. został kanonizowany. Nie 
zapomnieliśmy jednak jak wielkim 
przeżyciem była jego śmierć.

Jak trudno jest powrócić do 
tradycji, świadczy skromne, jak na 
razie, grono uczestników spotkania 
– Stanisława Chaim, Bogusław 
Cetera, Józef Banaszek, Bogdan 
Płóciennik oraz Roman Gorzkowski.

Wprawdzie do następnego terminu 
(16 października 2020 r.) pozostało jeszcze 
trochę czasu – prosimy już zanotować go 
w kalendarzach. Tym bardziej, że Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2020 
Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Roman Gorzkowski

Przy drzewku imienia świętego Jana Pawła II

PTTK, SKKT ani „Bazaltowa Róża”, więc teraz 
widocznie kolej na samą Wilczą Górę... Ale 
trzeba jeszcze nabyć w TMZZ obszerną książkę, 
poświęconą dziejom, geologii, kamieniołomowi 
i przyrodzie Wilkołaka z unikalnymi fotografi ami 
np. schronisk i lotniska dla szybowców.
               Roman Gorzkowski
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Powszechna dostępność informacji o św. 
Jadwidze, żonie księcia Henryka Brodatego, 

zwalnia autora od przedstawianie jej życiorysu. 
Wszyscy wiemy, że najpewniej odwiedzali razem 
nasze miasto i jego okolice. Tradycja przypisuje 
Jadwidze sprowadzenie franciszkanów już w 1212 r., 
opiekę nad kopaczami złota. Możemy przypuszczać, 
że spotkała się z górnikami z miejscowości Aurum w 
1241 r. w Legnicy, tuż przed bitwą, w której poległ 
jej syn, książę Henryk Pobożny.

Nikogo nie powinien więc dziwić kult, jakim 
cieszy się św. Jadwiga w mieście i okolicach. 
Dzisiaj „tylko” o najdawniejszych złotoryjskich 
wizerunkach i relikwiach. Pomijamy także całą 
historię franciszkańskiego kościoła pod jej 
wezwaniem.

W 1497 r. ufundowany został dla kościoła 
NNMP drewniany tryptyk (czyli ołtarz, złożony 
z trzech części). Był jednym z ołtarzy bocznych, 
zdobił świątynię do XVI wieku. Zwany jest 
tryptykiem św. Jana Chrzciciela – jego fi gura 
stoi pośrodku centralnej części. Kogo widzimy 
po jego lewej stronie? Oczywiście św. Jadwigę 
z nieodłącznym atrybutem – fi gurką kościoła, 
symbolizującą ufundowanie przez nią wielu 
świątyń. Od 1960 r. ołtarz możemy oglądać 
w prezbiterium kościoła pw. Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela w Kościelniku koło Lubania Śląskiego.

W XVI wieku do kościoła NNMP dobudowana 
została zakrysti a. Na jej tzw. sieciowo-żebrowym 
sklepieniu umieszczono szesnaście zworników 
z piaskowca w kształcie tarcz herbowych. Na 
jednym z nich namalowano postać św. Jadwigi, 
którą rozpoznajemy po fi gurce kościoła.

Przenieśmy się teraz, co zupełnie zrozumiałe, 
do kościoła św. Jadwigi. Z XVIII w. pochodzi kilka 
jadwiżańskich pamiątek. Przypomnijmy, 
że franciszkanie rozpoczęli odbudowę kościoła 
i klasztoru po swoim powrocie w 1704 r.

Prawdopodobnie najstarszy jest obraz 
w ołtarzu głównym, dzieło Johanna Knechtla, 
namalowany w Legnicy w 1724 r. Jest to „Wizja 
św. Jadwigi” - klęczy ona u stóp ukrzyżowanego 
Chrystusa, który ją błogosławi (taki fakt miał 
się wydarzyć pod koniec jej życia w Trzebnicy). 
Zapewne sam ołtarz powstawał jeszcze 
w następnych latach, bowiem reprezentuje styl 
rokokowy, czyli schyłek baroku, i charakteryzuje 
się, co łatwo zauważyć, bogactwem ozdób. 

Bardzo możliwe, że kolejnym wizerunkiem, 
który zobaczyli ówcześni złotoryjanie, był obraz, 
datowany na to samo stulecie, który teraz 
znajduje się w zakrysti i. Pod portretem 
Świętej czytamy, że zbudowała ona ten 
klasztor i kościół w 1248 r. (to pomyłka 
– Jadwiga zmarła w 1243 r.).

Nie wiadomo, kiedy powstał łaciński napis 
nad klasztorną furtą – Munifi centi a S. Hedwigis 
1212. - Szczodrość św. Jadwigi 1212, nawiązujący 
do przekazywanej z pokolenia na pokolenie 
tradycji o sprowadzenia franciszkanów do 
Złotoryi już rok po nadaniu praw miejskich.

Gdzieś pośrodku opisywanych XVIII-
wiecznych fundacji, bracia mniejsi nie zapomnieli 
zamówić wspaniałego relikwiarza ze szczątkami 
św. Jadwigi. Przetrwał do naszych czasów, 
obcujemy z nim np. podczas Marszu Wszystkich 
Świętych.

Wielka szkoda, że nie znamy nazwisk 
twórców prawie wszystkich opisywanych 
dzieł (wyjątkiem jest obraz w ołtarzu głównym).

   Roman Gorzkowski, Józef Banaszek               

Św. Jadwiga w Złotoryi - cz. 1
Najstarsze pamiątki z XVI-XVIII w.

Łaciński napis nad klasztorną furtą

Zwornik z zakrysti i kościoła NNMP

Obraz Johanna Knechtla w ołtarzu głównym kościoła św. Jadwigi

Obraz z zakrysti i 
kościoła św. Jadwigi

Relikwiarz z kościoła
św. Jadwigi

 Fot. Józef Banaszek

 Fot. ks. Robert Rynkiewicz

 Fot. Jan Borawski

 Fot. Józef Banaszek

 Fot. O
. Bogdan Koczor O

FM

 Fot. TMZZ

Ilekroć stajemy przed wizerunkami czterech 
Ewangelistów, znajdującymi się w obiektach 

sakralnych, podziwiamy nie tylko artystów, ale 
także „zwykłych” ludzi tamtych czasów. Bardzo 
rzadko widzimy obok świętych autorów Ewangelii 
ich imiona. Widocznie kiedyś dla chrześcijan było 
to oczywiste i bez trudu identyfi kowano twórców 
podstawowych dla wiary tekstów. 
Dla współczesnych uczestników nabożeństw albo 
turystów, jeśli ich to w ogóle interesuje, ogromną 
trudnością jest przypisanie postaci św. Marka 
czy Jana oglądanej rzeźbie lub obrazowi.

W latach 1526-1530, gdy miasto ogarnęła 
reformacja, złotoryjscy franciszkanie opuścili 
klasztor i kościół św. Jadwigi. Powrócili tutaj 
w 1704 r. i rozpoczęli odbudowę swojej siedziby. 
Przez właściwie całe XVIII stulecie trwało 
wyposażanie wnętrza kościoła św. Jadwigi, 
gdzie kolejno pojawiały się barokowe elementy, 
jak ołtarze boczne, ambona oraz nieco później 
rokokowy ołtarz główny. 

U nieznanego, niestety, śląskiego artysty, 
zamówiono pod koniec XVIII w. drewnianą 

ambonę. Stanęła po lewej stronie nawy, tuż przed 
prezbiterium. Otrzymała wlaściwie klasyczną 
konstrukcję, składającą się z daszku, kosza, 
i schodów. Ambony w kościołach katolickich 
regularnie służyły nabożeństwom aż do lat 
60. ubiegłego wieku. Dzisiaj wykorzystywane 
są sporadycznie – tutaj również tkwi sekret 
nierozumienia ich symboliki – po prostu rzadko 
obok nich się zatrzymujemy. A szkoda - wszystkie 
malowidła wspaniale odnowiono w 2006 r. 
w krakowskiej pracowni Wiktorii Anny 
Hermanowicz.

W kościele św. Jadwigi, najbliżej obserwatora 
znajduje się balustrada ambony, więc bez trudu 
dostrzeżemy na niej cztery owalne drewniane 
medaliony z płaskorzeźbionymi podobiznami 
Ewangelistów. Już domyślamy się, że żaden z nich 
nie jest „podpisany”. Musimy zwrócić uwagę na  
znajdujące się przy postaciach atrybuty. Wszyscy 
Ewangeliści przedstawieni zostali podczas pisania 
swoich ksiąg, trzymają także gęsie pióra.

Najniżej widzimy św. Jana, który był również 
jednym z apostołów. Towarzyszy mu orzeł, 
najczęściej spotykany atrybut, oraz kielich. Według 
Ojców Kościoła orzeł symbolizuje to, że Jan wzniósł 
się w swych pismach i teologicznych prawdach 
ponad innych Ewangelistów. Orzeł uważany jest za 
króla ptaków, dla którego dostępne są wszystkie 
powietrzne przestrzenie. Kielich zawiera zapewne 
zatrute wino, którym kapłan bogini Diany z Efezu 
próbował otruć świętego – trucizna przestała 
działać, gdy Apostoł przeżegnał krzyżem kielich.

Nieco wyżej znajduje się św. Łukasz z wołem. 
Jak piszą historycy sztuki sakralnej, wół nawiązuje 
do pierwszego rozdziału łukaszowej Ewangelii. 
Autor przedstawia w nim kapłana Zachariasza 

Tajemnice 
złotoryjskich zabytków

Ewangeliści 
u św. Jadwigi
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Podczas składania ofi ary w świątyni ukazał się 
mu anioł, który przepowiedział narodzenie Jana 
Chrzciciela. Wół symbolizuje więc ofi arę 
i kapłaństwo. 

Po lewej stronie św. Łukasza znajduje się 
medalion z postacią św. Marka. U jego stóp 
widzimy głowę lwa – św. Marek opisuje najpierw 
działalność św. Jana Chrzciciela, którego głos 
był „jakby ryk lwa”.

Najbliżej lewej strony balustrady widzimy 
św. Mateusza z uskrzydlonym młodzieńcem 
(interpretowanym również jako anioł).  
Na początku tej Ewangelii przedstawiony jest 
ziemski rodowód Chrystusa w nawiązaniu do 
proroctwa Ezechiela oraz Apokalipsy św. Jana, 
piszących o istotach ze skrzydłami.

Przy okazji warto przypomnieć, że św. Jan 
jest patronem aptekarzy, bednarzy, dziewic 
i wdów, hodowców owiec, introligatorów, 
kopistów, litografów, pisarzy, a także ślusarzy, 
teologów i uprawiających winorośl. Oręduje za 
chorymi na padaczkę, pomaga leczyć oparzenia 
i zatrucia. Św. Łukasz jest patronem artystów, 
malarzy, lekarzy i rzeźników. Św. Marek opiekuje 
się hodowcami bydła, wytwórcami koszyków, 
murarzami, notoriuszami, pisarzami oraz 
szklarzami. Można u niego wyprosić dobrą 
pogodę. U św. Mateusza znajdą pociechę celnicy, 
pracownicy izb skarbowych i komornicy.

Chcielibyśmy odszukać i objaśnić podobizny 
Ewangelistów we wnętrzu innych złotoryjskich 
zabytków – pod wszakże warunkiem, że czytelnicy 
wskażą miejsca, gdzie trzeba się udać.

Roman Gorzkowski
Fot. Józef Banaszek

Artykuł o tej tematyce w 
Echu z września-października 
2019 r. zainteresował panią 
Zofi ę Dziadyk ze Złotoryi. 
Odgadła postaci na XVI-
wiecznym obrazie Pier 
Francesco Sacchi: od lewej 
siedzą Święci Augustyn, 
Grzegorz, Hieronim 
i Ambroży. Oprócz tego p. Zofi a 
zauważyła błąd w dacie śmierci 
św. Hieronima – oczywiście 
chodzi o rok 420 a nie 1420. 
Gratulujemy, dziękujemy 
i zapraszamy do redakcji 
po odbiór nagrody.

                         Redakcja

Doktorzy Kościoła

JanŁukasz Marek Mateusz

Drewniany tryptyk - ufundowany dla kościoła NNMP w 1497 r.

 Fot. Roman Gorzkowski
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Rewolucja przemysłowa doprowadziła 
pod koniec XIX w. do ogromnego 

wzrostu produkcji i pojawienia się coraz 
większej ilości dóbr, jaką producenci - 
usługodawcy byli gotowi zaoferować 
konsumentom. Wzrosła też zamożność 
i możliwości nabywcze społeczeństw. 
Pojawiła się konkurencja i trzeba było 
walczyć o każdego klienta. W tych 
okolicznościach nastąpił gwałtowny 
rozwój różnych form reklamy. 
Znaczenie

Uwzględniona w tym cyklu artykułów 
reklama sprzed 1945 roku jest 
wartościowym źródłem wiedzy 
o funkcjonującej w Złotoryi i okolicach 
przedsiębiorczości. Oczywiście nie jest 
to przegląd całego rynku, lecz jedynie jego 
wybrane elementy. Ale nawet z takiego 
wybiórczego zestawienia możemy się 
dowiedzieć, jakie działały od końca XIX 
w. do 1945 r. restauracje, kawiarnie, 
sklepy, piekarnie, gospodarstwa rolne, 
zakłady usługowe, hurtownie, uzdrowiska, 
hotele, fabryki, tartaki, browary, firmy 
transportowe, budowlane czy stacje 
paliw... Kto był ich właścicielem, kiedy 
powstały, gdzie się znajdowały, jakie miały 
adresy, numery telefonów, jak wyglądały 
(wewnątrz, na zewnątrz), jakich używały 
technologii, maszyn, pojazdów, 
ilu zatrudniały pracowników, 
co oferowały i w jakiej cenie… 
Materiał źródłowy

W interesującym nas okresie 
reklamowanie odbywało się często jeszcze 
za sprawą przekazu ustnego, choćby 
sprzedawców zachwalających swój towar 
na miejskich targowiskach, 
czy wynajmowanych „nawoływaczy”, 
którzy chodzili po ulicach i zachęcali do 
kupna. Rynek złotoryjski pewnie był 
przepełniony takim wykrzykiwanymi 
reklamami. Są to jednak źródła trudne teraz 
do wykorzystania (bez nagrań lub spisanych 
wspomnień). Tak samo niełatwo  oprzeć się 

na dawnych reklamach radiowych - a wiemy, 
że pod koniec lat 30-tych XX wieku ich ilość 
dorównywała już prasowym. Znacznie 
bardziej trwałe ślady zostały uwiecznione na 
starych zdjęciach i widokówkach ukazujących 
okna wystawowe, szyldy nad wejściami 
do przedsiębiorstw, sklepów i restauracji 
lub napisy na samochodach dostawczych. 
Wiele wnoszą też materialne pozostałości 
po prowadzonej działalności gospodarczej 
w postaci opakowań, skrzyń, butelek, 
porcelanek, etykiet, szyldów, banerów, tablic, 
pieczęci i papierów firmowych. Wciąż możemy 
te pamiątki znaleźć na strychach i w piwnicach 
złotoryjskich domów, podczas robót ziemnych, 
amatorskich wykopalisk lub na aukcjach 
staroci. I wreszcie chyba najważniejsze 
- dostarczające najwięcej kompletnych 
informacji, drukowane w celach reklamowych 
widokówki, ulotki, afisze oraz sponsorowane 
artykuły i ogłoszenia (tzw. inseraty) z lokalnych 
gazet, ksiąg adresowych, katalogów firm 
i publikacji książkowych. To właśnie 
przegląd tych wszystkich materiałów pozwala 
wychwycić wiele cennych informacji 
i odtworzyć fragmencik zaginionego już obrazu 
ziemi złotoryjskiej sprzed 80 - 100 - 140 lat.

W Złotoryi  i okolicy sprzed 1945 roku 
działało mnóstwo sklepów i hurtowni. 
Pozostało po nich sporo śladów...
                                       Damian Komada

Złotoryja i okolice w reklamie sprzed 1945 r.Złotoryja i okolice w reklamie sprzed 1945 r.Złotoryja i okolice w reklamie sprzed 1945 r.

Warto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytać Czaple nie tylko Czaple nie tylko Czaple nie tylko 
dla geologówdla geologówdla geologów

Kącik starej widokówkiKącik starej widokówkiKącik starej widokówki

Najnowszy przewodnik po 
wsi Czaple i jej okolicach bez 

trudności przekona nas, 
że to „wioska piasku i kamienia”. 
Oprócz poznania historii całej 
krainy, zdobędziemy informacje 
o budowie geologicznej, 
rozmieszczeniu skał 
i minerałów, najważniejszych 
geostanowiskach i czasach, 
gdy cały ten teren zalewało 
morze. Nie zapomniano również 
o obiektach aż po Grodziec 
i Ostrzycę, współczesnych 
atrakcjach miejscowości, 
Kaczawskich Single Trackach 
i wielu ciekawych mapach 
i fotografi ach. 
Autorem tekstu jest Aleksander 
Kowalski z Instytutu Nauk 
Geologicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego, wydawcą 
Urząd Gminy Pielgrzymka, który 
pozyskał środki unijne.

Roman Gorzkowski

W latach 30. ubiegłego wieku ukazała 
się widokówka z panoramą pewnej 

miejscowości. Nie było to niczym dziwnym 
– z prawie wszystkich wsi turysta mógł 

wysłać podobną kartkę, nawet, gdy 
nie było tam cennych zabytków. 
Warto się fotografi i przyjrzeć 
bliżej, zauważymy wtedy wieże 
trzech budynków, położonych 
najprawdopodobniej przy głównej 
ulicy. O jaką miejscowość i o jakie 
obiekty chodzi?

Roman Gorzkowski

Trzy wieżeTrzy wieżeTrzy wieże

Arthur Schmidt 
w spółce: R. Schmidt
Witryna sklepu 
wyglądała okazale i 
jest ozdobiona logami 
znanych marek
oraz produktami: 
CACAO Bensdorp, 
płynem do higieny jamy 
ustnej ODOL, MAGGI, 
słodyczami raciborskiej 
fi rmy Sobtzick, rosołami 
LIEBIG, czekoladą, 
musztardą, octem… 
Telefon nr 26
Złotoryja na Śląsku, 
Górny Rynek 368.
Towary kolonialne, 
lekarstwa, farby.
Kawa - palona
w mechanicznym silniku

Carl Neumann, Rynek 9
Najstarszy specjalistyczny sklep z 
przędzą, pończochami i dzianinami. 
Przedstawicielstwo Towarzystwa 
Ubezpieczeń Przeciwpożarowych 
w Kolonii „Colonia und Gothaer 
Lebensvericherungsbank a. G.” 
Letnie Kapielisko przy Górze 
Mieszczańskiej. W czasie zezonu 
kapiele dla pań i panów. Wyborne 
prysznice. Zimą piękny staw na 
lodowisko. Wzorcowy sad 
i zagroda drobiu. Zależnie od okresu 
dojrzewania najlepiej przebrane 

Reklama sklepu kolonialnego rodziny Schmidtów z 1905 r.

zawsze świeżo zrywane jagody i 
owoce deserowe. Skład owocowy. 
Zawsze świeże jajka. Samoobsługowe 
wytłaczanie owoców - na jagodowe 
wina. Przy zastosowaniu młynków do 
owoców i uniwersalnych pras.

Sklepy, hurtownie - cz. 1Sklepy, hurtownie - cz. 1Sklepy, hurtownie - cz. 1

Sklep na widokówce z 1907 r.

Reklama sklepu z 1905 r.

Sklep na widokówce z 1910 r.
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Tym razem zamieszczamy nie jedną, 
lecz kilka unikalnych fotografi i. Zostały 

wykonane przed 1945 r., ale były „aktualne” 
jeszcze w pierwszych latach po wojnie. Wszystkie 
przedstawiają jeden z najwspanialszych pałaców, 
który znajdował się w miejscowości niedaleko 
Złotoryi – podpowiemy tylko, że leży ona na trasie 
do Świerzawy. Prosimy odpowiedzieć, o jaką 
miejscowość chodzi. A może czytelnicy nadeślą 
więcej szczegółów o losach obiektu 
i okolicznościach jego bezpowrotnego zniknięcia. 
Bardzo dziękujemy panu Zdzisławowi Bielce 
z Lubina za przekazanie zdjęć zbiorom TMZZ.
W tej rubryce poprzedniego numeru Echa nie 
byliśmy pewni miejsca wykonania fotografi i 
z Bożego Ciała w 1961 r. Pomoc otrzymaliśmy 
od Andrzeja Reinholza, który rozpoznał w tle 
nieistniejące już budynki starego browaru, 
pomiędzy ulicami Klasztorną i Adama 
Mickiewicza. Bardzo dziękujemy! Dzięki temu 
wiemy już gdzie zrobiono zdjęcie – mniej więcej 
tam, gdzie dzisiaj stoi kapliczka słupowa.

Roman Gorzkowski

Historia jednej fotografi iHistoria jednej fotografi iHistoria jednej fotografi i
Był sobie pałac...Był sobie pałac...Był sobie pałac...

Najtańsze źródło zaopatrzenia 
w Złotoryi 
w Galanterię - skóra i zabawki.
Największy wybór plecaków, 
parasoli i kubków do picia.
Karkonoski - Bazar
Rynek 156, Ott o Tscheuschler
Oddział Bürgerberge [Góry 
Mieszczańskiej].

Podaruj prezenty i pamiątki z widokami
Złotoryi i Jerzmanic Zdroju.
Papiernia i introligatornia.
Największy wydawca pocztówek.

Edmund Krug, Hurtownia piwa
Złotoryja na Śląsku, ul Legnicka 96, tel. 98. Polecam 

moje renomowane, zawsze dobrze zrobione 
PIWA: Darmowa dostawa do domu

Kulmbacher Konrada Kisslinga
Wrocławskie Piwo Kipke
Wrocławskie Piwo Haase

Reformbier (niskoalkoholowy)
Berlińskie Piwo Pszeniczne

Echt Grätzer [Piwo Grodziskie]
Niemiecki Porter, Angielski Porter

Görlitzer Landskron - Piwo
Woda sodowa, lemoniada

Sinalko alkoholfrei 

Emil Brötler
Budowlany i hydrauliczny osprzęt

Złotoryja, Rynek nr 672 poleca 
Stołowe i wiszące lampy, wanny 

blaszane i emaliowane.

Karkonoski Bazar na widokówce (Tscheuschlera) z ok. 1890 r.

Sklep z artykułami biurowymi
Księgarnia Konrad Schultz
Właściciel Alfred Schultz
Wypożyczalnia książek, handel 
papierowym rękodziełem, 
artykuły biurowe. 
Złotoryja, Dolny Śląsk, Rynek 55
Zadzwoń 130
Schultz Alfred, Rynek 55, Tel. 130

Korekty edytorskie

Alfred Schöps 
- reklama rzeźni na 

ul. Legnickiej z 1905 r.

Sklep Schultzów - widokówka z ok. 1920 r.

Carl Schöps -  reklama 
sklepu rzeźniczego 
w Rynku z 1943 r.

Reklama Karkonoskiego Bazaru z 1905 r.

Wilhelm Günther 
Goldberg na Śląsku Spółka Jawna

Towary kolonialne - cygara
Wyroby żelazne 

Pręty żelazne oraz dźwigary
Sprzedaż hurtowa i detaliczna

Telefon Złotoryja na Śląsku nr 25/ 
rachunek Wrocław nr 18599

Gebr. [Bracia] Spółka
Właściciel: Theodor Wrzesiński

Złotoryja na Śląsku
Rynek i ul. Legnicka - róg

Czyszczenie - przycinanie - 
bielenie oraz sprzedaż -
 wyrobów wełnianych.

Zawsze dostępne nowości.

Służę - księgami robocizn
papierowymi serwetkami

polecam Oscar Collmar

Reklama złotoryjskiej
drukarni Collmara z 1901 r.

    Reklama z 1905 r.

    Reklama z 1943 r.     Reklama sklepu z 1911 r.

Reklama hurtowni piwa z 1911 r.

ALFRED RINKE
Złotoryja na Śląsku
Rynek 33, tel. 301

Pielęgnacja damska /
wyroby pończosznicze
dzianina / pasmanteria

Reklama sklepu z 1943 r.

    Reklama sklepu i hurtowni z 1905 r.
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W pracach redakcyjnych uczestniczyli społecznie: Roman Gorzkowski, Beata Jańta (korekta), Jarosław Jańta, 
Damian Komada (skład), Agnieszka Młyńczak, Iwona Pawłowska, Krystyna Rybicka (dystrybucja), Danuta Sosa, 
Joanna Sosa-Misiak (redaktor naczelna).
Zdjęcie na okładce: Iwona Pawłowska, Zwiastun zimy.

Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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G A L E R I A  S P O N S O R Ó WG A L E R I A  S P O N S O R Ó WG A L E R I A  S P O N S O R Ó W

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”.


