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Moja rodzina przyjechała z Rzeszowskiego, 
powiat Mielec, gmina Tuszów Narodowy 

(tam się urodził i wychował Władysław Sikorski). 
Rodzice mojej mamy nazywali się Piotrowscy: 
Maria i Mateusz, mieszkali w Toporowie, 
a dziadkowie ze strony ojca - Ewa i Jan Ziemian 
w Sarnowie. Tam ja też się urodziłem w 1943 
roku. Mam dwie siostry i brata (zmarł, jako 
dziecko). Niestety, nie pamiętam, ile rodzeństwa 
miał dziadek, natomiast babcia miała 5 braci i 2 
siostry.

Moja mama była w czasie wojny w 
Niemczech. Wywieziono ją w 1939 roku z 
łapanki, mimo że była ze mną w ciąży. Pracowała 
tam w fabryce marmolady. Postarano się o jej 
zwolnienie z tej pracy. Miała szczęście, niedługo 
po jej wyjeździe fabryka wyleciała w powietrze. 
Ojcu udało się uciec z transportu, bo udawał 
furmana. Brat ojca Stanisław był w czasie wojny 
w obozie. Po powrocie ważył 24 kg w wieku 27 
lat. Brat mamy, Roman, był w partyzantce, za 
co po wojnie w 1946 roku został rozstrzelany 
przez Urząd Bezpieczeństwa z Mielca. Nie tylko 
Roman poniósł konsekwencje swojej działalności 
w Armii Krajowej. Wojciech, drugi z braci, 
został kilkukrotnie postrzelony również przez 
UB, cudem uchodząc z życiem. Kolejni bracia - 

Ludwik zmarł na tyfus, a Wawrzyńca wywieźli 
na Syberię, gdzie zmarła jego żona i troje dzieci. 
Przeżył tylko Józef, który tam się urodził

Do Rząśnika trafi liśmy w październiku 1949 
roku. Przyjechaliśmy w trzy rodziny: mój ojciec z 
żoną (pobrali się w 1942 r.), jego brat i Kościelny 
- ich znajomy. Dom, w którym mieszkali 
rodzice, spalił się i nie mieli warunków do życia. 
Było wtedy głośno o repatriacji, wyjeździe 
na Ziemie Odzyskane. Rodzice zdecydowali 
się na wyjazd na Zachód, początkowo na 
Pomorze, na Żuławy, ale gdy zobaczyli zalane, 
zamarznięte jak stawy pola, poniszczone 
urządzenia i oddalone o parę kilometrów od 
siebie budynki, postanowili szukać dalej. Za 
namową wujka dotarliśmy do Wojcieszowa, 
gdzie była stacja wyładunkowa. Dobytkiem 
rodziców był koń z wozem i krowa. Najpierw 
osiedliliśmy się w Podgórkach, zajmując mały 
robotniczy domek w dolinie. Ojciec nie chciał 
gospodarzyć, chciał iść do pracy, ale wyszło 
inaczej… Obok tego domu była ogromna 

szopa, cała załadowana grubymi niemieckimi 
księgami, nie wiem, kto je tam poskładał. 
Pamiętam, że paliliśmy nimi w piecu, bo nie 
było czym. Nie było światła. Spędziliśmy tam 
tylko tydzień, bo mamie się nie podobało, że 
słońce docierało do domu dopiero w południe. 
Pojechaliśmy do Rząśnika (wówczas Stalowa 
Wola), gdzie osiedlił się wujek. Zarówno dom 
jak i gospodarstwo, gdzie obecnie mieszkamy 
zostały podzielone, bo były za duże na jedną 
rodzinę. Rodzice mieli 7 ha, w tym 4 ha ziemi 
ornej. Ojciec bronił się przed pójściem do 
kołchozu, jednak ze względu na chorobę mamy, 
która stale potrzebowała lekarstw na serce nie 
miał wyjścia. Przepracował tam tylko pół roku. 
Potem nastał Gomułka i trzeba było oddawać 
kontyngent (plan): jaja, mleko, musiał sprzedać 
konia, krowę i wóz. Nie było lekko. Mój wujek 
Karol siedział 14 dni w więzieniu w Jaworze, bo 
zabrakło mu zboża do planu. 

Od 1950 r. chodziłem do szkoły w Rząśniku. 
Kierownikiem był Ludwik Drożdż, potem uczyła 
mnie pani Majkowska. W mojej klasie byli też 
starsi o kilka lat chłopcy, których po jakimś 
czasie przeniesiono do szkoły w Sokołowcu. 
W ciągu dnia pomagałem rodzicom, m.in. 
pasłem krowy. Popołudniami nie było, co robić, 
sami szukaliśmy sobie zabaw - w chowanego, 
w berka. Strasznie chciałem mieć rower, 
ale kupiłem go sobie dopiero, gdy zacząłem 

„Najważniejsza jest rodzina”
Eugeniusz Ziemian 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśniku

Eugeniusz Ziemian w wojsku

Eugeniusza Ziemian w wojsku
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pracować. Wieczorami Ojciec chodził do 
sąsiada słuchać radia „Wolna Europa”, 
co było wtedy zakazane. Już jako młody 
chłopak zacząłem pracować, aby odciążyć 
rodziców fi nansowo.  Pracowałem w 
Transbudzie jako kierowca. Od 16. roku 
życia jestem członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej, 20 lat byłem komendantem 
(naczelnikiem), teraz następne 20 - jestem 
prezesem. Wciągnął mnie do niej w 1958 
roku leśniczy Antoni Bielakowicz. Poczułem 
się bardzo doceniony. Byłem też 14 lat 
sołtysem, a 12 lat radnym gminnym. Jako 
sołtys miałem dużo obowiązków, jednym 
z ostatnich była organizacja dożynek 
gminnych i otwarcie sali wiejskiej, po 
modernizacji.

Moja żona Wiesława pochodzi z 
Janówka, a jej rodzina przyjechała z 
Łódzkiego. Rodzice to Janina, z domu 
Zakrzewska i Roman Soboń z Nowego 
Janowa. Miała 13 rodzeństwa. Jej mama 
pracowała w czasie wojny u Niemca na 
gospodarce, a tato handlował mięsem. 
Nigdy nie chciał za dużo opowiadać o swojej 
rodzinie. Przyjechali tu z dziećmi za pracą, 
najpierw trafi li w Bydgoskie. Do Janówka 
ściągnął ich brat teścia, gdzie prowadzili 
gospodarstwo.

Żonę poznałem, gdy przyjechała do 
krawcowej do Rząśnika. Później spotkałem 
ją w Janówku gdzie pojechałem z kolegą, 
który szukał pracy w kółku rolniczym. 
Jego prezesem, jak się okazało, był mój 
późniejszy teść. Ja też tam pracowałem 
jakiś czas jako traktorzysta, jednocześnie 
spotykając się z Wiesią, która była 
bardzo wstydliwa. Chodziliśmy ze sobą 
6 lat, do momentu aż moja teściowa 
postawiła warunek: „Albo się żenicie, albo 
rozchodzicie”, wysyłając nas do księdza. 
Po trzech tygodniach odbył się nasz ślub. 
Mamy siedmioro dzieci i 11 wnuków, 
z których jesteśmy dumni. Wiemy, że w 
trudnych chwilach wspierają się i mogą 
na siebie liczyć. Najważniejsza jest dla nas 
rodzina, miłość i zgoda. Cieszy nas, gdy 
wszyscy zbieramy się przy wspólnym stole. 

 Wspomnień pana Eugeniusza 
wysłuchała Wioleta Michalczyk.

Jestem z pokolenia, które naocznie nie przeżyło 
czasów wojny. Znam je jedynie z opowieści mojej 

mamy lub relacji znajomych oraz książek i fi lmów 
dokumentalnych. Często podczas  spotkań ze 
świadkami historii zadawałam sobie pytanie, 
w jaki sposób ludziom udawało się przetrwać 
ciągły lęk o życie, głód i katorżniczą pracę w obozie 
koncentracyjnym, obcowanie ze śmiercią na ulicy, 
w getcie, ukrywanie się przez lata w piwnicy czy 
kanałach w obawie przed bombardowaniem. 
Gdzie był wtedy Bóg? – jak pytało o to wielu w 
tamtych i obecnych czasach. Zastanawiałam się 
niejednokrotnie, czy to ludzie ludziom zgotowali ten 
los, tworząc w swoim umyśle zbrodniczą ideologię, 
czy jest to kara za popełnione zło, a może to tak 
się dzieje, że aby zrodziło się dobro, świat musi 
całkowicie ,,upaść”.  

Z pewnością nie ma jednej odpowiedzi na tak 
postawione pytania, bo ile istnień ludzkich, tyle 
odpowiedzi na to, co zrobić, aby nieludzki czas 
przetrwać i kogo za niego obwiniać. Zawsze jednak 
mój podziw budziło to, że ludzie, którzy przeżyli 
wojnę, są bardziej pokorni wobec losu, umieją 
cieszyć się drobnostkami oraz martwić się rzeczami 
zasadniczymi, a nie rozczulać się nad sobą z byle 
powodu, a co najważniejsze potrafi ą pielęgnować 
w sobie wiarę w to, że los odmieni się na lepsze. 
Trzeba jednak pamiętać, że wojna niejednokrotnie 
,,skrzywiła” ludzką psychikę, zachwiała u wielu 
poczucie bezpieczeństwa, na trwale pozostawiła 
piętno w umyśle i sposobie zachowania. Pisał 
o tym w mistrzowski sposób Tadeusz Różewicz w 
swoich powojennych wierszach, mówiąc: „Szukam 
nauczyciela i mistrza.  Niech przywróci mi wzrok, 
słuch i mowę”- jakże te słowa są aktualne i dziś . 
Doskonale pamiętam niezwykłą historię Władka - 
starszego sympatycznego pana, z którym przyszło 
mi spędzić krótki czas podczas wyprawy na Krym. 
Jest ona ilustracją tezy, że wojna na trwale zmienia 
człowieka. Gdy zwiedzaliśmy jeden z pięknych 
zakątków tego półwyspu, zauważyłam, że pan 
Władek nosi ogromny plecak. Zapytałam jego żonę 
o ten ,,nieproporcjonalnie”  duży ekwipunek. Jakież 
było moje zaskoczenie, gdy poznałam prawdziwy 
powód dźwigania tego ,,nadbagażu”. Otóż pan 
Władek w czasie wojny był więźniem obozu 

Czas pytań i refleksji
koncentracyjnego i przeżył tam ogromny głód. 
Ten fakt na zawsze zostawił ślad w jego psychice. 
Choć od wojny minęło kilkadziesiąt lat, on nigdy nie 
wychodził z domu bez dwóch bochenków chleba 
(jeden dla siebie, drugi dla żony) i butelki z wodą.  

Czy ponad osiemdziesiąt lat później, w dobie 
pandemii, możemy odnaleźć jakieś analogie do 
czasów wojennych. Na pewno żyjemy w poczuciu 
zagrożenia, tym bardziej, że wróg, choć  „ubrany 
w koronę”, jest niewidoczny. Strach o życie 
niejednokrotnie paraliżuje nasze działania, a czasami 
,,uaktywnia” najgorsze instynkty. Jest jednak i tak, 
że ta ekstremalna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, 
czyni z nas cichych bohaterów, którzy zrobią zakupy 
chorej sąsiadce, uszyją maseczki dla miejscowego 
szpitala, czy zaopiekują się dziećmi lekarki, która 
pełni ,,nieustający” dyżur, ratując życie chorych 
na Covid. Z pokorą uczymy się szacunku do 
narzuconych nam zakazów i nakazów, 
ale z pewnością nie powodują one, że czujemy 
się  ludźmi zniewolonymi, jak to miało miejsce 
w czasie wojny. Owszem pobyt na kwarantannie  
w pewnym sensie jest ograniczeniem naszej 
wolności, jednak nie pozbawia się nas praw 
obywatelskich, nie mamy poczucia utraty godności 
i tożsamości. W obecnej sytuacji wiele naszych 
utartych ścieżek, sposobów działania, przyzwyczajeń 
(gonitwa za władzą, wartościami materialnymi, 
zaniedbywanie rodziny), zostało wywróconych 
do góry nogami. Jako niepoprawna optymistka 
wierzę, że zmusi to wielu z nas  do refl eksji, która 
ostatecznie  uczyni relacje międzyludzkie lepszymi 
i wartościowszymi i ,,wyprostuje” błędne ścieżki, 
na które zawędrowaliśmy.

Markosia
Alicja Majewska przed  laty w jednej ze swoich 
piosenek śpiewała: ,,  Przed nocą i mgłą osłoń mnie. 
Zapal ogień we mgle, niech nie zgasi go wiatr. Tyle 
dróg plącze się . Zły jest świat. Na spotkanie mi 
wyjdź . I zawołaj przez mrok, że to ty. Przed nocą 
i mgła osłoń mnie . W ciepłej łodzi twych ramion, 
chcę popłynąć w  rejs” Niech te jakże aktualne słowa 
staną się puentą tych niecodziennych refl eksji oraz 
wzbudzą w nas  nadzieję i wiarę, że andrà tutt o 
bene, czyli wszystko będzie dobrze. 

Markosia 

Ślub Eugeniusza 
i Wiesławy Ziemianów

Państwo Ziemianowie 
na weselu koleżanki

Przed domem w Janówku 
- na przepustce z wojska
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Marian Kuźmiak pamięta, że od dziecka miał 
potrzebę samorozwoju. Chciał umieć więcej 
i lepiej. Kiedy spotkał twórcę gitar (lutnika), 
podjął próbę wykonania gitary, kiedy zamarzył 
o prawie jazdy, wybrał szkołę z profi lem 
mechaniki samochodowej - bo co to za kierowca, 
który nie czuje pojazdu. A kiedy miał szansę na 
pracę z obsługą dźwigów samojezdnych powyżej 
1000 ton, a kurs mógł odbyć w Niemczech - 
nauczył się w pół roku języka niemieckiego 
w wystarczającym zakresie w mowie i piśmie, 
by zdobyć uprawnienia. Pracował przy montażu 
dwudziestu dziewięciu wiatraków w Zagrodnie 
i w Modlikowicach. 
Danuta Sosa: Proszę się przedstawić i opowiedzieć, 
co się z panem działo przed przyjazdem do Złotoryi. 
Marian Kuźmiak: Urodziłem się w 1957 r. 
w Przejęsławiu koło Bolesławca. W 1959 r.
przeprowadziliśmy się do Obornik Śląskich. 
Zamieszkaliśmy na terenie tartaku, mama była 
księgową, później kierowniczką, a tato ślusarzem. 
Ja miałem swobodę w poruszaniu się po posesji, 
trochę miałem fory, a trochę mnie pracownicy lubili, 
bo ciekawiła mnie ich praca. Bardzo interesowałem 
się mechaniką. Z zachwytem przypatrywałem się 
ojcu, który potrafi ł „ożywić” uszkodzone maszyny.                                                                                                       

Marianek podrasta i rozpoczyna naukę...                                                                                       
Całą edukację podstawową odbyłem w Obornikach 
Śląskich. Gdy miałem pięć lat, w okresie wakacyjnym 
wraz z mamą pojechaliśmy do dziadków i wujostwa, 
mieszkających w Kielcach. Przeżyłem wspaniały czas 
i dopadło mnie nowe zauroczenie. Dziadek i bracia 
mamy byli uzdolnieni muzycznie, stworzyli kapelę 
(skrzypce, gitara, saksofon i perkusja) i obsługiwali 
uroczystości lokalne: religijne, wesela i zabawy 
taneczne. Krążyłem między nimi zafascynowany 
muzyką. W mojej duszy też grało. Właśnie podczas 
pobytu u dziadków przeżyłem swoje muzyczne 
spotkanie. Któregoś dnia dziadek wyjął drugie 
skrzypce z jedną struną. Na tej strunie wydobywał 
mnóstwo dźwięków, uczył mnie słuchać, rozróżniać 
i powtarzać. Byłem zachwycony. Miałem ledwo pięć 
lat i otworzyłem się na muzykę. Chyba miałem to w 
genach. 
Czy  dziadek był pierwszym nauczycielem?                                                                                    
Zdecydowanie tak. Chociaż rodzice nie grali na 
instrumentach, to muszę podkreślić, że muzyki w 
domu nie brakowało. Moja mama pięknie śpiewała. 
Kiedy miałem siedem lat, rodzice kupili mi gitarę, 
gdyż lutnictwo okazało się dla nas za trudne. Był taki 
epizod, że tata wystrugał mi profi l i gryf gitary, a ja 
nabijałem progi. Nie wyszło. Zapisali mnie na naukę 
gry na gitarze do ogniska muzycznego, które w 
szkole prowadził pan Janusz Korczak. Wytrzymałem 
pół roku, bo chciałem od razu grać hity, a tu jakieś 
palcówki. Ja chciałem więcej i szybciej. Wypadek z 
palcem przesądził o sprawie.                                          
Jaki dramat się wydarzył?                                                                                                                 
Jak wcześniej wspomniałem, byłem 
„wszędobylskim łazikiem”. Wszystkiego musiałem 
spróbować.  Zaspokajając ciekawość przy jednej 
maszynie straciłem czubeczek malutkiego palca 

lewej ręki. Nikt z ratujących nie myślał o szukaniu 
paluszka, a szkoda, bo trzebniccy chirurdzy już 
słynęli ze wspaniałych transplantacji. Ostatecznie 
malutki palec stał się jeszcze mniejszy, krótszy 
o jeden staw. 
Wielu zdrowotnie poszkodowanych od 
urodzenia, czy po wypadku nie rezygnuje 
ze swoich pasji. Czy u pana było podobnie, 
przecież pan muzykuje? 
Kiedy miałem dwanaście lat, przypadkowo 
spotkałem pana Korczaka, który miał w planie 
wyjazd do Wrocławia na spotkanie z muzykami 
zespołu „Test”, gdzie śpiewali Wojtek Gąsowski 
i Dariusz Kozakiewicz (później przeszedł 
do „Perfectu”).  Rodzice wyrazili zgodę i 
pojechaliśmy, gdzieś w okolicę Hali Ludowej. 
Był to dla mnie jeden z najważniejszych dni w 
życiu. Pan Korczak przedstawił mnie muzykowi, 
który podobnie jak ja miał uszkodzone aż 
dwa palce i pomimo tej wady grał na gitarze 
basowej. Kilkakrotnie zapytał mnie, czy chcę 
grać, niezmiennie odpowiadałem: „chcę”, a on 
powtarzał” „to będziesz”. Po piędziesięciu latach 
też już wiem, że piąty palec nie jest niezbędny.         
Krótka, męska motywacja. Jaką naukę wyniósł 
pan z tego spotkania?
Ważną. Po powrocie do domu chwyciłem gitarę 
i zostałem z nią przez trzy lata. Grałem, grałem 
i grałem. Opracowałem szyfr zapisu akordów. 
Nigdy nie nauczyłem się nut. W siódmej klasie 
grałem już w zespole szkolnym. Chyba szło mi 
nieźle, skoro w zawodówce grałem w zespole ze 
starszymi kolegami.
Zespół, to brzmi poważnie i chyba 
potrzebny sponsor, miejsce na instrumenty 
i próby. Czy ktoś o was dbał, pomagał?                                                                       

Muszę umieć
więcej

Zabawa sylwestrowa 
w Bacalarusie, ok. 1985/6 r.

Wyjazd akrobatów do Lublina pod kierownictwem Włodzimierza 
Rakoczego (pierwszy z lewej); Marian Kuźmiak - trzeci od lewej

W Klubie Seniora 
z Włodzimierzem Siwakiem, 2020 r.

CZŁOWIEK ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Cóż, pomagali bliscy. Kierownictwo tartaku 
(mama) udostępniło nam wolne, ok. 20 m 
kw. pomieszczenie. Mój tato kupił perkusję, 
zorganizował trzy radia ”Stolica”, a z mamą 
kupiliśmy we Wrocławiu trzy przystawki do 
gitar akustycznych. Zaczęliśmy grać. Straszna 
amatorszczyzna, ale chęci gigantyczne. 
Cudowne dzieci grają, nie znają nut, 
tylko wrażliwe ucho je prowadzi. Same 
wybierają repertuar. Czy tak było?                                                                                         
Prawie. Od czasu do czasu pan Korczak coś 
nam podpowiadał. Potrafi liśmy dobrze 
zagrać trzydzieści coverów polskich twórców. 
Cieszyliśmy się powodzeniem. Graliśmy na 
imprezach, z przyjemnością i nieodpłatnie, jako 
podziękowanie za pomoc. Zagraliśmy też na 
zabawie pracowników tartaku. A tato znów nas 
zasponsorował, kupując wzmacniacz „Regent 
60”. Skończyłem szkołę, zdobywając „papiery” 
mistrzowskie z mechaniki samochodowej i prawo 
jazdy kategorii  A+B+C.
Zamyka pan pewien etap i co dalej: nauka czy 
praca?
Młodość jest niecierpliwa, chce się własnych 
pieniędzy. Oczywiście - praca. Inspektorat 
Oświaty i Wychowania w Obornikach Śląskich 
poszukiwał pracownika na stanowisko kierowca/
zaopatrzeniowiec. Zgłosiłem się i rozpocząłem 
pracę. Obsługiwałem placówki podległe IO i W, 
poznawałem coraz więcej ludzi. Równocześnie 
uczyłem się w Technikum Samochodowym w 
systemie wieczorowym. 
Za mundurem panny sznurem, a za muzykiem?                                                                                                                 
Zakochałem się w pięknej dziewczynie, z którą 
postanowiłem spędzić resztę mojego życia. 
Mieliśmy po dwadzieścia trzy lata. Dowiedzieliśmy 
się, że w Złotoryi jest praca. Pojechaliśmy na 
zwiady. Trasa z dworca kolejowego do centrum 
wśród działek, zieleni, zapachów, miasteczko na 
kilku poziomach, zachwyciliśmy się. Jest CPN, 
no to nie jakieś byle jakie miasto. Przyjechaliśmy 
i zostaliśmy w pięknej Złotoryi. Rozpocząłem 
pracę w Szkole Sportowej. Lubiłem tę pracę, 
woziłem sportowców wszędzie tam, gdzie była 
potrzeba (zawody, zgrupowania, obozy), a moim 
przełożonym był pan Tadeusz Pietroszek.       
Zostaliście złotoryjanami, pracujecie.                                 
Lata osiemdziesiąte charakteryzował brak 
wszystkiego. Jeżdżąc z zawodnikami, zdobywałem 
różne kontakty i kupowałem trudno dostępne 
materiały dla placówki. Pewnego razu, w jednej 
z hurtowni przy ul. Buforowej we Wrocławiu, 
wraz z ówczesnym dyrektorem do spraw sportu 
Tadeuszem Pietroszkiem,  zakupiliśmy farby 
potrzebne na dokończenie budowy hali sportowej 
przy dawnej Szkole Podstawowej nr 2, co w 
tamtych czasach było wielkim osiągnięciem. 
Czuję się też po części współrealizatorem tego 
projektu. Inspektorat Oświaty planował kupno 
autobusu, byłem rozważany na kierowcę, niestety 
nie znaleźliśmy porozumienia fi nansowego. 
Na chwilkę zatrzymałem się w PKS i w r. 1983 
zapuściłem korzenie w Kombinacie Miedzi w 
Zakładzie Transportu.      

A co z muzyką?
W tym czasie w Złotoryi działają muzycy:  Zbyszek 
Mysior, Krzysiek Rorat, Andrzej Sarna, Kazik 
Deptuch, Janusz Czapiga, Andrzej Siwak, Jurek 
Rem, Wacek Wankiewicz, Zygmunt Radoszewski, 
Bogdan Kowalski, Włodek Siwak, Staszek 
Prokopowicz, Wiesiek  Zamora, Andrzej Stępnik, 
„Jarecki” i inni. Byli i są to wspaniali muzycy, a 
przede wszystkim dobrzy koledzy. To były bardzo 
dobre czasy, gdyż w razie jakiejś nieobecności 
uzupełnialiśmy wzajemnie swoje składy w 
zespołach. Chcieliśmy grać, a nie rywalizować ze 
sobą. Zespoły miały swoje lokale na próby. Nasz 
zespół skorzystał z pomocy IOiW. Udostępniono 
nam pomieszczenie w Bacalarusie,  gdzie można 
było zostawiać sprzęt. W zamian graliśmy na 
imprezach szkolnych (Dzień Dziecka, studniówki 
itp.), na zabawie nauczycielskiej.                                                           
Proszę przybliżyć wasz zespół.
Zespół nosił nazwę „KRAM”. Graliśmy w składzie: 
Andrzej Stępnik - gitara basowa i wokal, Włodek 
Siwak - perkusja i wokal, Staszek Prokopowicz 
instrumenty klawiszowe, no i ja - gitara rytmiczno-
solowa i wokal. W późniejszym okresie w zespole 
grali też: Wiesiek Zamora, Janusz Czapiga – 
multi instrumentalista, Krzysiek Rorat – wirtuoz 
instrumentów klawiszowych. Graliśmy do 1993 r.
i rozwiązaliśmy się. Powoli wchodziła era 
,,samograjków”, byli to muzycy, którzy, korzystając 
z postępu w elektronice, kupowali keyboardy i tym 
samym zmniejszali składy zespołów z czterech do 
dwóch osób. W r. 2007 lub 2008 r. rozpocząłem 
reaktywację  zespołu. Nie szło to szybko. 
Kupiłem nowy sprzęt nagłaśniający. Prawie rok 
szukaliśmy lokum. Pracowałem na terenie Gminy 
Złotoryja i po rozmowie z panią Wójt w sprawie 
udostępnienia sali, udałem się  do Rokitnicy. 
Wreszcie w 2012 r. dostaliśmy do dyspozycji salę 
wiejską. Graliśmy w składzie: Marian Kuźmiak 
– gitara i wokal, Włodek Siwak - instrumenty 
klawiszowe i wokal, Andrzej Siwak - bas i wokal, 
Bogdan Kowalski - perkusja i wokal. Coraz trudniej 
się grało i zarabiało. W tym czasie uległem 
wypadkowi, który zmienił moje życie, ale muzyka 
dalej w duszy mi grała. Z Włodkiem Siwakiem 
zaczęliśmy się spotykać, by sobie pograć. Włodek 
kupił keyboard z szerokim instrumentarium 
i mieliśmy swoją orkiestrę na cotygodniowe 
spotkania.W 2018r. pani Bożena Gmerek z Klubu 
Seniora poprosiła mnie o akompaniament podczas 
występu na Dzień Seniora. Pomimo choroby, 
która ogranicza mnie ruchowo i wokalnie, nie 
odrzuciłem propozycji. Zaczęła się nowa przygoda. 
Bardzo lubię te spotkania. Cieszę się, że wnosimy 
muzyczną radość w życie mieszkańców miasta. 
Wydaliśmy płytę z sześcioma piosenkami. Jestem 
autorem dwóch tekstów i wszystkich aranżacji. 
Wiem o „produkcji  fi lmików” w czasie pandemii. 
Dlaczego powstały?
Oprócz gry na instrumentach lubię tworzyć 
wiersze, które też nadają się na teksty piosenek. 
Dodaję melodię i zdjęcia. W ten sposób opisuję 
rzeczywistość, wydarzenia, wyrażam moje emocje. 
Pierwszą piosenkę napisałem dla mamy w 1974 r., 

drugą dla żony. Po śmierci siostry nie opowiadałem 
o żalu, ale ból wyśpiewałem. Tworzę dla córki, teraz 
dla wnuczki. Te najważniejsze kobiety mają miejsce 
w moim sercu, a wdzięczność za to, że są dla mnie 
takie wspaniałe i wspomagają mnie w chorobie, 
nagradzam czym potrafi ę, a więc piszę i śpiewam. 
Dziękuję im za wsparcie, dziękuję także tym, co mnie 
promują, np. na forach społecznościowych. Ostatnio 
publikowany fi lmik powstał we współpracy z panem 
Tadeuszem Oleksowem - autorem tekstu na 100-lecie 
urodzin Jana Pawła II. Z wnuczką mam tajemną 
skrytkę, do której wkładam napisane dla niej bajki 
i inne teksty. Coraz częściej znajduję tam wiersze 
wnuczki. Jeśli to talent po dziadku, to jestem dumny.
Dziękuję za rozmowę. Jakie życzenie chciałby pan 
ode mnie usłyszeć?
Życzenie zdrowia, by ogarnąć wszystko to, 
co chciałbym jeszcze zrobić.
Zatem życzę zdrowia, weny twórczej 
i wspaniałych ludzi wokół.

Rozmawiała Danuta Sosa

Życie, ach to życie!
Życie to jak pogoda,
która nas zaskakuje.
Rano, rano jest ładnie,
a pod wieczór się psuje.
Więc gdy zagrzmi i popada,
parasola nie odkładaj.
Trzymaj go mocno w dłoni, 
w końcu chmury wiatr przegoni.
A gdy słońce mrugnie okiem,
ujrzysz tęczę pod obłokiem.
Piękną, świeżą, kolorową, 
z uśmiechem pokiwasz głową.
I pomylisz, że przyroda
Głowę w piasek to nie chowa.
Walczy i wciąż się odradza,
w ten sposób ludziom doradza.
Nic to, że wczoraj padało.
Nic to, że wczoraj zagrzmiało.
Dzisiaj obudź się na nowo
i wstań z podniesioną głową.

Za kierownicą 
mercedesa actros

Elementy fi ltrów chłodzących dostarczone przez 
Mariana Kuźmiaka do elektrowni w Weisweiler w Niemczech
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Jerzy Spychała, choć cały czas mieszkał w 
Złotoryi, startował w barwach różnych 

klubów dolnośląskich: Baryt Boguszów, Cywilno-
Wojskowy Klub Sportowy Karkonosze (od 1964), 
Społem Legnica,, Ludowe Zespoły Sportowe 
(LZS) Legnica oraz Dolnoślązak Jelenia Góra. 
Trenował m.in. pod opieką Jana Małka, z którym 
np. startował już w latach 1963-1964 w Złotoryi i 
okolicach, i Stanisława Królaka. Kroniki sportowe, 
oraz zachowane pamiątki, odnotowują sportowe 
sukcesy Jerzego Spychały od początków lat 60. 
XX w., a wszystkich startów nie sposób wyliczyć. 
W 1963 r., w wieku 17 lat, zwyciężył m.in. w 
VIII wyścigu kolarskim o puchar KS Górnik na 
dystansie 33 km w Wałbrzychu (licencja IV), w 
zawodach na 50 km w Szczawnie Zdroju, wyścigu 
z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego w Kruszynie 
k. Bolesławca oraz spartakiadzie spożywców w 
Legnicy. Zajął 2 m w spartakiadzie powiatowej 
w Wałbrzychu i wyścigu australijskim w Legnicy. 
W rodzinnej Złotoryi wygrał lotny fi nisz w 
wyścigu zorganizowanym przez powiatowy LZS 
na dystansie 50 km. Rok później triumfował w 
Szosowych Kolarskich Mistrzostwach Powiatu 
Złotoryja na dystansie 60 km oraz w zawodach 
w Oleśnicy, Wałbrzychu, Koszalinie a także 
zajął 4 m w mistrzostwach Polski w kolarstwie 
przełajowym, był trzeci w jeździe indywidualnej 
na czas (20 km) na  autostradzie pod Legnicą 
(tu po raz pierwszy spotkał Janusza 
Kierzkowskiego, późniejszego mistrza świata 
w kolarstwie torowym).  Następstwem sukcesów 
było powołanie do kadry olimpijskiej (w której 
ostatecznie nie wystartował). 

W 1965 r. był pierwszy, jeszcze jako junior, 
w wyścigach w Dzierżoniowie i Legnicy, drugi 
drużynowo w mistrzostwach Dolnego Śląska 
w kolarstwie szosowym oraz w klasyfi kacji na 

najlepszego kolarza w klubie (również w 1966 r.). 
Zwyciężył w 3-etapowym Międzynarodowym 
Wyścigu po Ziemi Koszalińskiej. W plebiscycie 
“Nowin Jeleniogórskich” został wybrany 
najlepszym sportowcem Karkonoszy. W 1966 r. 
został seniorem i ponownie zwyciężał 
w Sobótce (80 km), Wałbrzychu oraz razem 
z drużyną Karkonoszy w Austrii (tutaj startował 
corocznie do 1970 r.). Zajął 2 m podczas 
kilku kryteriów ulicznych w Jeleniej Górze, 
Wałbrzychu, Kędzierzynie i Legnicy, zdobywał 
wysokie miejsca w Szczecinie i Trzebnicy.  
Trener kadry Henryk Łasak wyróżnił go sposród 
seniorów spoza kadry. W 1967 r. startował 
m.in. w wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich, 
wyścigach ulicznych we Wrocławiu i w Oleśnicy, 
wyścigu górskim w Zakopanem, mistrzostwach 
LZS w Witoszowie (3 m). Rok 1968 przyniósł 
4 m w zawodach w Sobótce a 1969 - 4 m w 
kryterium ulicznym “Wiosny Młodego Lubina”. 
W 1970 r. to starty w Pucharze Pirenejów 
we Francji, wyścigach w Szwecji, dookoła 
Pardubic w Czechosłowacji, 3 m w zawodach w 
Jaworzynie Śląskiej i Jeleniej Górze. Intensywne 
starty zakończył pobor do wojska w 1970 r. 
W następnym roku wziął  jeszcze udział w 
wyścigach w Jeleniej Górze (3 m) i dookoła 
Mazowsza, a w 1972 r. w przełajowych 
mistrzostwa Dolnego Śląska w Jeleniej Górze 
(5 m). Wiele lat później, w 1982 i 1983 r., 
weźmie udział w wyścigach oldboyów 
w Łodzi (3 m) i Legnicy.

W latach 1965-1966 r. niejako łącznikiem 
między Jerzym Spychałą a młodymi 
niedoświadczonymi tutejszymi kolarzami, 
nawet niezrzeszonymi jeszcze w LZS, był 
Piotr Fajersztajn. Obaj byli już zawodnikami 
jeleniogórskich “Karkonoszy”, ale oczywiście, jak 
mówiono, Piotr “jeździł u Spychały”. Gdy Jerzy 
Spychała zdecydował się na zajęcia z tutejszymi 
zapaleńcami, nie był trenerem w dzisiejszym 
znaczeniu – umiał pogodzić czynne uprawianie 
sportu z opieką nad zawodnikami. Bezcenne 
były jego rady i doświadczenie oraz sama 

jazda pod jego okiem z nadzieją dorównania 
mistrzowi. Fama jego sukcesów, a także sprzęt, 
fascynował młodych chłopaków ze Złotoryi. 

Najlepszym zawodnikiem tutejszego LZS 
był Bogdan Skołożyński. To między innymi 
jego wyniki udowadniały, że zawodnicy 
“ze wsi” nie mieli kompleksów rywalizując 
z “miastowymi”. O jego karierze zadecydowało 
niewątpliwie spotkanie z Jerzym Spychałą 
w 1969 r.  Najpierw stał się właścicielem 
Faworita (za ówczesne 1000 zł), potem udało 
mu się kupić w Legnicy wymarzonego przez 
wszystkich Jaguara. Doświadczenie zdobywał 
jako zawodnik LZS, powagi dodawała też 
legitymacja z licencją a nawet książeczka 
lekarska (przewidująca badania co trzy 
miesiące). Już jako uczeń szkoły górniczej przy 
ul. M. Konopnickiej mógł liczyć na pomoc 
i ułatwienia w startach, podobnie, gdy był  
pracownikiem “Leny” – dyrekcja zrozumiała, że 
zawodnik kadry LZS musi trenować i startować 
w zawodach. Trochę lepiej niż inni zawodnicy 
klubu, ocenia B. Skołożyński klubowe warunki: 
LZS zapewniał noclegi i wyżywienie na cały 
czas imprez sportowych. W 1968 r. startował 
na Mistrzostwach Polski LZS w Chojnowie, rok 
później w w Bischofswerdzie (ówczesne NRD) 
razem z Jerzym Spychałą, Piotrem Fajersztajnem 
oraz Adamem Koszulańskim. W 1969 r. przyszły 
największe sukcesy: 4 m wśród juniorów na 
40 km w wyścigu ulicznym o puchar “Ślęży” w 
Sobótce,  4 m na czas juniorów w mistrzostwach 
Dolnego Śląska w kolarstwie szosowym (okolice 
Ślęży), 6 m  na 66 km na Spartakiadzie Młodzieży 
(Legnica i okolice), a przede wszystkim 
powołanie do kadry Dolnego Śląska juniorów 
LZS (wtedy otrzymał nowego jaguara). Jeździł 
na ogólnopolskie imprezy jako reprezentant 
LZS, m.in. na I Spartakiadę Młodzieży w Kaliszu 
oraz inne wyścigi szosowe w Legnicy (zawodnicy 
dojechali tam pociągiem, bo klub nie miał 
środków na osobny dowóz). Dzięki sekcji LZS, 
w Złotoryi odbywały się doroczne kryteria 
uliczne i różne zawody powiatowe.

Kolarstwo w Złotoryi - cz. 2    
Najlepsze lata 1965-1970

Jerzy Spychała - lata 60. XX w. Złotoryja - Rynek. Pierwszy z prawej - B. Skołożyński.

Okolice miasta - ok. 1964. 
Drugi od prawej - J. Spychała.

Stoją od lewej: B. Skołożyński, 
J. Spychała, P. Fajersztajn.

Szwecja 1967. 
Pośrodku J. Spychała.
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Adam Koszulański wzorował się 
najpierw na kolegach z podwórka przy 
ul. Adama Mickiewicza. Około 1965 r. 
pożyczył świetnego Favorita od 
Władysława Wygiery, potem sam 
złożył Huragana. Doskonale pamięta 
pierwszy poważny swój udział w 
wyścigu z Rokitek do Chojnowa 
(i z powrotem) w 1965 r., gdy 
zajął trzecie miejsce. Rok później 
wygrał wyścig Złotoryja-Jerzmanice 
Zdrój-Lwówek. W latach 1966-
1967 startował razem z Jerzym 
Spychałą i Bogdanem Skołożyńskim 
w złotoryjskim LZS (działającym 
formalnie przy Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym przy ul. 
Grunwaldzkiej). Z ramienia Urzędu 
Miejskiego opiekę nad klubem 
usiłował sprawować Kacper 

Grygorcewicz, szef powiatowego 
LZS – można było liczyć czasami na 
nowe koło, dietę czy podwiezienie 
żukiem na zawody w innych 
miejscowościach. W sumie jednak 
były to wyjątkowe korzyści, władzom 
bardziej chodziło o pochwalenie 
się kolarzami np. podczas imprez 
1-majowych czy Spartakiady 
Młodzieży. Tylko niektórzy dostali 
(poza siecią sklepową) nowoczesne 
Jaguary. Niezłe wyniki dawał 
nieofi cjalny handel z żołnierzami 
radzieckimi z garnizonu legnickiego – 
ci dysponowali np. dobrymi i nowymi 
kołami. Pierwszym zagranicznym 
startem Adama Koszulańskiego był 
wyścig w Bischofswerdzie. W 1969 r., 
już jako zawodnik 
KS Dolnoślązak, cd. na str 8

Złotoryja - Rynek Drużyna LZS: trzeci od lewej - B. Skołożyński, czwarty - P. Fajersztajn

Szwecja 1967. 
Pośrodku J. Spychała. Finiszuje Jerzy Spychała.

Kryterium uliczne w Rynku.

Kryterium uliczne w Rynku.Kryterium uliczne w Rynku.
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wziął udział w Tygodniu Kolarstwa w Austrii, 
wyjazd fi nansowali sami zawodnicy.

Podczas pierwszych Dni Złotoryi w maju 
1968 r. zorganizowano czterorundowy wyścigi 
kolarskie na czterokilometrowej trasie: 
start koło Baszty Kowalskiej, potem ulicami 
S. Staszica-Legnicką-Okrzei (dzisiaj 
S. Wyszyńskiego)-M. Nowotki (dziś 
J. Piłsudskiego) z metą na pl. Wolności (czyli 
w Rynku). Adam Koszulański, jako junior 
Dolnoślązaka Jelenia Góra zajął trzecie miejsce 
na dystansie 40 km. Nagrody były symboliczne 
– zachował z tych czasów pamiątkowy 
dyplom. Wszyscy dawni kolarze pamiętają 
Ryszarda Szurkowskiego, który w 1968 r. 
rozpoczął karierę właśnie w Złotoryi – podczas 
opisywanego wyścigu, w kategorii seniorów na 
dystansie 60 km, był trzeci. Triumfował w tej 
kategorii Józef Beker z LZS Wrocław, znany ze 
startów m.in. w Wyścigach Pokoju.

W 1969 r., w otwartych górskich 
mistrzostwach Polski seniorów, rozgrywanych 
w okolicach Jedliny Zdrój, Adam Koszulański 
zajął 6 miejsce na dystansie 120 km. W tym 
samym roku startował w  wyścigu Warszawa-
Łódź - fi niszował jako dwudziesty spośród 
trzystu kolarzy. Potem został zawodnikiem 
Karkonoszy Jelenia Góra. Jego karierę 
przerwało założenie rodziny w 1970 r., zresztą 
w tym samym czasie upadł LZS Złotoryja. 

Adam Durachta chodził do szkoły górniczej 
razem z Bogdanem Skołożyńskim. Przygodę 
z kolarstwem rozpoczął dzięki tradycjom 
rodzinnym – od brata Edwarda dostał pierwszą 
“kolarzówkę”, na której startował w kwietniu 
1965 r. w Dzierżoniowie na inauguracji sezonu 
szosowego, zajmując na dystansie 42 km 
czwarte miejsce. Ok. 1965 r. był uczestnikiem 
wyścigu Rokitnica-Złotoryja. W 1967 r., już 
jako zawodnik LZS, otrzymał od klubu Jaguara, 
dzięki temu mógł zajmować czołowe miejsca 
w wyścigach dolnośląskich, np. był drugi 
w kryterium im. Godlewskiego w Jeleniej 
Górze (1968, wygrał Tadeusz Mytnik). Dzięki 
ograniczonej pomocy ze strony PGR, dość 
często kilka osób wyjeżdzało na zawody, ale 
przeważnie pociągiem (jazda podstawionym 
żukiem w marcu groziła przeziębieniem). Na 
cały sezon dostawali z klubu dwie-trzy gumy, 
o które było bardzo trudno i były drogie. 
Rozmaite elementy strojów kupowało się 
przeważnie od starszych kolarzy. W razie 
awarii na trasie nie można było liczyć na żadną 
pomoc, zostawało się wówczas pasażerem 
autobusu z napisem “Koniec wyścigu”. Na 
szczęście obowiązkowe było zabieranie pompki 
i zapasowej “gumy”. Sportowe kontakty 
międzynarodowe polegały na wspólnych 

startach z kolarzami radzieckimi. Kryteria 
uliczne w Złotoryi gromadziły tłumy kibiców. 
Podczas jednego z nich – o czym wspomina 
Adam Durachta – zderzyli się Bogdan 
Skołożyński i Piotr Fajersztajn. 

Ponad trzy lata uprawiał kolarstwo 
amatorskie Stanisław Koszulański, młodszy 
brat Adama, już jako młodzik zajął drugie 
miejsce w wyścigu w Prochowicach. Do sportu 
zachęcił go w 1967 r. oczywiście starszy brat. 
Najpierw jeździł jako niezrzeszony a potem 
otrzymał Jaguara z klubu LZS ze środków 
Urzędu Miejskiego. O niezbędne akcesoria, 
części zapasowe i strój (miał to szczęście, 
że odziedziczył go po Adamie) musieli zadbać 
własnym kosztem. Trenowali codziennie 
w ciągu tygodnia, zbierając się przy 
ul. M. Konopnickiej. Jechali przeważnie 
w kierunku Jeleniej Góry lub autostradą 
do Chojnowa. Młodzicy pokonywali najwyżej 
30 km. W niedziele wyjeżdzali na zawody, 
pokrywając wydatki z własnej kieszeni, 
oczywiście każdy zawodnik startował w innym 
stroju. W przypadku wyścigu w okolicach 
Prochowic nikt nie zapewnił transportu, więc 
wszyscy musieli pokonać w obie strony ponad 
120 km. W jego pamięci pozostało zdobycie 
szóstego miejsca w jeździe indywidualnej na 
czas podczas wyścigu w Strzelinie (miał 15 lat) 
oraz wyścig Złotoryja-Chojnów-Bolesławiec, 
w którym zajął czwarte miejsce. Dalsze starty 
uniemożliwiła Stanisławowi Koszulańskiemu 
poważna kontuzja kolana. 

W tych latach jeździli również Zenon 
Głogiński, Władysław Filipowicz, Władysław 
Gągorowski, Władysław Gałuszka, Jan 
Kruszewski, Jan Pacholski oraz Stanisław 
Górnicki. Pochodzili ze Złotoryi oraz innych 
miejscowości powiatu.

Złotoryja znalazła się wtedy na trasie wielu 
zmagań kolarskich. Można było kibicować 
m.in. wyścigowi o tytuł mistrza Spartakiady 
(start i meta w Jeleniej Górze) w 1964 r., 
I Ogólnopolskiemu wyścigowi Szlakiem 
Grodów Piastowskich w 1966 r., szosowym 
mistrzostwom Polski w kategorii juniorów 
i młodzików w 1967 r., wyścigowi o “króla 
gór” ze Świeradowa i z powrotem 1968 r. 
oraz 3-dniowej Wojewódzkiej Spartakiadzie 
Młodzieży w kolarstwie szosowym w 1969 r.

Zupełnie amatorsko, a właściwie 
rekreacyjnie i dla własnej satysfakcji na 
początku lat 70. XX w., jeżdził na rowerze 
Andrzej Piekut. Nie był zrzeszony w żadnym 
klubie, pierwszy wyścigowy rower zdobył jako 
uczeń klasy ósmej, tzn. przerobił Albatrosa 
na Huragana, dokładając kilka części z innych 
modeli. Wspomina, że właśnie ową ramę 

z Huragana dostał od braci Koszulańskich. 
Gdy uczył się w legnickiej szkole średniej, 
starał się wcześniej przejechać rano około 
30 km, a potem dopiero śpieszył na pociąg. 
Nie były dla niego żadnym problemem 
rowerowe wypady po dętki do Legnicy lub 
na kapielisko do Rokitek. Razem z kolegami 
– m.in. Andrzejem Tomsem, Eugeniuszem 
Pielachem, Tadeuszem Zalewskim, Zbigniewem 
i Henrykiem Kościukami, Waldemarem 
Matolińcem i Bogdanem Kijewskim - ścigali się 
trasą, która zaczynała się na podwórku przy 
ul. Klasztornej i biegła przez pl. J. Matejki, ul. 
S. Staszica, następnie dzisiejszą ul. św. Jadwigi 
z metą z powrotem przy ul. Klasztornej. Nie 
obyło się bez “stłuczek”, gdy po zderzeniu z 
chłopakiem rozbił wspomnianego Albatrosa, 
innym razem “wjechał” aż na dach warszawy 
na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Hożej. 
Wielokrotnie kibicował prawdziwym 
złotoryjskim wyścigom: był świadkiem, gdy 
Jerzy Spychała, hamując gwałtownie tuż 
przed wybiegajacym na jezdnię chłopakiem, 
przeleciał przez kierownicę.

Na pytanie o ewentualny doping w tamtych 
czasach, wszyscy oldboye odpowiadają 
z uśmiechem, że oczywiście był, jeśli jako 
doping traktować zupę, syrop z renklodów 
(śliwki), oranżadę, ciastka, kawę i piwo 
po dotarciu na metę.

Wszyscy ówcześni zawodnicy są zgodni 
co do tego, że cieszył ich każdy start, pomimo 
skromnych warunków i nagród. Nie żałują, 
że tylko wyjątkowo zdolni “prowincjonalni” 
kolarze mieli szansę na kontynuację kariery 
w Wojskowym Klubie Sportowym Śląsk czy 
Legii Warszawa. 

Wiele tamtejszych zwyczajów dzisiaj już nie 
jest do pomyślenia, np. nikt samodzielnie nie 
składa wyścigowych rowerów ani pokątnie 
nie załatwia nowych dętek czy kół. Teraz 
o zawodników dbają bez przerwy, oprócz 
trenerów, specjaliści od żywienia, lekarze 
i nawet psycholodzy. Poza tym nikt nie startuje 
dzisiaj za darmo i dlatego trochę szkoda 
tamtejszego autentycznego amatorstwa. 

Podczas wspomnieniowych spotkań 
zauważyłem, z jakim szacunkiem odnoszą się 
do Jerzego Spychały jego młodsi koledzy. 
A ja chylę czoła przed wszystkimi weteranami 
złotoryjskiego kolarstwa!

Roman Gorzkowski

Bardzo dziękuję za wszystkie wspomnienia 
i pamiątki Jerzemu Spychale, Adamowi 
i Stanisławowi Koszulańskim, Bogdanowi 
Skołożyńskiemu, Adamowi Durachcie 
i Andrzejowi Piekutowi.

Finiszuje Bogdan Skołożyński.
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ZAPRASZAMY DO PROMOCJI MIASTA

Od około 1930 r. tak promowało się nasze miasto 
na karcie pocztowej: „Położone 

u bram Karkonoszy ruchliwe miasto powiatowe, 
przemysłowe i przedsiębiorcze, miejsce działalności 
sławnego nauczyciela łaciny Trozendorfa, 
siedziba starostwa, urzędu fi nansowego, sądu, 
urzędu katastralnego, urzędu celnego, poczty, 
dobre połączenia kolejowe i drogowe, szkoła 
średnia z internatem, trzy kościoły, elektrownia, 
gazownia, wodociągi, rzeźnia, urząd budowlany, 
kanalizacja, szpital ewangelicki, szpital zakaźny, 
sanatorium dziecięce, przedszkola, miejska kasa 
oszczędnościowa (zał. 1843), powiatowa kasa 
oszczędnościowa, muzeum historyczne, hala 
sportowa, place sportowe i tenisowe, piękne 
parki, duże osiedla, tanie działki budowlane, szkoła 
szybowcowa z lotniskiem, basen, tory saneczkowe, 
2300 mórg lasu miejskiego, ważne targi tygodniowe, 
wygodny pobyt w hotelach i gospodach, bliższa 
informacja w Urzędzie Miejskim”.

W sierpniu 1961 r., z okazji 750-lecia nadania 
praw miejskich oraz Ogólnopolskiego Zlotu 
Turystycznego, ukazała się koperta z następującym 
tekstem: „Złotoryja – stary gród słowiański leży nad 
wysokim prawym brzegiem rzeki Kaczawy. Już w X 
wieku ziemie te były zamieszkałe przez słowiańskie 
plemię Trzebian. Pokłady miedzi i piaski złotonośne, 
były czynnikiem ówczesnego ukształtowania się 
organizmu miejskiego. W 1211 r. Henryk Brodaty 
nadaje Złotoryi prawa miejskie. Miasto rozwija 
się szybko dzięki górnictwu, handlowi, rzemiosłu 
i rolnictwu. W 1332 r. miasto uzyskało monopol 
handlu solą, a w roku 1385 otrzymuje zyski 
płynące z komory celnej. Przywilej handlu suknem 
złotoryjskim otrzymuje Złotoryja w roku 1342. 
Rok 1427 to pierwszy najazd husytów na miasto, 
a w latach 1428-1431 następne. Kopalnię miedzi 
„Lazura” wymieniają dokumenty miejskie z 1506 r. 
W latach 1554 i 1576 miasto nawiedzają pożary, 
w latach 1553, 1558, 1568, 1584 i 1613 epidemie 
i zarazy, zaś w r. 1608 największa powódź. Lata 
wojny 30-letniej 1618-1648 zahamowały rozwój 
życia gospodarczego miasta. Wiek XVIII-ty to rozwój 
przemysłu włókienniczego. W lutym 1945 r. 
Złotoryja wraca do macierzy i staje się ważnym 
ośrodkiem przemysłu kopalnictwa rud miedzi”.

Na 780-lecie (1991) TMZZ wydało kopertę 
z herbem miasta i nadrukiem: „Złotoryja – jedno 
z najstarszych miast w Polsce wyrosłe z górnictwa 
złota. Stąd pierwsze nazwy miasta – Aurum, 
Aureus Mons. Prawa miejskie otrzymała w 1211 r. 
od księcia Henryka Brodatego. W średniowieczu 
i później znana była także z sukiennictwa, 
browarnictwa i wydobycia miedzi. W XVI w. działało 
tutaj Gimnazjum Humanistyczne, slynne w całej 
Europie. Niszczona przez husytów, wojnę 30-letnią 
oraz w okresie napoleońskim. Dzisiaj zakłady pracy 
reprezentują głównie branże obuwniczą, szklarską 
i poligrafi czną. W pobliżu czynne są kopalnie 
bazaltu. Liczne zabytki, m. in. kościoły z XIII-XVIII 
wieku, Baszta Kowalska, renesansowe kamienice 
oraz XIII-wieczny układ Starego Miasta. Na 
Wilczej Górze rezerwat skalny i roślinny. Świetny 
punkt wypadowy dla turystyki w kierunku Gór 
Kaczawskich i Sudetów”.

Niniejszym ogłaszamy konkurs na współczesną 
zwięzłą charakterystykę Złotoryi, która zmieści się 
na kopercie lub kartce pocztowej, którą wydrukuje 
TMZZ. Chodzi o promocję naszego miasta 
„w pigułce”, która, mamy nadzieję, dotrze do wielu 
miejsc w kraju i na świecie oraz wzbogaci kolekcje 
regionalistów. Zwycięzcy otrzymają m.in. nagrody 
książkowe. Prosimy o nadsyłanie swoich propozycji 
na adres TMZZ (ul. Szkolna 1) do końca lipca b.r.

Roman Gorzkowski

Promocyjny 
konkurs

Sprostowanie
Przepraszamy p. Franciszka Grzywacza, autora fotografi i tablic z 2003 i 1985 
w artykule o pomniku przed policją (Echo marzec-kwiecień 2020, s. 19), 
za opuszczenie tej informacji. W artykule na temat mariackich organów (tamże, 
s. 17) podaliśmy omyłkowo tytuł czasopisna, w którym ukazał się artykuł Wiesławy 
Konopelskiej – chodzi o „Echo Czeladzi” nr 2/2010, a nie o „Zeszyty czeladzkie”.

Roman Gorzkowski

Informacja TMZZ
Szanowni Czytelnicy, działalność naszego Towarzystwa, choć szeroka, dzieje się 

trochę ”po cichu” i dlatego przybliżę czym się zajmujemy, i tak: wydawaniem „Echa 
Złotoryi”, organizacją konkursu na bazie legend złotoryjskich, przygotowaniem 
wydawnictw, porządkowaniem i inwentaryzacją archiwum, tworzeniem bazy 
fotografi cznego zapisu ciekawych miejsc na ziemi złotoryjskiej, przygotowaliśmy 
wniosek (dotyczący rekonstrukcji zaginionego obelisku z cmentarza) o fundusze 
z Projektu Obywatelskiego, pielęgnujemy groby powstańców i symboliczne.

Z  przykrością podaję do wiadomości Państwa, że w związku z ograniczeniami 
związanymi z obostrzeniami spowodowanymi wirusem COVID-19, w bieżącym 
roku nie odbędą się imprezy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej, takie jak: XIX Dzień Regionalisty, XXIII Rajd Jadwiżański, Europejskie 
Dni Dziedzictwa, IX Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej.

Bardzo żałujemy, że nie będziemy spotykać się z Państwem wspólnie 
w szerokim gronie. Życzę wielu miłych dni w dobrym zdrowiu, byśmy znów mogli 
„podać sobie ręce”.

Prezes TMZZ- Kazimiera Tuchowska



Miasto jest przestrzenią 
całkowicie zorganizowaną 

przez człowieka. Nie inaczej jest 
z miejską przyrodą, która jest 
częścią planu urbanistycznego 
i pełni kilka ważnych funkcji – 
m.in. ekologiczną, zdrowotną 
i wypoczynkową. Podobnie jak 
zabytki może być wizytówką 
miasta lub elementem 
odstraszającym miejscowych 
i turystów. Powinna podnosić 
komfort życia mieszkańców, 
ale w tym miejskim ekosystemie 
człowiek musi pamiętać, że 
żywych stworzeń jest więcej...

Pierwsi osadnicy, wspominający 
przyjazd do Złotoryi, podkreślali, że 
już na wjeździe witały ich szpalery 
kwitnących drzew owocowych. 
W miarę zbliżania się do centrum 
było coraz bardziej zielono. Jeśli 
przyjmiemy za prawdę, że plamy 
zieleni są płucami miasta, to 
przedwojenna Złotoryja miała czym 
oddychać. Na starych pocztówkach 
widać, że kolor zielony był 
dominantą zarówno w samym 
mieście, jak i dookoła niego. Gęsta 
od drzew i niskopiennej fl ory była 
Ostpromenade - obecnie ulica 
Staszica i Westpromenade - obecna 
aleja Miła, czy Górka Mieszczańska 
z restauracją. Kuliste gęste korony 
drzew widać w wielu miejscach. 
W ostatnich dekadach miasto 
rozrasta się i siłą rzeczy kurczą się 
jego tereny zielone. Dodatkowo 
Złotoryja podąża za trendami, 
w których przyroda przegrywa z 

betonem. Z Rynku Górnego zniknęły 
stare drzewa, w ich miejsce pojawiła 
się roślinna dekoracja przenośna, 
której człowiek nadaje kształty. 
Kaskadowo układane kwiaty, 
drzewa o małych, systematycznie 
przycinanych koronach nie bedą 
gościnne dla ptaków.

Na szczęście zadziało się to 
głównie w centrum miasta, im 
dalej od centrum – tym zieleniej. 
Złotoryja może pochwalić się 
naprawdę pięknymi miejscami 
o znaczeniu rekreacyjnym, 
w których zieleń nie jest tylko 
chwilowym gościem, ale jest 
ważnym i stałym elementem 
krajobrazu. Są miejsca, które 
zachwycają, bo człowiek zostawił 
je same sobie, inne poddano 
różnym ciekawym aranżacjom. 
Jedne i drugie mają swoich 
pochlebców, ale i krytyków, 
bo nie da się pogodzić gustów 
miłośników dziko rosnącej przyrody 
z wielbicielami pól golfowych.

Przyroda wpływa na 
atrakcyjność miasta - na jego odbiór 
jako całości oraz poszczególnych 
fragmentów (osiedli, terenów 
przemysłowych, alejek i innych 
ciągów komunikacyjnych). 
Bywa że podnosi jego rangę 
i reprezentatywność. Zadbane 
parki, oczka wodne, kolorowe 
rabaty windują wartość 
pobliskich nieruchomości czy 
działek budowlanych. Szeroki 
wybór gatunków zieleni, jej 
kształtów, wielkości i kolorów oraz 

szeroki asortyment materiałów 
budowlanych pozwalają na 
tworzenie naprawdę pięknych 
miejsc, które odziałują na zmysły 
i nastrój. Odpowiednimi układami 
i kompozycjami można maskować 
brzydotę niektórych miejsc lub 
tuszować błędne rozwiązania 
urbanistyczne.

Ale naprawianie wymaga 
fachowej wiedzy lub współpracy 
z ludźmi, którzy zawodowo zajmują 
się kreowaniem przestrzeni 
miejskich. W literaturze tematu 
zieleń jest rozpatrywana na wiele 
sposobów. Począwszy od tego, że 
stanowi miękką część przestrzeni 
miejskiej w odróżnieniu 
od architektury, czyli krajobrazu 
twardego, po - często stosowany 
podział na zieleń rosnącą 
spontanicznie i urządzoną, 
dostępną i niedostępną dla 
mieszkańców, czy zieleń o 
specjalnym przeznaczeniu. 
Parki, skwery, aleje, oczka 
wodne, tereny sportowe (boiska, 
siłownie) stanową ważne punkty 
orientacyjne (landmarki), 
niwelują surowość architektury 
przemysłowej (zwłaszcza tej 
dzisiejszej - o wyglądzie blaszanych 
baraków); przyroda nadaje 
również symboliczny wymiar 
miejscom pamięci i kultu religijnego 
(cmentarze, pomniki).
Wielozadaniowość (funkcja 
ekologiczna)

Zieleń w mieście pełni wiele 
funkcji, które rozpatrywane są  
głównie ze względu na korzyści 
i sposób użytkowania jej przez 
człowieka. Obszar zabudowany 
(beton, szkło, asfalt) zakłóca 

równowagę obiegu wody; jest 
biologicznie nieczynny, bowiem ma 
nieprzepuszczalne podłoże. 
Ten mankament rekompensują 
tereny zielone, które zbierają, 
fi ltrują i magazynują wodę. 
Ponadto, dzięki fotosyntezie, zieleń 
uczestniczy w wymianie gazowej, 
tj. produkuje tlen i pochłania 
dwutlenek węgla (szczególnie 
trawniki o dużych powierzchniach, 
spośród drzew – bez lilak, osika, 
dąb, jesion, sosna, klon). Poprawia 
warunki klimatyczne – obniża 
temperaturę i wilgotność, a także 
reguluje ruch powietrza. Gęsty 
i wysoki pas zieleni może działać jak 
wiatrochron czy zapora śnieżna. 
Co ważne – zielone parawany 
stanowią także ochronę 
przed szkodliwymi spalinami 
samochodowymi, kurzem i dymem 
– albo zmieniają ich kierunek, 
albo przynajmniej częściowo 
pochłaniają. Zapewniają pożądany 
w porze upałów cień,   zapobiegają 
nagrzewaniu się budynków i asfaltu 
na drogach.Wiele osób kojarzy 
zieleń z zapachami; dzieje się 
tak, ponieważ rośliny wydzielają 
olejki eteryczne (fi toncydy), które 
oprócz tego, że poprawiają zapach 
w powietrzu, to jeszcze działają 
bakteriobójczo, owadobójczo, 
dezynfekująco, a w przypadku 
układu nerwowego człowieka – 
pobudząco lub uspokajająco. Jeśli 
uspokajająco, to na pewno także 
dlatego, że pochłaniają i redukują 
hałas. Złotoryjanie z pewnością 
wiele miejsc kojarzą z zapachami 
lilaków, jaśminu, czarnego bzu, czy 
miłego zapachu trawy po deszczu 
lub po skoszeniu.

Grajmy w zielone
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Do tych wszystkich możliwości, 
jakimi dysponuje zieleń, dorzućmy 
jeszcze fakt, iż wysokością 
zadrzewienia i zastosowaniem 
wielostopniowania możemy 
optycznie wydłużać lub skracać 
odległości (można przybliżać lub 
oddalać, zmniejszać i zwiększać 
rozmiar budynków).
Regenerująca moc przyrody 
(funkcja rozrywkowo-
wypoczynkowa)

Zieleń to materiał plastyczny, 
który można odpowiednio 
zaprojektować i dopasować do 
zadań, które ma spełniać. Może 
pełnić rolę tła lub być częścią 
jakiegoś układu; może być 
naznaczona ręką „nożycorękiego” 
ogrodnika (stożki, spiralki, kolumny, 
kule) lub dziko rosnąca i bujna. 
W jednych miejscach chodzi o to, 
żeby było zielono i wysoko, 
w innych - nisko, ale za to kolorowo, 
np. dzięki kwiatom. Chętnie 
wypoczywamy w otoczeniu zieleni, 
ale też chętnie sami, grupowo 
lub indywidualnie, zajmujemy 
się sadzeniem i pielęgnowaniem 
roślin. Indywidualne podejście do 
organizowania przestrzeni widać na 
przykładzie blokowych ogródków, 
które powstają sąsiedzkimi siłami. 
Z inicjatywy społecznej powstają 
zielone ogródki, przyblokowe 
kwiatowe rabaty, zielono-kwietne 
balkony (ul. Wiosenna, ul. Basztowej 
– od podwórka, Żeromskiego 
i wiele innych). Indywidualne 
gusty i preferencje zaobserwować 
można przyglądając się ogródkom 
działkowym oraz  wokół posesji 
z domkami jednorodzinnymi. 
Poprzez własną aranżację 
człowiek określa swoje terytorium 
i upodobania - są amatorzy 
rozmaitych gatunków kwiatów, 
ogródków warzywnych, szerokich 
trawników czy zminiaturyzowanych 
drzewek i krzewów owocowych. 
Bywa że na tym polu odbywa się, 
efektowna w skutkach, rywalizacja.
Zieleń w miejscach przeznaczonych 
na rekreację i wypoczynek 
zaspokaja potrzebę kontaktu 
z przyrodą, służy spotkaniom 
towarzyskim, spacerom 
i uprawianiu sportów (jogging, 
nordic-walking). W Złotoryi ubyło 
zieleni w samym centrum, ale za 
to rewitalizacja i uporządkowanie 
innych fragmentów miasta 
podniosło spacerową przydatność 
takich miejsc jak oczko przy ulicy 
Lubuskiej, staw polenowski, zalew, 

teren wokół Wilczej Góry. Ale to 
nie tylko ładne krajobrazy 
i dostępne ścieżki, to miejsca, 
w których przyroda do nas mówi - 
ptasimi trelami, żabim wiosennym 
kumkaniem, cykaniem świerszczy.  
Walory krajobrazowe (funkcja 
estetyczna)

Przestrzeń miejska bez zieleni 
byłaby nie do zniesienia. Ale też 
to, co dziko rośnie i podkreśla 
tereny pozamiejskie, w mieście 
wymaga kontroli i odpowiedniego 
„dawkowania”. Tu ważna jest 
ilość, kolorystyka, kształty, układ, 
a nawet sezonowość roślin. 
Głównym celem projektowania 
zieleni w mieście jest takie jej 
skomponowanie, by tworzyła 
całość wraz z innymi elementami 
układu urbanistycznego. W 
ogarnianiu tematu pomaga podział 
na podłogę (wybrukowany plac, 
trawnik i ścieżki, tafl a jeziora, 
łąka kwietna), ścianę (płaszczyzny 
budynków, zbocza porośnięte 
trawą, rząd wysokich drzew, 
ogrodzenia z tui, ligustra) i strop 
(stykające się korony drzew). 
Każdy z tych elementów może być 
płaszczyzną prowadzącą wzrok do 
kolejnych miejsc lub do dominanty 
znajdującej się na końcu. Wszystkie 
tworzą wnętrze, a zatem tworzą 
ramy dla obrazów, które wzrokiem 
powinien wyłowić człowiek zgodnie 
z intencją projektanta lub Matki 
Natury.

Architekci zieleni wytykają, 
że niedocenianym elementem 
zielonym, zwłaszcza w ciasnych 
przestrzeniach centrum, są pnącza 
(zieleń pionowa), które swoją żywą 
barwą, kształtem i fakturą mogą 
urozmaicić płaszczyzny elewacji 
budynków (zabytkowych lub 
„ślepych” wyższych kondygnacji), 
zacieniać tarasy, zdobić mury, 
ogrodzenia, a na ziemi tworzyć tzw. 
posadzki (dywany). Mozaikowy 
sposób układania się liści i 
kolorystyczna zmienność (np. 
winobluszczu) oraz jego niebywała 
odporność doceniana była przez 
niemieckojęzycznych mieszkańców 
naszego miasta. Stare pocztówki 
przedstawiające różne części 
Złotoryi prezentują rozmach 
i powszechność stosowania 
tych roślin, które dekorowały 
kawiarniane werandy i elewacje, 
mury obronne, ogrodzenia willowe. 
Pnącza sadzono również 
z powodów praktycznych – w porze 
deszczowej pochłaniały wilgoć 
z murów, latem stanowiły izolację, 
która chroniła przed nadmiernym 
nagrzewaniem. Idealnie też 
maskowały ubytki w tynku 
elewacji.

Zieleń miejska przełamuje 
kolorystyczną monotonię betonu, 
dodaje strzelistości pustym 
terenom i niskiej zabudowie. Może 
stanowić układ stopniowalny – od 
trawnika, przez różnej wysokości 
krzewy ozdobne, aż po bogaty 

w odcienie i fakturę drzewostan. 
Funkcja estetyczna zazębia się z 
funkcją wypoczynkową, bowiem 
najchętniej wypoczywamy w 
cichych zakątkach, a takowe tworzy 
właśnie przyroda.

Różnorodność gatunków drzew 
(strzeliste, kuliste, o parasolowatych 
i zwisłych koronach drzew) i 
krzewów pomaga porządkować 
przestrzeń, ułatwia orientację w 
terenie, tworzy linie współistniejące 
z architekturą, tworzy światłocienie. 
Dużą wartość plastyczną mają stare 
drzewa; ich powyginane konary, 
olbrzymie korony, przyciągają wzrok 
najbardziej wymagających estetów. 
Złotoryjski starodrzew przedstawia 
się dość ciekawie, począwszy od 
zabytkowych już dębów na alei 
Miłej, przez licznie występujące 
w mieście kasztany, po resztki 
starych akacji, jakimi obsadzony 
był cmentarz. Z naszego krajobrazu 
znikają za to ciemnozielone cisy, 
żółto-zielona karagana syberyjska, 
klony. W ich miejsce pojawiają 
się rajskie jabłonie (kwitnące na 
różowo), wierzby mandżurskie, 
tuje, magnolie. No cóż... zmienia się 
miasto, a wraz z nim przyroda.

Obecne prace przy placu 
Władysława Reymonta także 
wymuszą przearanżowanie zieleni. 
Już na etapie początkowym cały 
poprzedni układ roślin został 
zlikwidowany; mamy nadzieję, 
że w miarę szybko, zastąpi go 
inny, który ożywi ogrom betonu i 
asfaltu. W jego miejscu na pewno 
pojawi się coś nowego, oby nic 
przypadkowego.  

Kontakt z przyrodą jest 
jednym z zaleceń popularnej 
idei slow life, czyli zwalniania 
tempa we wszystkich sferach 
życia. Dlatego dobrze jest, gdy 
przestrzeń miejska pełna jest 
zielonych linii i plam oraz gdy ma 
zielone wypoczynkowe zakątki. 
Wieloma badaniami potwierdzono, 
że zieleń obniża poziom stresu, 
ułatwia koncentrację, poprawia 
efektywność pracy, w przypadku 
osób chorych – skraca czas 
rekonwalescencji, pomaga osiągnąć 
równowagę psychiczną.
Poddajmy się przyrodniczej terapii.

Joanna Sosa-Misiak

Fot. Mirosław Stanisławski Fot. Mirosław Stanisławski Fot. Mirosław Stanisławski

Fot. Mirosław StanisławskiFot. www.fotopolska-org.pl
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Właściwie nie spodziewałem się, że przyjdzie 
mi opisać dzieje pomnika bitwy o Złotoryję 

z 23 sierpnia 1813 r., który od kilku lat wznosi się 
niedaleko Wilczej Góry – po prostu są one jednym 
z najbliższych mi tematów. 

W roku 2015, przeglądając stare mapy Złotoryi 
i okolic, natrafi łem na jedyną ich wersję z roku 
1936, gdzie obok symbolu pomnika, owej sławnej 
już piramidy stojącej niegdyś przy schronisku na 
Wilczej Górze, widnieje drugi symbol pomnika. 
Z wielu opracowań wiemy, że przy schronisku 
były dwa pomniki. Jeden – nazwijmy go wojenny 
– to owa piramida i drugi – cywilny poświęcony 
zgodzie zwaśnionych rodzin w Złotoryi. Tyle 
tylko, że na mapie dopisano datę przy pomniku 
stojącym poniżej piramidy – 27 sierpnia 1813. 
Jasno z tego wynika, że na Wilczej Górze stały 
trzy pomniki. Moje poszukiwania śladów tego 
drugiego przyniosły dobre rezultaty. W Wilkowie 
mieszka Zbigniew Kowalczyk, który jeszcze przy 
końcu lat 60-tych ubiegłego wieku często widział 
ów drugi pomnik. Miał w jego pobliżu łąkę, którą 
uprawiał. To jego przekaz stał się początkiem 
pomysłu o podjęciu próby odbudowania 
drugiego pomnika na Wilczej Górze. Pomnik ten 
to skromna piramida z kamieni bazaltowych. 
Materiał, z jakiego była zbudowana pierwotna 
piramida, podsunął pomysł, aby odbudowując ją 
w podobny sposób stała się symbolem wydarzeń 
sierpnia 1813 w Złotoryi. Jej zlepione kamienie 
bazaltowe staną się symbolem zgody poległych, 

pogodzonych i pochowanych w jednych 
grobach żołnierzy obu walczących stron. 
Należało więc wybrać miejsce. Zbigniew 
Kowalczyk, już nie mogąc wskazać dokładnego 
miejsca, gdzie stała kamienna piramida, 
wskazał miejsce w przybliżeniu. Niestety, 
jest to teren dzisiejszej kopalni bazaltu. Moje 
zabiegi o pozyskanie od kopalni zgody na 
wzniesienie kamiennej piramidy nie znalazły 
zrozumienia i musiałem szukać innego miejsca. 
Faktem jest, że działania podczas bitwy o 
Złotoryję nie ograniczały się tylko do obszaru 
Wilczej Góry – to była bardzo rozległa bitwa, 
ostatnia zwycięska bitwa wojsk francuskich na 
Dolnym Śląsku w roku 1813. 

Po nieudanych próbach rozmów z 
kierownictwem kopalni, zwróciłem się do 
Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Znalazłem 
tu zrozumienie dla pomysłu i pomoc w 
wyznaczeniu miejsca pod przyszły pomnik. 
Nie będzie to już pomnik potyczki z 27 sierpnia 
1813 r., a pomnik bitwy o Złotoryję z 23 sierpnia 
1813 r. Po wskazaniu dwóch miejsc wybrałem 
to najbliżej Wilczej Góry przy ul. Lubelskiej. 
Cały obszar między Wilczą Górą, Kostrzą aż do 
Górnej Bramy (Baszta Kowalska) był objęty od 
południa i wschodu działaniami podczas bitwy. 
Tak więc uznałem to miejsce za odpowiednie. 
Projekt kamiennej piramidy z kamiennymi 
trzema tablicami został zaakceptowany prze 
Starostwo Powiatowe w Złotoryi. 19 maja 
2015 roku otrzymaliśmy zgodę na rozpoczęcie 
budowy. Należy zaznaczyć, że pomysł 
kształtu i materiału, z jakiego jest zbudowana 
piramida został potwierdzony przez jego 
jedyny wizerunek. Wszystkie trzy pomniki 
zostały uwiecznione na malowidle ściennym w 
korytarzu budynku  przy placu Orląt Lwowskich. 

Pozostało pozyskać materiał do budowy 
– tłuczeń bazaltowy. Tu z pomocą przyszedł  
Antoni Chamski. Podarował tłuczeń, a  auto 
jego fi rmy  przywiozło go na miejsce budowy. 
Urząd Miejski w Złotoryi sfi nansował zakup 
zaprawy cementowej. Pozostało mi jeszcze 
poprosić kolegę  - Krzysztofa Chmarę 
o pomoc w budowie. Zgodził się mimo 
pracy w kopalni i często zamiast do domu 
przyjeżdżał na ul. Lubelską, aby w upale i po 
pracowitej nocy wznosić kamień po kamieniu 
- kamienną piramidę. Bez jego udziału i 
zaangażowania pomysł zostałby pomysłem 

Dzieje złotoryjskich 
pomników - cz. 6
Bitwa o Złotoryję w 1813 r. 
i pomnik przy ul. Lubelskiej

Pierwsza warstwa piramidy Drewniana forma wyznaczyła kształt

Warta przy pomniku w rocznicę bitwy o Złotoryję

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi 
- każdy położył swój kamień

Dzieci z Przedszkola im. Misia Uszatka 
w rocznicę bitwy o Złotoryję
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bez realizacji. Gdzieś tak w połowie budowy zrodziła się 
myśl, aby do budowy zaangażować mieszkańców Złotoryi 
i młodzież pobliskiej szkoły. Położenie własnymi rękami 
kamienia podczas budowy piramidy to jakże wymowny 
gest. Nauczyciel  - Kajetan Kukla pewnego gorącego, 
czerwcowego przedpołudnia przyprowadził grupę uczniów. 
Nasza prośba, aby każdy z uczniów  położył swój kamień na 
zaprawę, spotkała się z entuzjazmem młodzieży. Oczywiście 
wcześniej wysłuchali opowieści o bitwie o Złotoryję roku 
1813 i o tym jak ona przebiegała w miejscu budowanego 
pomnika. Z pomysłu dołożenia swojego kamienia skorzystali 
i dorośli. Są oni wymienieni w zamurowanym dokumencie 
wraz ze złotą płytą DVD, na której nagrałem zdjęcia. Miejsce 
wmurowania swego rodzaju kamienia węgielnego niech 
pozostanie tajemnicą obelisku. Na trzech ścianach piramidy 
umieściliśmy z Krzysztofem trzy kamienne tablice w trzech 
językach - polskim, francuskim i niemieckim. W pewnym 
momencie rozpatrywaliśmy czwartą tablicę w języku 
rosyjskim, jednak trudności z cyrylicą i sam proces budowy 
spowodował zaniechanie wbudowania czwartej tablicy. 
Tablice ufundowali koledzy z Niemiec, co zostało zaznaczone 
na każdej tablicy w postaci wyrytej nazwy niemieckiego 
stowarzyszenia historycznego. Tablice wykonał Jarosław 
Karpiński, kamieniarz z Jerzmanic Zdroju. Piramidę wieńczą 
trzy kule imitujące kule armatnie. Budowę kamiennej 
piramidy – pomnika bitwy o Złotoryję z 23 sierpnia 1813 r., 
zakończyliśmy 9 lipca 2016 r. o godzinie 12:57.  Godzina ta, 
tak się złożyło, że również ma swą wymowę symboliczną. To 
o godzinie 13:00 (tak mówi dokument), odniósł śmiertelne 
rany  generał Marti al Vachot, prowadząc w pierwszym 
szturmie na pruskie pozycje na Kostrzy 3. Pułk Piechoty 
Legionu Irlandzkiego Cudzoziemskiego z Polakami w 
swym składzie. 20 sierpnia 2018 roku podczas biwaku 
historycznego o. Bogdan Koczor uroczyście poświęcił 
pomnik bitwy o Złotoryję, który mam nadzieję pozostanie 
długo symbolem tamtych wydarzeń. 

Tak po prawdzie od jakiegoś czasu bardziej 
spodziewałem się rozebrania owej skromnej, kamiennej 
piramidy, aniżeli aby opisywać historię jej powstania i czemu 
lub raczej komu jest poświęcona. Przyczyną takich myśli 
było zadziwiająco złe przyjęcie pomnika przez niektórych 
złotoryjan, co, mam nadzieję, wynikało z ich niewiedzy. 
W czasach, gdy chcemy otaczać szacunkiem miejsca, gdzie 
ginęli ludzie w różnych bitwach i masowych mordach 
uważam, że te dwa dni w historii Złotoryi (22 i 23 sierpnia 
1813 r.), powinny być przez mieszkańców przynajmniej 
pamiętane. Wtedy to nagłą śmiercią żołnierza poległo blisko 
8000 żołnierzy obu walczących stron. Byli bardzo różnej 
narodowości, tak jak wielonarodowościowa była Wielka 
Armia, a w przypadku Złotoryi jej część pod nazwą Armia 
Bobru. To w jej składzie walczyli Polacy. Polscy ofi cerowie 
w sztabach XI i V Korpusu w 3. Pułku Piechoty Legionu 
Irlandzkiego Cudzoziemskiego. To również ich szczątki 
spoczywają w czterech miejscach w dzisiejszych granicach 
miasta. Jest rzeczą naturalną i prawdziwą, że to była ich 
polska droga do Niepodległości. Dzięki pracy archiwalnej 
dr Andrzeja Olejniczaka znamy ich nazwiska. 

I tylko przykro, że te wydarzenia i historia pomnika, 
jest tak mało znana mieszkańcom, a nawet znaleźli się tacy, 
którzy celowo porzucili śmieci u jego podstawy. Gorączka 
konfl iktu już dawno wygasła, a jego zaciekli wyznawcy leżą 
w złotoryjskiej ziemi już pogodzeni na wieki. Wypadałoby 
i nam żyjącym w końcu się pogodzić i zaniechać przyczyn, 
dla których ma sens wznoszenie symboli pamięci. Przecież 
tak bardzo chcemy, aby Cmentarz Mauzoleum Orląt 
Lwowskich na Łyczakowie stał piękny, już przez nikogo 
nie bezczeszczony, a symboliczny znicz był wyrazem po 
prostu pamięci chociażby dla tych Polaków, których droga 
do niepodległości wiodła przez Złotoryję i którzy tu już z 
nami zostali. Jest też dla mnie dziwne i niezrozumiałe, że 
w pobliskiej szkole uczniowie klas mundurowych nic nie 
wiedzą o tamtych wydarzeniach. O Polakach w irlandzkich 
mundurach, którzy maszerując przez ziemię złotoryjską tak 
bardzo chcieli dojść do Polski, a jednak zostali na wieki i to 
nawet całkiem blisko tej właśnie szkoły. Tym bardziej cieszy 
każda wizyta najmłodszych złotoryjan przy pomniku.

Ufam, że ewentualnemu ujawnianiu czterech miejsc 
grobów masowych nie towarzyszyć będzie podrzucanie 
śmieci. Jest dobrym obyczajem miejsca takie zaznaczać 
niewielkim kamieniem piaskowca z datą. Owe kamienie 
byłyby swoistym uzupełnieniem opisywanego pomnika. 
Czy tak się stanie w przyszłości w Złotoryi – chciałbym tego 
doczekać. Jakoś przykra jest ta świadomość, że ci polegli 
nawet nie mają zaznaczonych miejsc swego spoczynku. 
Tego wymaga nasza kultura i cywilizacja.

Cezary Skała

Dawni złotoryjanie nie tylko 
fundowali okazałe kościoły i 

stawiali okazałe kamienice. Ich dziełem 
są również np. fontanny w Rynku, 
liczne epitafi a i monumenty, jak choćby 
pomnik św. Jana Nepomucena. 
W większości są one cały czas 
dostępne dla zwiedzających. Opisana 
inskrypcja wpisuje się w motywy 
religijne, które odnajdujemy w 
kilkunastu punktach miasta. 

Aby ją zobaczyć, trzeba wejść do 
sklepu o nazwie Tinktura przy ul. Solnej 
1, w którym można zaopatrzyć się w 
ziołowe kosmetyki, wyrabiane ręcznie. 
Zaraz po prawej stronie dostrzegamy 
fragment jak gdyby kominka, 
zwieńczony trojkątnym tympanonem. 
Nigdy nie był on kominkiem, zresztą 
jeszcze kilkanaście lat temu znajdował 
się w ścianie w głębi pomieszczenia. 

Fundatorem kierowały z pewnością 
względy religijne, podobnie jak np. 
przy wznoszeniu fontanny Delfi na 

(1604), empor w 
kościele Mariackim 
(XVII-XVIII w.), 
czy napisów na fasadzie 

kamienicy nr 2 w Rynku.  
Motywy winorośli 
symbolizować mogą 

nadzieję, że ten kto trwa w wierze, 
stanie się gałązką o licznych 
winogronach. Ten architektoniczny 
element daje pewne wyobrażenie 
o wystroju wnętrz kamienic bogatszych 
mieszczan zlotoryjskich.

1594
HERR DV WOLTEST DICH AVFMACHEN 

VND UBER ZION ERBARMEN 
DEN ES IST ZEIT DAS DV IHR 

GNEDIG SEIEST VND DIE STVND 
IST KOMMEN. 

PSAL 102.

(dosłownie) Panie, Ty zechciałeś się 
otworzyć i zlitować nad Syjonem, 
ponieważ jest czas i przyszła godzina, 
że Ty będziesz dla niego miłosierny. 
Psalm 102. (tłum. wg Biblii Tysiąclecia) 
Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, 
bo czas już, byś się nad nim zmiłował, 
bo nadeszła godzina.

Roman Gorzkowski

Tajemnice złotoryjskich zabytków
Inskrypcja przy ul. Solnej

TABLICE, INSKRYPCJE
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DAWNE EPIDEMIE ZŁOTORYJANIE

Osiemnaste stulecie było pod tym 
względem łaskawe dla Złotoryi, 

chociaż w marcu 1758 r. przejeżdzały tędy 
wozy z chorymi żołnierzami do lazaretu 
do Legnicy (tzw. wojna siedmioletnia). 
Początek XIX wieku to pierwsze szczepienia 
przeciw ospie, ale ważniejszym jest fakt, 
że  podczas wojen napoleońskich, wśród 
licznych zniszczeń i ofi ar, nie szerzyły się 
tutaj epidemie. Na choroby zakaźne nie 
zapadali nawet ranni i umierający żołnierze, 
przebywający w tutejszych lazaretach.

Kilkadziesiąt lat później nadeszły jednak 
o wiele gorsze czasy. Już w 1837 r. kilku 
złotoryjan zmarło na cholerę. W 1831 r. 
przywlekli ją najprawdopodobniej 
fabrykanci sukna, którzy udali się na 
targ do Wrocławia. Jeden z nich zmarł 
w lazarecie, urządzonym w dwóch 
budynkach, sąsiadujących z cmentarzem 
na Górze Mikołaja. Bram miejskich 
usiłowała więc pilnować  straż, zatrzymując 
przyjeżdzających lub powracających do 
miasta. Groźniejsza okazała się sytuacja 
w latach 1849-1850, gdy na cholerę 
zachorowały 103 osoby, spośród których 
zmarło 58. Zastanawiało to, że zaraza 
objęła tylko niżej położone części miasta.

W 1866 r. w Prusach uroczyście 
obchodzono zwycięstwo w wojnie
z Austrią, właśnie w sierpniu zawarto 
upokarzający dla niej pokój. Kto mógł się 
więc spodziewać nadejścia śmiercionośnej 

cholery? We wrześniu, gdy pierwsze ofi ary 
notowano już w sąsiednich miastach, także w 
Złotoryi łudzono się, że podgórskie położenie oraz 
nadchodząca jesień oszczędzi miejscowość. Wciąż 
goszczono wracające z wojny przez miasto oddziały 
wojskowe. Dlatego niezbyt poważnie potraktowano 
śmierć pewnej kobiety, która wcześniej przybyła 
z Legnicy. Jednak zaraza uderzyła, jak zapisał 
kronikarz, „z wielka siłą a strach przed nią okazał 
się większy niż przed wojną”. Władze wprowadziły 
różnorodne środki ostrożności: wakacje zostały 
przedłużone o 14 dni, ulice polewano czystą wodą, 
w co zaangażowali się m. in. członkowie związku 
gimnastycznego. Wszystkie zwłoki grabarze szybko 
przewozili taczkami najpierw do kościoła św. 
Mikołaja a później grzebali bez udziału członków 
rodzin. Pogrzebom nie towarzyszyły żadne dźwięki 
dzwonów, aby nie wzbudzać emocji i paniki. Znów, 
jak w 1553 r., trzeba było zatrudnić dodatkowych 
pomocników grabarzy. Właściciele domów musieli 
dbać o czyste powietrze w pomieszczeniach oraz 
je chlorować. Według policyjnych statystyk, we 
wrześniu i październiku zachorowało w sumie  
117 osób  a zmarło 89. Opłakiwano zwłaszcza 
77-letniego doktora Massaliena, znanego i 
cenionego lekarza, który do końca starał się nieść 
pomoc chorym. Był jednocześnie członkiem chóru 
i rajcą (jego rodzina powołała później fundację, 
wspomagającą biedne dzieci). Do miasta docierały 
także wiadomości o zgonach na cholerę w różnych 
lazaretach złotoryjan powołanych do wojska. 
Epidemia dżumy w 1872 r. spowodowała śmierć 
tylko trzech złotoryjan (na czterdziestu chorych).

Trudno powiedzieć, jak przebiegała w 
mieście epidemia grypy hiszpanki w latach 
1918-1920. Kroniki są w tym przypadku 
bardzo lakoniczne, informując jedynie o kilku 
ofi arach, m.in. w lutym 1920 r. członków 
rodziny jednego z robotników, pracujących 
przy wypalaniu wapna.

Roman Gorzkowski

Zarazy w Złotoryi - cz. 2 Cholera, dżuma i podobno łagodna grypa

Epidemie oprócz zniszczeń fi zycznych - śmierci, 
strat gospodarczych, wyludnień - zawsze czyniły 

spustoszenia w psychice ludzkiej. Ci, którzy przeżyli 
byli załamani. Dlatego listy z czasów zarazy często 
pełniły rolę terapeutyczną - podnosiły na duchu, 
dodawały siły, a nawet wprowadzały humor do 
beznadziejnej sytuacji.
     Przykładem takiej korespondencji jest list z czasów 
epidemii dżumy z 1553 r. Wiemy, że życie straciło w 
niej 2500 mieszkańców Złotoryi, a większość 
nauczycieli i uczniów uciekła w popłochu 
z miasta. Filip Melanchtona, rektor Uniwersytetu 
w Witt enberdze, wysłał wtedy z Witt enbergi list do 
Złotoryi, do rektora Gimnazjum Humanistycznego 
Valenti na Trozendorfa. Dla Trozendorfa kilka zdań od 
przyjaciela w tym trudnym czasie, musiało być ucztą 
dla duszy. List napełnia spokojem, dodaje otuchy, 
bawi i pobudza zmysły. Czego tam nie ma? W krótkim 
tekście znajdziemy odniesienia do Biblii, mitologii 
oraz cytaty ze starogreckich poetów: Meandra, 
Atenajosa z Naukrati s i Bakchylidesa z Keos. Ileż 
oczytania musiał posiadać nadawca i odbiorca, żeby 
móc posługiwać się takimi powiązaniami...

Witt enberga, [czerwiec] 1553 r.
Najświetniejszemu mężowi, znakomitej wiedzy 

i cnoty Panu Valenti nowi Trozendorfowi, bratu 
swemu najdroższemu.
       Przesyła Pozdrowienia. Mężowi najświetniejszemu, 
znakomitej wiedzy i cnoty, panu Valenti nowi 
Trozendorfowi, bratu swemu najdroższemu, 
najświetniejszy mąż i najdroższy brat. Spodziewam 
się, że wkrótce, z Bożą pomocą, wasze mrowisko 
[społeczność szkolna] zbierze się ponownie. 
W międzyczasie życzyłbym sobie, abyś był ze mną 
w moim domu, zanim Bóg przyzna nam Halkionia (1). 
Każdemu z dwóch rozmowa przynosi ulgę (2). Wiesz 

bowiem, że słusznie się mówi: starzec dla starca ma 
najmilsze słowo, chłopiec dla chłopca, dla kobiety 
nadobna kobieta, mąż chory dla chorującego. I pieśń 
stracona poprzez zły użytek, jest dla tego, kto próbuje 
(3). Mamy nadzieję, że Syn Boży zachowa swą łódź (4) 
również i wtedy, gdy państwa upadają (5). Ożywiajmy 
się takim pocieszeniem. Również mój zięć [Caspar 
Peucer] (6) modli się, abyś do nas przybył. Odbędziemy 
wtedy uczty połączone z dyskusjami, jak to mówi 
Bakchylides (7): Nie wołów ciała, ale duch dobrze 
myślący i słodki śpiew oraz miłe wino (8). 
Miej się dobrze. † 

Philip
Źródło listu: K. E. Förstemann, Neue Mitteilungen aus dem 
Gebiete historisch - antiquarischer..., Bd. 1, 4, Halle 1834, s. 136.
Objaśnienia:
1. Halkionia (alcyonei dies) - czas spokoju i ciszy, tzw. dni 
zimorodka, gdy w styczniu i wczesną wiosną na Morzu 
Śródziemnym ustają sztormy. W mit. gr. Alkione (Halcyone) 
była córką boga wiatrów Eola. Mógł też mieć na myśli górę 
Helikon w Beocji, uważaną za siedlisko Apollina i Muz?
2. Dla Melanchtona był to także trudny okres. Rok wcześniej 
przeżył podobną tragedię - latem 1552 r. w Witt enberdze 
wybuchła zaraza i musiał z rodziną uciekać z miasta. 
3. W polskim przekładzie: „Słodkie zmartwionym słowo 
przyjaciela./Ale najwięcej pomaga przybitym/Widzieć przy 
sobie tych, co wspólnie cierpią. / Gdy ktoś na ciele jest chory, 
lekarza/Trzeba, gdy dusza chora, przyjaciela./Życzliwe słowo 
umie leczyć smutek”, cyt. Menander, Wybór komedii..., 
przeł. J. Łanowski, Wrocław 1982, s. 280: 640-642.
4. Biblia, Mt 8: 23-27.
5. Reformacja wywołała ogromny chaos. W tym czasie 
w księstwie legnickim został odsunięty od władzy książe 
Fryderyk III.
6. Caspar Peucer - uczeń Trozendorfa w latach 1534-1540. 
W 1550 r. poślubił Magdalenę Melanchton i zamieszkał 
w domu teścia, pewnie był obecny podczas pisania tego listu.
7. Bakchylides z Keos - liryczny poeta grecki, uczestnik „Uczty 
siedmiu Mędrców”.
8. Jest to parafraza cytatu z utworu Athenajosa z Naukrati s, 
„Uczta mędrców”, gdzie Bakchylides mówi: „Nie wołów ciała 
są obecne, nie złoto ani porfi rowe obicia, ale duch dobrze 
myślący i słodki śpiew oraz miłe wino w beockich skyfosach 
(naczyniach)”, cyt. za: Atenajos, Uczta mędrców, przekł. 
K. Bartol, J. Danielewicz, Poznań 2010, 11:500.

Damian Komada

List z czasów 
zarazy 1553 r.

Filip Melanchtona (*1497 - † 1560)

Valenti n Trozendorf (*1490 - † 1556)
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Z prawdziwym bólem i żalem żegnam naszą 
wspaniałą Koleżankę, nauczycielkę śp. Jadwigę 
Kaliciak, która zmarła 7 maja 2020 r. Była osobą 
głęboko wierzącą i praktykującą. Pani Jadwiga 
Kaliciak zawód nauczycielki wybrała z potrzeby 
serca. Ukończyła Państwowe Liceum 
Pedagogiczne w Legnicy, które było kuźnią kadr 

pedagogicznych. Pierwszą pracę zawodową podjęła 
w Szkole Podstawowej w Twardocicach w powiecie 
złotoryjskim. Uczyła wielu przedmiotów, ale zawsze 
marzyła, aby specjalizować się w nauczaniu przedmiotów 
artystycznych. Od 1964 r., do chwili przejścia na 
emeryturę, pracowała w Szkole Podstawowej nr 3 
w Złotoryi. W szkole Pomniku Tysiąclecia uczyła dzieci 
i młodzież śpiewu i muzyki. To była Jej pasja.

W codziennej pracy była wierna słowom klasyka 
Goethego; a mianowicie:
„Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają”.
Tę oczywistą prawdę wcielała w życie. Uczyła 
odpowiedzialności, uczciwości i systematyczności. Śpiew 
i muzyka, to była Jej pasja życiowa, której poświęciła się 
bez reszty. Długo pracowałyśmy razem. Z satysfakcją 
stwierdzam, że była bezkonfl iktowa, doskonale 
merytorycznie przygotowana do pracy w szkole.
Rozwijała uzdolnienia dzieci i młodzieży, uczyła kultury 
muzycznej. Szkoła i praca w niej była całym Jej światem. 
Jej osobowość, Jej charakter były przykładem dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Systematycznie doskonaliła swój 
warsztat pracy. Po ukończeniu studiów pedagogiczno-
muzycznych doskonaliła pracę nauczycieli muzyki w 
powiecie złotoryjskim, a jako instruktor harcerski dbała o 
rozśpiewanie zuchów i harcerzy.

W Szkole Podstawowej nr 3 od podstaw stworzyła 
chór szkolny, liczący okresowo nawet 120 osób, 

a dziecięce zespoły muzyczne wyrabiały 
systematyczność pracy i kształtowały pozytywne 
nawyki. Uśmiech i cierpliwość, to cechy, które 
zjednywały Jej życzliwość i uznanie zarówno 
nauczycieli, rodziców i uczniów. Występy chóru i 
muzycznych zespołów dziecięcych były podstawą 
licznych uroczystości w szkole i poza nią. Należy 
również pamiętać, że współtworzyła chór nauczycieli 
Bacalarus oraz chór w Powiatowym Domu Kultury 
w Złotoryi. Jej wspaniały „alt” był podporą chórów 
kościelnych w parafi ach złotoryjskich. Często 
zastępowała dyrygentów istniejących zespołów 
śpiewaczych w Złotoryi. Pracowała nad doborem 
repertuarów i ich opracowaniem muzycznym. Działała 
w Kole Kresowian w Złotoryi.

Za swą rzetelną i twórczą pracę nauczycielską była 
wiele razy wyróżniana i nagradzana.
Otrzymała:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Złoty Krzyż Zasługi,
- Medal Komisji Edukacji Narodowej,
- Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- Nagrodę Ministra Edukacji I stopnia.

Kończąc składam Rodzinie pogrążonej w głębokiej 
żałobie i najbliższym wyrazy szczerego współczucia.
Jadziu, będzie nam Ciebie brakowało.
               Grono Koleżanek i Kolegów, Przyjaciół
                                     Barbara Górzańska
                            Była dyr. SP nr 3 w Złotoryi

Pożegnanie śp. Jadwigi Kaliciak

Wilhelm Gliese 
(1915-1993) urodził 
się w Złotoryi 
(niem. Goldberg) jako syn sędziego, a jego rodzinny dom 
mieści się w Złotoryi przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 (niem. 
Kamcke Strasse). Młody Wilhelm w 1933 r. rozpoczął studia 
astronomiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a po jego 
ukończeniu podjął pracę w  Astronomicznym Instytucie 
Obliczeniowym w Heidelbergu. Już kilka lat później w 1940 r. 
obronił pracę doktorską z dziedziny astronomii. Niestety 
jego karierę naukową przerwała II wojna światowa. 
W 1942 r. został powołany do Wehrmachtu i wysłany 
na front wschodni. W 1945 roku dostał się do niewoli 
sowieckiej, z której został zwolniony dopiero w 1949. 
Wtedy powrócił do pracy w instytucie w Heidelbergu. 

Gliese jest najbardziej znany z katalogu bliskich gwiazd, 
opublikowanego po raz pierwszy w 1957 i ponownie 
w 1969. Wiele potocznie używanych nazw bliskich gwiazd 
pochodzi z tego katalogu, np. Gliese 581 i Gliese 710. 
Najciekawsze jednak nastąpiło już po śmierci astronoma, 
w 2010 roku, kiedy to odkryto planetę bliźniaczo 
podobną do naszej Ziemi. Nadano jej nazwę Gliese 581g. 
Astronomowie nazwali ją drugą Ziemią, bowiem warunki 
tam panujące są ponoć bardzo zbliżone do naszych, 
ziemskich, i warto by było ją skolonizować. Niestety, przy 
obecnej technologii statek międzyplanetarny dotarłby 
do drugiej Ziemi po rejsie trwającym ponad sto tysięcy lat! 
Lecz nie wiadomo, co przyniesie przyszłość?

źródło: wikipedia.org, tygodnikprzeglad.pl

Jakiś  czas temu w przestrzeni publicznej w 
naszym mieście pojawił się niezwykły element. 

Oto na bramie wjazdowej posesji przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 6 zainstalowano tabliczkę o treści: 
UL. SIENKIEWICZA (KAMCKE STRASSE) 6 DOM 
RODZINNY WILHELMA GLIESE. Tabliczka jest spora, 
a pomarańczowe tło przyciąga wzrok przechodniów. 
O co chodzi? Okazuje się, że tabliczkę powiesił na 
bramie już ponad rok temu Przemysław Michalak, 
współwłaściciel nieruchomości.

Oto jak o tym opowiada: Gdy osiem lat 
temu sprowadziłem się do tego pięknego domu, 
zaprzyjaźniłem się z jednym z sąsiadów, Tadeuszem 
Kowalskim, który tu mieszkał od 1945 roku. Pan 
Tadeusz opowiadał wiele o minionych latach tej 
posesji i zaszczepił mi zainteresowanie historią 
budynku. To właśnie od niego dowiedziałem się, 
że tutaj mieszkał i wychował się wybitny niemiecki 
astronom Wilhelm Gliese. Mój sąsiad opowiadał, 
że pan Gliese w latach osiemdziesiątych XX wieku 
był kilka razy w Złotoryi i oczywiście przychodził 
do swojego byłego domu, gdzie był gościnnie 
podejmowany przez obecnych mieszkańców. 
Mieszkańcy wspominają, że pan Wilhelm Gliese 
był bardzo kulturalny, sympatyczny i miło z nim się 
rozmawiało. Jestem przekonany, że o wielu rzeczach 

mógłbym się dowiedzieć od mojego sąsiada, 
niestety, już nie żyje. 

Gdy pan Przemysław sprawdził w sieci 
informacje o tym wybitnym astronomie, postanowił 
go upamiętnić. Sąsiedzi z jego domu nie mieli nic 
przeciwko temu, więc na bramie wjazdowej zawisła 
dumnie tabliczka, której nie sposób przeoczyć. 
Jednak  nie wszystkim złotoryjanom to się podoba, 
a niektórzy oburzeni radni podnosili nawet ten 
problem na sesji Rady Miejskiej. 
– Ja nie widzę w tym żadnego problemu – uważa 
burmistrz Złotoryi Robert Pawłowski. 
– Historia Niemców i Polaków, mieszkańców 
Złotoryi, przeplata się. Nie można nagle udawać, 
że czegoś nie było i odrąbać to siekierą. Zdrowe 
podejście do historii naszego miasta, to to, że 
potrafimy czerpać z niej najlepsze wzorce. Wilhelm 
Gliese mieszkał tu, na tych ziemiach i należy go 
upamiętnić, podobnie jak Valentina Trozendorfa. 
Jako Polacy na pewno na tym nie stracimy. Każde 
wzbogacenie historii tych ziem o element kulturowy 
to coś niezwykle cennego. 

A Przemysław Michalak, 36-letni złotoryjanin, 
który nie ma żadnych związków z kulturą niemiecką, 
dodaje: 
– Warto pielęgnować kulturę i historię, którą 
odziedziczyliśmy i nie zapominać o wybitnych 
ludziach, którzy tu przed nami mieszkali, niezależnie 
od narodowości. 

Tekst: Agnieszka Młyńczak 

Astronom ze Złotoryi
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Podobnie jak Baszta Kowalska, sylwetka 
kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny, równie często pojawia się na medalach, 
pamiątkowych przypinkach, logach miejskich 
imprez itp. Nic dziwnego –  chodzi przecież o 
dwa symbole naszego miasta. Jak widać, dla 
wielu grafi ków trudno je nawet rozdzielić, dzięki temu 
nie tylko nabierają uroku, ale również wskazują na 
sakralny i świecki wątek, które rzeczywiście splatają się 
w dziejach Złotoryi.  

Roman Gorzkowski

Zapomniane-odszukane 
Kościół Mariacki

Od niedawna krążą pogłoski, że władze 
miejskie zamierzają przekazać Towarzystwu 

Budownictwa Społecznego puste już zabudowania 
byłej drukarni, którą  funkcjonowała w latach 1984-
1994 w miejscu browaru Oswalda Neumanna i jego 
syna Richarda. Pomimo ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości, powracamy więc do “piwnej” tematyki 
a konkretnie do dziejów najbardziej znanego ze 
złotoryjskich browarów (patrz Echo z czerwca-
sierpnia 2018 r.).  Przypomnijmy tylko, że  Oswald 
Neumann uruchomił swój zaklad w 1868 r. 
Z archiwalnych czeluści wydobywamy kolejne ryciny 
z browarem i wszystkie razem teraz zamieszczamy. 

Roman Gorzkowski

Najpierw był browar

Oswald Neumann z rodziną
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27.04.2020 r.  starosta złotoryjski przyznał nagrody dla 
najlepszego absolwenta. To prestiżowe wyróżnienie 
przyznawane jest na podstawie regulaminu „Lokalnego 
Programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Złotoryjski”.
3.05.2020 r.  w 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, ze względu na stan epidemiczny, pod pomnikiem 
Niepodległości w Złotoryi pojawiło się tylko pięć osób. Ratusz 
reprezentowali burmistrz Robert Pawłowski i sekretarz 
Andrzej Ostrowski, powiat- starosta Wiesław Świerczyński i 
wicestarosta Rafał Miara, a gminę wójt Jan Tymczyszyn.
6.05 – 12.06.2020 r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
w Złotoryi zorganizował konkurs plastyczno-literacki pt. ,,Jak 
spędzam w domu czas, gdy koronawirus panuje wśród nas”.
8.05.2020 r.  oficjalne uroczystości 75. rocznicy zakończenia 
II Wojny Światowej zostały odwołane ze względu na stan 
zagrożenia epidemicznego koronawirusem Covid19. 
Przedstawiciele lokalnych samorządów: Starosta, 
Wicestarosta, Wójt gminy Złotoryja i Sekretarz miasta 
Złotoryi złożyli wspólnie pod Pomnikiem Niepodległości 
okolicznościową wiązankę.
18.05.2020 r.  powiatowym szkołom ponadpodstawowym 
przekazano 28 laptopów zakupionych przez Powiat z grantu 
pozyskanego w ramach konkursu  Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego.
18.05.2020 r.  w sytuacjach wymagających bezpośredniej 
obsługi interesantów oraz możliwości osobistego odbioru 
dokumentacji, Starosta Złotoryjski Wiesław Świerczyński 
dopuścił możliwość osobistego kontaktu pracownika 
Urzędu z interesantem, po wcześniejszym umówieniu 
się na wskazany dzień i godzinę, przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego.
21.05.2020 r. odbył się w trybie wideokonferencyjnym 
kolejny Konwent Powiatów Dolnośląskich, na którym 
starostowie dyskutowali nad zasadami bezpieczeństwa w 
funkcjonowaniu urzędów i decydowali o harmonogramie 
powrotu do pełnego otwarcia dla mieszkańców.
22.05.2020 r. po prawie trzech miesiącach przerwy z powodu 
epidemii ponownie został otwarty złotoryjski stadion.
25.05.2020 r. po prawie trzech miesiącach przerwy z 
powodu epidemii, w Złotoryi wznowiły działalność miejskie 
przedszkola i podstawówki.
25.05 – 7.06.2020 r. Urząd Miejski w Złotoryi zorganizował 
konkurs „Płukanie złota w warunkach epidemii”. 
28.05.2020 r.  Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął 
uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu województwa 
dolnośląskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. 
Dotacją objęto m.in., także 7 obiektów z terenu powiatu 
złotoryjskiego: dwa w Złotoryi i po jednym w Proboszczowie, 
Świerzawie, Pielgrzymce, Grodźcu i Nowym Kościele.
1.06.2020 r. po prawie trzech miesiącach przerwy z powodu 
epidemii, warunkowo otwarto złotoryjskie żłobki.
1.06.2020 r. w ramach poszukiwania oszczędności poprzez 
ograniczanie zleceń usług dla firm zewnętrznych Powiatowy 
Zarząd Dróg w Złotoryi zakupił kosiarkę boczną bijakową i 
ciągnikową frezarkę do pni.
1.06.2020 r. w powiecie złotoryjskim uruchomiono 
obsługę interesantów zarejestrowanych w ramach e- 
kolejki w Wydziale Komunikacji, Wydziale Architektury i 
Budownictwa oraz Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami.
1.06.2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi otrzymała 
dotację z programu „Kultura w sieci”, finansowanego ze 
środków MKiDN, dzięki której poszerzy zakres swoich usług.
6.06.2020 r. po prawie trzech miesiącach przerwy z powodu 
epidemii warunkowo otwarto złotoryjskie kino „Aurum”.
6.06.2020 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji rozpoczął 
akcję promującą złotoryjskie zabytki. W pierwszą sobotę 
miesiąca można będzie bezpłatnie zwiedzić Muzeum Złota, 
Kopalnię Złota „Aurelia” oraz Basztę Kowalską.
8.06.2020 r. po prawie trzech miesiącach przerwy z powodu 
epidemii siłownia w hali „Tęcza” oraz obiekty na świeżym 
powietrzu zostały ponownie otwarte.
8.06.2020 r. rozpoczęły się opóźnione z powodu pandemii 
koronawirusa egzaminy maturalne.
12.06.2020 r. po raz drugi do Złotoryi przyjechał prezydent 
Andrzej Duda, tym razem w ramach prowadzonej kampanii 
wyborczej.
16.06.2020 r. rozpoczęły się opóźnione z powodu pandemii 
koronawirusa egzaminy końcowe uczniów klas ósmych 
szkół podstawowych.

                                      Opracował Jarosław Jańta

K r on i k a



KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Pierwsze zdjęcie (widok z okna Le Gras) powstało 
już w 1826 r. Musiało jednak minąć kilka 

dziesięcioleci, zanim wynalazek stał się dostępny. 
Szybko okazało się, że można na „zdejmowaniu 
obrazów za pomocą światła” nieźle zarobić. 
Pojawili się wędrowni czarodzieje, którzy potrafili 
utrwalać wizerunki na metalowych płytkach. 
Już działający artyści i rzemieślnicy (malarze, 
litografowie, grawerzy, aptekarze, drukarze, 
księgarze, restauratorzy), zaczęli rozszerzać zakres 
swoich usług o fotografię lub udostępniali miejsca 
na ateliery. Także sami fotografowie chętnie 
współpracowali z drukarzami, księgarzami, 
restauratorami, pełniącymi rolę wydawców 
i dystrybutorów. W ten sposób zapewniano 
zdjęciom masowy rynek zbytu i zwielokrotniano 
zyski. Zdjęcia były jednak nadal drogie i dostępne 
tylko dla najbogatszych. Pierwsza poważna obniżka 
cen nastąpiła po 1859 r. (wprowadzenie formatu 
wizytówkowego oraz procesu kolodionowego). 
Kolejny przełom nastąpił ok. 1890 r. (aparat ręczny 
Kodak 1 oraz pojawienie się zwiększonego popytu i 
konkurencji). Wreszcie z usług fotograficznych mogli 
skorzystać przeciętni ludzie.

W Złotoryi pierwsi wędrowni fotografowie 
pojawili się w 1 poł. XIX w. Wiemy o ich działalności 
niemal wyłącznie z ogłoszeń prasowych 
(inseratów). Najwcześniej zamieścili ogłoszenia 
i zareklamowali swoją pracę w Złotoryi 
dagerotypiści (robili zdjęcia na metalowej płytce): 
Fr. Troll  (IV 1845 r.); E. Herzig  (IV-V, VIII 1845 r., 
I 1851 r.); Weyman Edmond z Wiednia (II-IV 
1851 r.); F. Reindel robił dagerotypowe i papierowe 
portrety oraz miniatury do medalionów, broszek 
i pierścionków w cenie od 1 talara i 15 srebrnych 
groszy (IV 1852 r.); W. Weidner (VII 1853 r.); malarz 
i mechanik z Paryża Jacque Francios Edmond 
Paygnat (IX 1853 r.); Ernst  Höfer (IX 1856 r., IV-VI 
1857 r.); C. Härtwig (IV-V 1857 r.); Theodor Rogeri 
(IV-VII 1859 r.); L. Cally (VI, XI-XII 1859 r.). 

Od lat 60. XIX w., oprócz nadal istotnych 
ogłoszeń prasowych, coraz częściej możemy 
czerpać wiedzę o fotografach ze zrobionych 
przez nich zdjęć. Takie unikaty znajdziemy w 
zbiorach kolekcjonerów lub na aukcjach. Zakłady 
fotograficzne dysponowały znakami firmowymi, 
które umieszczano z przodu i tyłu fotografii w 
formie ozdobnych winiet. Także wędrowni „łowcy 
obrazów” oraz wydawcy widokówek, znaczyli 
swoje produkty. Dzięki tej praktyce zdjęcia 
i wydawnictwa przestawały być anonimowe 
i stanowią teraz cenne źródło wiedzy o działającej 
w mieście branży fotograficzno-wydawniczej. 
Ważnym dopełnieniem informacji są także księgi 
adresowe (adressbuchy) oraz od końca XIX w. same 
pocztówki, na których można odnaleźć szyldy 
atelierów fotograficznych, księgarzy, sklepów 
papierniczych, wydawców... 

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

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że widokówka pochodzi z 1911 r. 
- widzimy makietę Bramy Dolnej, specjalnie wzniesioną z okazji 

700-lecia nadania praw miejskich. Teren poniżej dzisiejszego 
pl. J. Matejki (wtedy Matt häiplatz) 
od zawsze był bardzo ważny. Tutaj 
krzyżowało się kilka ulic, niedaleko 
znajdował się szpital, cmentarz, 
stąd wyruszało się w kierunku 
Legnicy czy Rokitnicy. Po lewej 
stronie fotografi i dostrzegamy dwa 
punkty usługowe: gospodę „Pod 
trzema Murzynami” („Gasthof zu 
den drei Mohren”, w 1942 r. jej 
właścicielką była niejaka Frieda 
Spyra) oraz sklep rowerowy 
i warsztat ich naprawy, należące 
do Carla Herrmanna. Wiadomo 
też, że gdzieś niedaleko tej gospody 
stała wcześniej kapliczka słupowa 
z XV w., którą poźniej przeniesiono 
niedaleko kościoła św. Jadwigi.

Roman Gorzkowski

W 2 poł. XIX w. zaczynają otwierać w Złotoryi 
ateliery: Heinrich Ahrens (ur. 1824 r. - zm ok. 
1904), zakład w latach 1866 -1870; R. Gürtler
- co najmniej od 1878 r.; Adolf Rehnert - (ur. 
1852 w Prusicach - zm. 1908), zakład w Lwówku 
Śląskim w latach 1885-1908 oraz fi lia w Złotoryi; 
E. Rehnert - lata 80. XIX w przy Promenadzie obok 
Poczty; Heinrich Kinder - ze Zgorzelca, nadworny 
malarz króla Niderlandów, atelier fotografi i 
artystycznej przy Promenadzie, lata 80. XIX w.; 
Adolf Scholz - malarz, co najmniej od 1878 r.; 
Zally’s - lata 70. XIX w.; Hugo Haertt wig - (ur. 1835 
- zm. 1907), nadworny fotograf księżnej Adelajdy 
szlezwicko-holsztyńskiej, ul. Legnicka 61, teraz 
Piłsudskiego); Fritz Junger - od 1892 r. obok hotelu 
„Czarny Orzeł”, obecny Rynek 33; Ferdynand 
Hyna - zaczyna od 1896 r., od 1906 r. zakład 
ul. Kolejowa 431, od 1922 r. ul. Stroma 1, obecna 
ul. Garbarska; Theodor Neunherz - od 1906 r. 
przy dawnym Rynku 179, obok hotelu „Czarny 
Orzeł”, pracował w zakładzie Hugo Haertt wiga; 
Carl Friedrich Wilhelm Obst - (ur. 1858 - zm. 
1919), atelier w sklepie papierniczym H. Walthera 
na rogu ul. Solnej i Rynku; Lewy Berthold - zakład 
przed 1914 r.; Konrad Menzel - od 1921 r. do lat 
40. XX w., dawny Rynek 44, obok hotelu „Czarny 
Orzeł” oraz Willy Menzel - przejął 1 XI 1930 r. 
zakład po F. Hynie.

Miejscowi oraz przyjezdni chętnie pozowali 
do zdjęć w atelier. Zachowało się trochę takich 
fotografi i, choćby w zbiorach złotoryjskich 
kolekcjonerów. Wychodzono też w plener, gdzie 
powstawały m.in. zdjęcia do druków pocztowych 
i ilustrowanej prasy. Zapanował pocztówkowy 
szał. W Złotoryi było w sprzedaży kilkaset 
widoków miasta i okolic. Ludzie byli spragnieni 
takich obrazów. Widokówka była jedynym 
sposobem na przekazanie obrazu i tekstu na 
odległość. Najpopularniejszymi wydawcami 
pocztówek byli: O. Tscheuschler, O. Collmar, 
F. Hyna, H. Walther, O. Zieher, L. Wilde, 
C. Schubert, C. Obst, K. Menzel... 

Wybrana literatura-źródła: Adressbuch für Photographie 
und Verwandte Fächer, Wien-Leipzig 1879, s. 52; Adressbuch 
der Photographie [...] Bd. 1, Berlin 1929, s. 164, 197; 
J. Strzałkowski, Zakłady fotograficzne na Śląsku 1843-1914, 
Łódź 1999, s. 24; J. Strzałkowski, Erste Zeitungisnerate von 
Fotoalteries aus Schlesien 1839-1865, Łódź 2006; 
J. Strzałkowski, Leksykon fotografów... 1839-1918, Frankfurt ma 
Main 2017, s. 34, 94, 198, 207, 211, 251, 300, 332, 362, 369, 382, 
416, 452, 528, 531, 549, 555; M. Dziedzić, Zakłady fotograficzne 
w Grodkowie do 1945 r., [w:] Gospodarka, Rynek, Edukacja, Vol. 
19, nr 2 (2018), s. 33; Leksykon Fotografów: www.fotorevers.eu.

Damian Komada

Atelier fotografi czne, wydawcy widokówek - cz. 5Atelier fotografi czne, wydawcy widokówek - cz. 5Atelier fotografi czne, wydawcy widokówek - cz. 5

Pierwsze zdjęcie ukazujące pracę 
fotografa w atelier - 1843 r.  Jabez 
Hogg portretujący w Studio Bearda.

„Gospoda pod trzema „Gospoda pod trzema „Gospoda pod trzema 
Murzynami” w 1911 r. Murzynami” w 1911 r. Murzynami” w 1911 r. 

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

Z przepastnych archiwów TMZZ 
wydobyliśmy następną zagadkową 

fotografi ę. Wprawdzie bez trudu 
rozpoznajemy na pierwszym planie Stanisława 
Bąka (zm. 2011), zasłużonego złotoryjskiego 
nauczyciela muzyki, założyciela chórów, 
dyrygenta i działacza harcerskiego, ale nie 
umiemy zidentyfi kować jego podopiecznych. 
Wydaje nam się tylko, że chodzi o zespół 
muzyczny i chór Szkoły Podstawowej nr 1 (lub 
2) podczas występu najprawdopodobniej 
w domu kultury w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Prosimy czytelników 
o pomoc, zwłaszcza osoby, które siebie 
rozpoznają (przecież w tak krótkim czasie nie 
mogły się bardzo zmienić...).

Roman Gorzkowski

Historia jednej Historia jednej Historia jednej 
fotografi ifotografi ifotografi i

Atelier Fotograficzne, 
Ferd. Hyna, Złotoryja na 
Śląsku przy Kolejowej 431.

Rynek i ul. Legnicka w Złotoryi (teraz ul. Piłsudskiego) - tutaj 
znajdowały się dobrze zaopatrzone w pocztówki i wydawnictwa 
sklepy. Poniżej - na ul. Legnickiej działał atelier Hugo Haertt wiga.

Herman Walther, Księgarnia, 
wydawca widokówek,założona 
w 1883 r. Działał także w tym 
miejscu Atelier Carla Obsta.

L. Wilde, Księgarnia, 
sklep papierniczy, 
wydawca widokówek.

Reklama z 1943 r. - Atelier fotografi czne 
i sklep z artykułami fotografi cznymi, 
Konrad Menzel, Złotoryja na Śląsku, 
Rynek 44/48 - telefon 369. (prowadził 
zakład od 1922 r. do lat 40. XX w.) 

Reklama z 1927 r. 
- Konrad Menzel, 
Foto-Atelier-Zakład 
powiększania. 
Zapewnia obniżone 
ceny, Rynek 44.

Młodzieżowe granie Młodzieżowe granie Młodzieżowe granie 
i śpiewaniei śpiewaniei śpiewanie
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Warto przeczytaćWarto przeczytaćWarto przeczytać ... i koniecznie trzeba zwiedzić!... i koniecznie trzeba zwiedzić!... i koniecznie trzeba zwiedzić!

W 2019 r. w wydawnictwie CM, w serii „Zapomniane miejsca”, ukazała 
się nowa wersja „Zapomnianych miejsc Dolnego Śląska – Sudety 

Zachodnie”, autorstwa Jakuba Jagiełły. Przewodnik prowadzi nas najpierw 
w okolice Jeleniej Góry i Wałbrzycha, potem przez Górne Łużyce i pogranicze 
śląsko-łużyckie, ale „najbliższe ciału” okazuje się Pogórze Kaczawskie. 
Spośród blisko czterdziestu 
omówionych ciekawostek tego 
obszaru, wymienimy Grodziec 
(mroczny pałac), Kondratów (dwór), 
Lubiechową (ruiny pałacu i zbór), 
Nowy Kościół (ruiny kościoła), 
Proboszczów (kościół św. Trójcy), 
Rząśnik (ruiny pałacu i tajemnicza 
plebania), Sędziszową (dwór obronny, 
ruiny zamku na Wielisławce), Sichów 
(ruiny dworu), Słup (ossuarium), 
Sokołowiec (pałace), Stanisławów 
(radiostacja), Starą Kraśnicę (dwór 
i pałac), Twardocice (ruina kościoła 
ucieczkowego) i Zagrodno (ruiny 
dworu). Przydatne turystom są 
liczne fotografi e, zasady zwiedzania 
zrujnowanych i niebezpiecznych 
obiektów, bibliografi a oraz słownik 
niektórych terminów z historii sztuki 
i architektury.

Roman Gorzkowski

Foto Atelier „Victoria”, Fritz 
Junger - witryna wystawowa, 
Złotoryja, obecny Rynek 33.

Zdjęcie i znak firmowy -  Atelier Fotograficzne E. Rehnert przy 
Promenadzie obok Poczty, Złotoryja na Śląsku. Prowdopodobnie 
był krewnym lwóweckiego fotografa Adolfa Rehnerta.

Pieczęć przybijana 
na zdjęciach - Atelier 

i sklep Konrad Menzel.
Zdjecie z Atelier Hugo 

Haertt wiga, Chojnów. Filia 
Złotoryja, ul. Legnicka 61. 

Zdjęcie dziecka (trudne do wykonania ze względu na długi czas 
naświetlania) - Atelier Heinrich Ahrens w Złotoryi. Prowadził 
zakład w Złotoryi co najmniej od 1866 r. do 1870 r.

Reklama z gazety Rostockiej z 1870 r.
- Atelier fotograficzne Heinrich Ahrens, Złotoryja. 
Zawiera m.in nformacje o przyznaniu Ahrensowi 
nagrody na wystawie fotograficznej w Hamburgu.

Atelier Theo Neunherz, Złotoryja na Śląsku, Rynek 
179 obok Hotelu „Czarny Orzeł” (obecny Rynek 33).

Zdjęcie młodej kobiety ze znakiem 
firmowym - Theo Neunherz 

Złotoryja na Śląsku.

Znak fi rmowy, winieta - Atelier Hugo Haertt wig, Chojnów. Filia 
Złotoryja, ul. Legnicka 61. Haertt wig posiadał także zakłady 

w Bolesławcu, Lubinie, Przemkowie i Chocianowie.

Kącik poszukiwań
Jeszcze raz prosimy czytelników o informacje o złotoryjskim PTTK oraz 
archiwalne fotografi e, przedstawiające autobusy na ulicach Złotoryi 
(np. funkcjonujących dworców autobusowych na pl. Reymonta, w Rynku 
i przy ul. Krótkiej), a także złotoryjan na motocyklach i skuterach.

Roman Gorzkowski
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Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2019 roku: 
VIII Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, XVIII Powiatowy Dzień Regionalisty,
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Wielkopolskiemu, Wydanie biblioteczki TMZZ t. XIII pt. „Inskrypcje złotoryjskie 
od XV- do połowy XX w.”.


