
Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej  ● Nr 7-8-9  (161) ● Lipiec-Sierpień-Wrzesień  2020 ● Cena 3,00 zł

IS
S

N
 1

8
9
7
-4

0
2
3



G
dy większość fotografów niemal natychmiast 
widzi efekt swojej pracy, Dawid Rycąbel musi 

uzbroić się w cierpliwość. Słoneczne malunki, które 
odbiją się na papierze ukrytym w puszce, zobaczy 
nie wcześniej niż po trzech miesiącach. Nie narzeka. 
Zanim okazało się, że jest „światłoczuły”, swoją 
cierpliwość przetestował, poznając tajniki camery 
obcura. Jak nikt inny wie, że fotografia analogowa 
to proces z wielką niewiadomą. I właśnie ta 
niewiadoma jest największym „motorem” dla 
tej pasji. Gdy branża fotograficzna gna naprzód 
i zaskakuje nowinkami, Dawid podreptał ku 
początkom fotografii...
Joanna Sosa-Misiak: Od kiedy zajmujesz się 
fotografią?
Dawid Rycąbel: Fotografią nie interesowałem się 
w ogóle. Ja przede wszystkim interesowałem się 
filmem. Pamiętam, że 2006 r. kupiliśmy z bratem 
aparat cyfrowy Praktica z funkcją wideo. Łukasza 
wciągnęła fotografia, a mnie - nagrywanie filmików. 
Zdjęć praktycznie nie robiłem, nie interesowały mnie 
– kręciłem tylko filmy. 
Co to były za filmy?
Z kolegami kręciliśmy filmiki dla żartu – parodie 
teledysków, krótkie fabuły komediowe. Wrzucaliśmy 
je na youtube – już był od 2005 r. Fotografią 
zainteresowałem się dopiero dwa lata temu, 
kiedy pojechałem do kolegi do Poznania i on mi 
powiedział, że buduje aparaty. Dla mnie to było coś 
niemożliwego - jak można budować aparat? Okazało 
się, że buduje z pudełka, albo rury kanalizacyjnej. 

To była dla mnie abstrakcja – jak można zrobić 
aparat z rury kanalizacyjnej?!!! I pokazał mi. Nie 
było to coś, jak my sobie wyobrażamy – obiektyw, 
elektronika...  On robił aparaty otworkowe – 
camery obscury. Wydało mi się to wówczas 
bajecznie proste, że z takiego pudełeczka, w którym 
wystarczy zamontować blaszkę z dziurką, materiał 
światłoczuły – jakiś papier fotograficzny czy film 
i może powstać zdjęcie. Zrobiłem o tym koledze 
filmik – o jego pasji, o jego fotografii otworkowej. 
Pokazałem, jak buduje kamery, jak robi zdjęcia, a 
on z nesesera przerobionego na aparat otworkowy 
zrobił mi zdjęcie. Później stwierdziłem, że skoro to 
takie proste, to mogę sam zbudować taki aparat. 
I tak zaczęło się moje fotografowanie, ale nie 
techniką cyfrową, tylko otworkową – tradycyjną, 
która wymaga wywoływania w ciemni, w chemii... 
Typowa fotografia analogowa.
Pokochałeś starszą „siostrę” – bardziej 
wymagającą, choć trochę humorzastą? Młodsza-
„cyfra” nie uwiodła Cię swoją jakością obrazu 
i efektami?
Na otwarciu wystawy makiety stacji kolejowej na 
mój aparat otworkowy zwrócił uwagę redaktor 
Lampart. Na pytanie, co to jest? Wyjaśniłem, a on 
mówi, że „Trzeba nasycić się fotografią cyfrową, 
żeby docenić analogową”. U mnie nie było etapu 
zachwytu fotografią cyfrową. Aparat cyfrowy 
jest prosty w obsłudze, wystarczy dobrze ustawić 
ekspozycję i wychodzi dobre zdjęcie. A przy 
fotografii tradycyjnej trzeba mieć więcej wiedzy         

– jak zrobić zdjęcie, żeby było dobrze naświetlone, 
jak je dobrze wywołać w ciemni... Jest dużo więcej 
pracy i zabawy przy tym.
Masz w domu ciemnię?
Tak, łazienkę przerobiłem na ciemnię. Nie ma okna, 
ręcznikiem zasłaniam mleczną szybę w drzwiach, 
zapalam czerwone światełko i jestem gotowy. 
Kiedy pojawiła się solarigrafia?
Niemal równolegle, bo fotografie otworkową 
dzielimy na dwie gałęzie. Pierwsza to fotografia 
otworkowa, w przypadku której robimy zdjęcia 
i wywołujemy w ciemni. Druga gałąź to solarigrafia, 
czyli też fotografia otworkowa, ale taka, której nie 
wywołuje się w chemii. W solarigrafii używa się 
czarno-białego papieru fotograficznego, 
na kolorowym też naświetli się obraz, ale efekt 
nie będzie ładny.  
W takim razie skąd biorą się kolory na Twoich 
zdjęciach? 
Fenomen tych zdjęć polega na tym, że robi się 
je na papierze fotograficznym światłoczułym 
czarno-białym a wychodzą w kolorze. I jeszcze nikt 
nie wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje. Ze swojego 
doświadczenia wiem, że każdy papier fotograficzny, 
a produkują go różne firmy - KODAK, Foma, Ilford 
- inaczej reagują na słońce. Foma naświetla się w 
kolorze brązowawym, negatyw Kodaka wychodzi 
niebieskawy, Ilpord robi się różowy. 
Opisz etapy pracy nad takim zdjęciem. 
Papier wkłada się do puszki z dziurką i puszkę 
zostawia na jakiś czas – trzy miesiące, pół roku 
lub więcej. Na papierze wychodzi obraz – i to 
jest negatyw. Z negatywu robi się pozytyw; 
najprostszym sposobem na to jest zeskanowanie go 
w skanerze komputerowym, a następnie 

Zdjęcia słońcem malowane
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Człowiek Ziemi Złotoryjskiej za 2019 rok

W tym roku z powodu pandemii i ogłoszonego reżimu sanitarnego nie można było 
zorganizować Gali Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej za rok 2019, która 

planowaliśmy na 19 marca.
Członkowie Kapituły na swoim ostatnim posiedzeniu 9 marca br. dokonali wyboru 

laureata spośród tzw. Wielkiej Piątki, a praktycznie Czwórki, gdyż pan Józef Zatwardnicki 
nieoczekiwanie wycofał swoją kandydaturę z konkursu. Spośród pozostałych nominowanych, 
czyli: zespołu projektowego Mine Master (autorzy  projektu „Samojezdnego wozu wiercącego 
Face Master 1.70R) oraz Pawła Zabłotnego (lider rejonu Szlachetnej Paczki), Aleksandry Roś 
(Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD) i Czesława Kuźniara (kapelmistrz Górniczej Orkiestry 
Dętej) członkowie Kapituły w wyniku głosowania jawnego zdecydowali, że Człowiekiem Ziemi 
Złotoryjskiej za rok 2019 została Aleksandra Roś.

Statuetki i upominki dla Laureatki oraz dla Wielkiej Czwórki zostaną wręczone podczas 
Gali Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej za rok 2020. O terminie poinformujemy 
w mediach i osobiście☺. 

Nominowanym i Laureatce serdecznie gratulujemy.
W imieniu Kapituły
Iwona Pawłowska
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w programie komputerowym robimy 
odwrócenie kolorów. Czyli negatyw skanuje się do 
formy cyfrowej i w ten sposób powstaje pozytyw. 
Inne sposoby są zbyt skomplikowane. 
Gdzie można zobaczyć Twoje zdjęcia?
Na facebooku założyłem stronę „pinholove” i tam 
umieszczam zdjęcia. Tam też ogłosiłem zabawę – 
udostępniłem swój negatyw i poprosiłem, żeby 
każdy przerobił według własnego uznania 
i odesłał z powrotem. Wyobraź sobie, że nie było 
dwóch identycznych zdjęć! Negatyw był ten sam, 
a dostałem 24 różne kolorystycznie zdjęcia.
O czym to świadczy...?
Że pozytyw zależy od umiejętności w obsługiwaniu 
programu graficznego. Obracając negatyw na 
pozytyw każdy otrzyma to samo, ale potem może 
bawić się kontrastami, nasyceniem barw - zmienia 
balans bieli na bardziej ciepły lub zimny, ktoś jeszcze 
wpada na pomysł i koloryzuje zdjęcie. Ta zabawa 
uświadomiła mi, że z jednego negatywu można 
osiągnąć bardzo różne efekty. Dobry program 
graficzny pozwala bardzo dużo „wyciągnąć” 
z negatywu. Nie ma żadnej szkoły czy schematu 
przerabiania negatywu, każdy robi według własnego 
uznania. W solarigrafii nie można zrobić złego 
zdjęcia, w przeciwieństwie do fotografii cyfrowej, w 
przypadku której jakieś zdjęcie możemy ocenić jako 
brzydkie lub złe, bo jest poruszone i rozmyte. 
W solarigrafii ciężko jest uzyskać zdjęcie 
stuprocentowo ostre, dlatego może być poruszone, 
może być zalane wodą i to dodaje uroku. 
Skąd czerpałeś informacje na temat solarigrafii? 
Nie miałeś wówczas znajomych, którzy mogliby 
udzielić ci wskazówek...?
Trochę z Internetu – jest strona www.solarigrafia.pl 
i to jest podstawowa baza wiedzy ze wskazówkami 
dla początkujących, np. jak zrobić kamerę. Na 
youtube jest kilka kanałów w języku polskim. 
Fotografia otworkowa jest podstawową fotografią, 

powrotem do korzeni, natomiast solarigrafia, 
chociaż wywodzi się z otworkowej, jako technika jest 
stosunkowo młoda - powstała 20 lat temu. 
Miała swoich prekursorów?
Tak, wymyśliło ją dwóch Polaków i Hiszpan - 
Sławomir Decyk, Paweł Kula i Diego López Calvin. 
Wszyscy eksperymentowali z długim czasem 
naświetlań  – np. szukali sposobu, jak zrobić 
zdjęcie naświetlane kilka miesięcy? Cyfrowo było 
niemożliwe, bo zdjęcie wychodzi prześwietlone. 
W słoneczny dzień naświetlane tylko pół godziny 
będzie przepalone, zbyt jasne. Oni szukali sposobu 
na bardzo długą ekspozycję i przypadkowo wpadli 
na pomysł, aby użyć camery obscura i papieru 
fotograficznego. I tak powstał projekt SOLARIS. 
W różnych częściach świata zamontowali kamery 
solarigraficzne na pół roku, żeby zaobserwować 
wędrówkę słońca – od najniższego położenia do 
najwyższego. Projekt zrealizowali w 2000 r. i od tego 
czasu liczy się solarigrafię. Zdobytą wiedzę podzielili 
się w Internecie.
Co dokładnie oznacza słowo „solarigrafia”?
Nazwa wiele wyjaśnia. Solari - słońce i grafia – obraz, 
czyli „zdjęcia malowane słońcem”. Na tych zdjęciach 
rejestruje się wędrówka słońca po niebie. Głównym 
jej założeniem jest rejestracja pozornej wędrówki 
słońca po niebie.
Czy to już jest wyższy stopień wtajemniczenia dla 
fotografów czy coś zupełnie odrębnego, jakaś nisza 
dla garstki zainteresowanych?
Tu trzeba zacząć od pytania, czy to w ogóle jest 
fotografia? Moim zdaniem, to jest coś na pograniczu 
fotografii i obrazu malarskiego.
Ale wiedza fotograficzna pomaga?
Raczej nie. Dzisiejsza wiedza ukierunkowana 
jest na zdjęcia cyfrowe. Można to ewentualnie 
podciągnąć pod fotografię eksperymentalną. To 
jest bardzo(!) mało znana dziedzina. Na facebooku 
istnieje grupa „Solarigrafia”, która zrzesza wszystkich 

solarigrafistów z całego świata i liczy tylko 1500 
osób. W sumie może zajmuje się nią 2000 osób. 
W solarigrafii trzeba uczyć się i eksperymentować, 
i to samemu. Żeby osiągnąć powtarzalność zdjęć 
i aby móc ocenić je jako ładne -  musiały upłynać 
dwa lata. 
Ile puszek w ramach eksperymentu zrobiłeś?
Bardzo dużo – ok. 100. Wiele razy, po czasie 
okazywało się, że to nie jest to i muszę je 
zmodyfikować – bo np. klej po pół roku puścił 
i trzeba spróbować z silikonem. Długa ekspozycja na 
powietrzu powoduje, że puszki trzeba przygotować 
tak, żeby wytrzymały różne warunki atmosferyczne - 
deszcz, śnieg, słońce, wiatr.
A tego nie podpowiadali inni solarigrafiści?
Były podpowiedzi, ale ja jestem tak skonstruowany, 
że nawet jeśli ktoś mi poda „na tacy” lub odradzi jakiś 
sposób, to ja i tak muszę sam się o tym przekonać. 
Nie lubisz prostej drogi?
Nie, ja lubię sprawdzać i eksperymentować. Jak ktoś 
powiedział „Zamontuj blaszkę cienką a odpuść 
grubą”, to ja już wiedziałem, że muszę to 
zweryfikować. Zrobiłem trzy puszki – z blaszką 
grubą, średnią i cienką. Ustawiłem puszki na dwa 
tygodnie, potem ściągnąłem i oceniłem efekt. 
Potwierdziło się, że z cienką blaszką obraz jest 
najładniejszy.
Z czego robisz puszki?
Pokażę. Te (okrągłe czarne puszki – J.S.M.) zamówiłem 
w Chinach – przeznaczone na jakieś drobiazgi. Te 
(półokrągłe) zrobiłem z rury kanalizacyjnej przeciętej 
na pół, do której zamontowałem przód z dziurką. 
To jest dopiero szkielet, do którego dołożę jeszcze 
blaszkę i papier, potem będę oklejał. Na początku 
robiłem aparaty z puszek po napojach - po piwach, 
energetykach, coli. Tego już nie robię, bo taka 
konstrukcja ma swoje wady, które 
mi się nie podobają. Używam 
tylko papieru połyskującego, a to cd. na str 4-5

Efekt po dostaniu się wody do puszki
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powodowało, że światło, które wpadało przez dziurkę 
do takiej puszki, odbijało się w innym miejscu 
i powstawały odblaski. Na początku podobało 
mi się to, bo nie wiedziałem, że można inaczej. 
Zrezygnowałem z tych puszek i teraz robię półwalce 
oraz puszki, w których montuję papier na płasko.
Czy eksperymenty obejmują także wielkość puszek?
Tak. Niedawno sporą założyłem na słupie u babci – 
skrzynka 60x40 cm. Wygląda jak tablica rozdzielcza. 
Największa była wykonana z rury kanalizacyjnej do 
toalety o średnicy 11 cm i wysokości 30 cm. Dlaczego 
robię małe? Dlatego, że te łatwiej ukryć. Bo te moje 
puszki wieszam zazwyczaj „na partyzanta”. Nie 
pytam o zgodę i w tym też jest najlepsza zabawa, 
żeby zamontować w takim miejscu w mieście, żeby 
nikt tego nie zauważył i przez pół roku nie zerwał. 
Duże puszki rzucają się w oczy, małe już nie. Tego 
typu puszkę zamontowałem kiedyś przy Fontannie 
Górników, naprzeciwko, na tablicy informacyjnej i nikt 
nie zauważył. Na drzewie bardziej rzucałaby się w oczy.
Czy z małego negatywu może powstać zdjęcie o 
takich rozmiarach jak te z wystawy – 100x70cm?
Wszystko zależy od skanowania. Trzeba tylko 
zeskanować w bardzo wysokiej rozdzielczości, żeby 
można było wydrukować w dużym rozmiarze. Im 
puszka większa, tym mniejsza rozdzielczość przy 
skanowaniu. Przy dużym negatywnie, np. A4, jakość 
zdjęcia jest dużo lepsza. 
Gdzie lubisz ustawiać puszki i na jakie obiekty je 
kierujesz?
Puszki mają bardzo szeroki kąt widzenia - obraz 
obejmuje prawie 180 st. szerokości widzenia. Trzeba 
je montować bardzo blisko obiektów, które chce się 
fotografować. Maksymalnie 10 do 20 m od obiektu. 
Gdybym chciał zrobić zdjęcie krajobrazu, to on nie 
wyjdzie – jest za daleko. Puszka zarejestruje obraz, 
ale to nie będzie ładne zdjęcie. Jeśli zależy nam na 
tym, żeby na zdjęciu oprócz słońca coś jeszcze było 
(budynek, most, znak), to puszka musi być bardzo 
blisko zamontowana. A gdzie montuję...?  Przede 
wszystkim na słupach energetycznych, na latarniach, 
rynnach, drzewach na murach i budynkach. Musi 
to być obiekt, który nie poruszy się przez pół roku. 
Zdarzało się, że latarnie czy znak drogowy ruszały się 
i zdjęcia wyszły nieostre. Lubię wieszać na murach i na 
drzewach – wówczas mam pole do popisu, bo muszę 
puszkę zakamuflować. Oklejam ją kamieniami, korą. 
Lubię to robić – ukrywać przed ludźmi.
Zabawa dla dużego chłopca...
Kiedyś zamontowałem puszkę na murze i po 
pół roku sam nie mogłem jej znaleźć. Tak dobrze 
zakamuflowałem. 
Na jakie punkty kierujesz „oko” puszki? Czy ono musi 
być skierowane centralnie na obiekt?Na budynki, 
kąt jest tak szeroki, że nie musi być na wprost. Wiemy 
tylko mniej więcej jak się utrwali obraz, bo nie ma 
podglądu na kadr. Puszkę montuje się „na czuja”. 
Zawsze jednak montuję puszki w kierunku słońca – na 
wschód, południe, albo na zachód, nigdy na północ, 
bo nie zarejestruje się wędrówka słońca. Lubię jak na 
zdjęciu jest dużo słońca. Mam tylko jedno zdjęcie bez 
słońca, bo uparłem się, żeby zrobić wejście na Zamek 
Grodziec – ono akurat jest w kierunku północy. Takie 
zdjęcie bez słońca wyjdzie już po tygodniu, nie ma 
potrzeby naświetlać aż 3 miesiące. Podobny efekt 
można uzyskać kamerą otworkową.

Ile zdjęć już zrobiłeś?
311. Każdą puszkę ściągam, skanuję i nadaję zdjęciu 
numer. Ale w sumie to ponad 350. Zdjęcia na wystawę 
numerowałem osobno. Trzymam też zdjęcia nieudane.
Większość w mieście?
Nie. W mieście montuję mało. To wyglada zbyt 
podejrzanie. Jak ktoś patrzy z boku, to widzi faceta, 
który wspina się na latarnie, coś tam na niej montuje 
i oddala się. A czasy takie, że mogą na mnie nasłać 
policję.
Przejdźmy do wystawy „SolarisGold”. Jak zrodził się 
pomysł?
Wpadłem na pomysł sfotografowania różnych 
punktów w Złotoryi, ale chciałem to zrobić ładnie i w 
dużym formacie. To wymagało zawieszenia dużych 
puszek i nie mogłem tego zrobić bez zgody Urzędu 
Miasta. Umówiłem się na rozmowę z burmistrzem, 
przedstawiłem projekt. Pomysł spodobał się i padła 
propozycja pomocy – tzn. że dostanę podnośnik. 
Miałem tylko wybrać miejsca i to okazało się niełatwe, 
bo część budynków na których chciałem zamontować 
puszki nie należała do UM. Za to mogłem montować 
na wszystkich drzewach, latarniach, budynkach UM. 
Myślałem za długo, bo zrobił się kwiecień i to już był 
moment, w którym słońce jest w połowie drogi do 
najwyższego punktu, a ten następuje w czerwcu. 
W czerwcu postanowiłem, że puszki potrzymam do 
grudnia, żeby słońce zeszło w dół i żeby utrwaliła się 
cała droga – od najwyższego punktu do najniższego.
Ile puszek rozwiesiłeś?
Za pierwszym razem 20, były to walce. Po jakimś 
czasie wiedziałem, że efekt będzie niezadowalający, 
bo już odkryłem, że wychodzą refleksy. I znów 
spotkałem się z burmistrzem i zapowiedziałem, że 
chciałbym zdjąć stare puszki i w ich miejsce powiesić 
nowe, lepsze. Na początku stycznia, w połowie miejsc, 
zamontowałem lepsze konstrukcje. I te puszki wisiały 
od stycznia do czerwca. Zdjęć miałem około 40. 
Niektóre ujęcia powtarzały się, więc mogłem wybrać 
lepsze, ale niektóre nie udały się – były poruszone lub 
zalane wodą (chociaż to też dało ciekawe efekty). Na 
wystawę wybrałem i wywołałem w formacie 100x70 
24 zdjęcia. Na Rynku „stanęło” 12, w holu ZOKiR będą 
wszystkie.
Kadry mają różne kształty – to korekta? 
To zależy od mojej inwencji twórczej. Niektóre 
zdjęcia podobają mi się w kole, inne w kwadracie 
lub w prostokącie.
To jeszcze wytłumacz tę wędrówkę słońca i jej zapis 
na zdjęciu.
Słońce codziennie wschodzi i zachodzi w innym 
punkcie na horyzoncie. To powoduje, że na niebie 
powstają trajektorie - linie wędrówki słońca. Jeśli 
dzień jest pochmurny, to taka wędrówka nam się nie 
zarejestruje, a jeśli jest słoneczny to zapisze się jako 
jedna ciągła kreska. Jeżeli w ciągu dnia słońce chowa 
się za chmury, potem wychodzi, to linia na zdjęciu 
będzie przerywana. Półroczny okres naświetlania, od 
21 grudnia, w którym słońce jest w najniższym punkcie 
i do 24 czerwca, kiedy jest najwyżej, ta wędrówka na 
zdjęciu będzie przypominała słoje – na podobieństwo 
przeciętego drzewa. Jeśli naświetlamy zdjęcie 
pół roku, to mamy wędrówkę od najniższego do 
najwyższego punktu. A jeśli naświetlamy rok, to słońce 
schodzi drugi raz tymi samymi śladami w dół. Jeżeli 
jakiś dzień był pochmurny, to słońce za drugim razem 

ma szansę to puste miejsce „zadrukować”. Przy 
rocznym naświetlaniu będzie mniej pustych miejsc, 
będzie za to coraz więcej słonecznych pasów. 
Przy półrocznym naświetlaniu zarejestruje się 182 
kreski, a gdy cały rok – kreski się powielą. Wówczas 
mamy więcej słońca w kadrze. 
Po zdjęciu można rozpoznać czy puszka wisiała 
pół roku, czy rok? Albo jeszcze dłużej...?
Dla laika nie będzie to widoczne, ale fachowiec 
rozpozna. Trzymanie puszki na słońcu bez 
końca nic nie daje. Po około trzech latach papier 
fotograficzny traci swoją światłoczułość i nic już się 
na nim nie rejestruje. Na takich zdjęciach jest jedna 
wielka smuga słońca.
Twoje zainteresowania twórcze ewaluują – był 
film, fotografia otworkowa, teraz solarigrafia, 
ale od jakiego czasu są jeszcze vlogi? Dla kogo 
je kręcisz?
Vlogi, to krótkie formy, z życia wzięte, spontaniczne, 
nakręcone z ręki - robię coraz rzadziej, bo pasji 
przybywa, rodzina się powiększyła, mam trójkę 
dzieci i czasu coraz mniej. Na początku to były 
relacje z mojego życia, z tego, co mi się przytrafiło, 
ale z czasem zrobiły się bardziej edukacyjne. Uczę 
ludzi, jak robić takie zdjęcia.
Gdzie znajdziemy całą Twoją filmową 
i fotograficzną twórczość?
Wszystko, co robię znajduje się na youtubie pod 
moim nickiem Naffnaff. 
Ilu masz odbiorców? 

Na youtubie ok. 200 tysięcy. W dużej części była to 
zasługa filmików, które robiłem z panem Wiesiem 
Wszywką. Te filmiki stały się bardzo popularne. 
Ale to już zamknięty rozdział.
W jednym z vlogów relacjonujesz zlot 
solarigrafistów. Opowiedz coś o nim?
Raz w roku organizowany jest zlot solarigrafistów. 
Odbywa się w Karkonoszach, ja w zeszłym 
roku byłem pierwszy raz, w tym roku nie odbył 
się z powodu pandemii. Na zlot przyjeżdżają 
solarigrafiści z całej Polski, a nawet z zagranicy. 
Chodzą, zakładają puszki, ściągają zeszłoroczne 
i z poprzednich lat, rozmawiają o salarigrafii, 
wymieniają się wskazówkami. Nocujemy w 
schronisku, organizujemy miniwystawy – na 
sznurkach wieszamy zdjęcia, turyści podziwiają, 
zadają pytania.
Jak ta grupa działa na co dzień? Jesteście gdzieś 
zrzeszeni?
Każdy działa indywidualnie. Jest grupa na 
facebooku i tam zamieszczamy zdjęcia, ja mam 
jeszcze swoją odrębną stronę pinholove i tam 
umieszczam wszystkie moje fotografie otworkowe 
i solarigrafie. Pinhole po angielsku znaczy fotografia 
otworkowa, dodałem love i powstało pinholove.
Jeden z uczestników zlotu, którego sfilmowałeś 
mówi, że dla niego solarigrafia to już nie tylko 
pasja, to już lifestyle (sposób na życie). Masz 
podobne odczucia?
Chyba też. Kiedy jadę z dziećmi na wycieczkę, 
to w samochodzie mam pełno puszek gotowych 
do powieszenia. Tata wspina się po drzewach 
i latarniach, a syn Wojtuś nagrywa mnie, wrzucamy 
relacje na instagram. Jak widzę ciekawy obiekt, 
to od razu sprawdzam, gdzie jest wschód, gdzie 
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zachód słońca i gdzie można zamontować kamery.
Jaka wiedza lub umiejętnośći przydają się jeszcze 
w zajmowaniu się solarigrafią?
Wiedza o fotografowaniu to jedno. Dużo wspinam się, 
więc ważna jest sprawność fizyczna. Trzeba być też 
po trosze psychologiem i przewidzieć reakcje ludzi na 
widok puszki, ale przede wszystkim trzeba być trochę 
geografem, trochę fizykiem, ale także sprawnym 
manualnie. Teraz jestem jak gołąb, gdzie mnie nie 
postawisz wiem jakie są kierunki świata, bez kompasu.
Opowiedz jeszcze o akcji „Oddam puszkę”.
Wpadłem na pomysł, żeby rozpropagować 
solarigrafie wśród ludzi, którzy nigdy o niej nie 
słyszeli. Przygotowałem 96 puszek, wszystkim 
chętnym rozesłałem, na prośbę - dorobiłem jeszcze 
kolejne. Dawałem wskazówki, po pół roku ludzie 
mieli je ściągnąć i odesłać do mnie. W sumie rozeszło 
się 150 puszek, wróciła połowa - 75. Jednym zaginęły, 
innym ptaki podziobały, woda zalała, zniknęły. 
Zeskanowałem obrazy i umieściłem na swojej 
stronie – dużo osób „zaraziło się” solarigrafią, pytało 
o szczegóły. 
Jak powstał kalendarz?
Kalendarze były już trzy. W tamtym roku powstały 
dwa – jeden tylko z moimi zdjęciami, drugi – ze 
zdjęciami różnych solarigrafistów. W poprzednich 
latach powstawały takie kalendarze, ale w 2019 r. 
chłopak, który je przygotowywał ogłosił, że nie ma 
czasu i szuka chętnego, kto podjąłby się zadania. 
Zgłosiłem się. Dostałem mnóstwo zdjęć z całego 
świata, zrobiłem selekcję i zaprojektowałem 
kalendarz w formacie A3. Dostałem zamówienia na 
150 sztuk. W tym roku w sierpniu już zgromadziłem 
materiał na kolejny swój kalendarz! 
Wracając na koniec do solarigrafii – spełniło się już 
jakieś marzenie Dawida-solarigrafisty, czy wciąż 
jeszcze masz je przed sobą?
Wystawa „SolarGold” jest takim spełnieniem. 
Dlatego korzystam z okazji i chciałbym podziękować 
Urzędowi Miasta za pomoc i sfinansowanie wystawy.
Jakie mogą być jej dalsze losy? Chciałbyś ją gdzieś 
jeszcze pokazać?
Tak. Chciałbym pokazać naszą Złotoryję np. we 
Wrocławiu. Mam propozycję wystawienia jej w 
Poznaniu. Dwa zdjęcia, przedstawiające Gold Hotel, 
wywołałem na prośbę właściciela i już wiszą w 
hotelowym holu.
A gdyby inne miasta złożyły propozycje 
uwiecznienia ich obiektów?
Jak najbardziej bym na taką propozycję przystał. 
Dodatkowo posiadam już odpowiednią wiedzę 
i praktykę w tej dziedzinie, dzięki czemu robię coraz 
lepsze zdjęcia. W solarigrafi nieczego nie można być 
pewnym i to jest najpiękniesze.
Dziękuję za rozmowę. Życzę kolejnych wystaw 
i sukcesów w tej i w każdej innej dziedzinie, 
której poświęcasz czas. Złotoryjan zapraszamy 
na wystawę do holu kinowego w Złotoryjskim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji – już w październiku. 

Z Dawidem Rycąblem 
rozmawiała Joanna Sosa-Misiak.

Zdjęcia z archiwum Dawida Rycąbla.
Puszka na latarni

Puszka przymocowana do rynny

Puszki
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Z CHĘCI POMOCY

Im większa bieda, tym większa wśród 
ludzi chęć pomagania innym. Wspólnie 

przeżywane nieszczęścia łączą i wzrasta w 
społeczeństwie współczynnik „współczulności”. 
Już dawno zwróciłem uwagę na relacje znanych 
podróżników, którym łatwiej i taniej podróżuje 
się przez kraje, gdzie zwykli ludzie żyją ubogo, a 
powszechne stereotypy każą je traktować jako 
mało bezpieczne. Gościnność i chęć pomocy jest 
w takich miejscach zauważalnie większa niż w krajach 
„bogatszych”. Wygodne, stabilne i dostatnie życie 
przyzwyczaja nas do płacenia za wszystko, kumulacji 
dóbr, strzeżenia ich przed złodziejami i naciągaczami, aż 
w końcu izolujemy się w swoich domach i odgradzamy 
od innych wysokimi płotami.
Na początku 2020r. na świecie wybuchła pandemia 
COVID 19. Od marca wirusa zanotowano  także w 
Polsce. Na pierwszej linii ognia stanęli pracownicy 
medyczni, policjanci, strażacy i ekspedienci. Od samego 
początku wiadomo było, że dramatycznie wzrośnie 
zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, w tym 
maseczki. Szpitale alarmowały o słabym zaopatrzeniu ze 
strony państwa. Zaczęły się pierwsze zarażenia wśród 
personelu medycznego. Maseczek zaczęło brakować nie 
tylko w Polsce, ale też na całym świecie.
O tym, że w Złotoryi dość duża grupa osób szyje i rozdaje 
bezpłatnie maseczki dowiedziałem się, przeglądając 
portal urzędu miejskiego. Na filmiku burmistrz dziękował 
za tę inicjatywę mieszkańcom i zapraszał seniorów do 
odbierania uszytych maseczek, które rozdawane miały 
być nazajutrz przed złotoryjskimi marketami. W relacji 
wymienione zostały wszystkie osoby zaangażowane w 
akcję, a wśród nich także moja młoda koleżanka z pracy, 
Marta Stępień. Marta (370 maseczek), niezwykle jasna, 
energiczna i energetyczna osoba, powiedziała mi:
„Lubię szyć, a jeszcze bardziej lubię sprawiać radość 
innym. Na FB zobaczyłam post zachęcający do wzięcia 
udziału w akcji szycia maseczek i zaopatrywania w 
nie pracowników szpitala, policji, strażaków, ale też 
seniorów. Wszystkich, którzy w codziennej pracy mogą 
mieć kontakt z zarażonymi Covidem. Na początku, do 
szycia używałam swojej starej maszyny, ale nie byłam z 
niej zadowolona. Skorzystałam więc z promocji i kupiłam 
całkiem dobrą nową maszynę do szycia w jednym z 
marketów złotoryjskich. Wtedy robota już poszła. Do 
pracy siadałam codziennie wieczorem i poświęcałam 

na to całe weekendy. Nasza grupa szyje porządne 
bawełniane maseczki wielokrotnego użytku, ze 
specjalną kieszonką na wkład flizelinowy by zwiększyć 
filtrację. Co na to mąż? Sam zaczął szyć, ale głównie 
pomagał mi, przywożąc pakiety i odwożąc gotowe 
maseczki. Całą logistyką tego przedsięwzięcia zajmuje 
się Marta Sułek. To ona założyła grupę.”  
„Pewnego razu spotkałam znajomą ratowniczkę 
pogotowia, która opowiedziała mi, jak dramatyczna 
jest sytuacja w legnickim szpitalu.” – mówi cichym 
głosem Marta Sułek – „Już wcześniej z portali 
społecznościowych dochodziły mnie informacje 
i dramatyczne apele pielęgniarek o pomoc w 
zaopatrzeniu ich w środki ochrony osobistej. Prowadzę 
niewielką szkołę wizażu w Złotoryi i z powodu 
epidemii na początku marca musiałam ją zamknąć. 
Ale ponieważ jestem z natury osobą energiczną, nie 
potrafię siedzieć bezczynnie, tym bardziej kiedy widzę, 
ile osób jest w potrzebie. Natrafiłam na informację, 
że w Legnicy działa grupa osób, która szyje maseczki 
i zaopatruje w nie szpital. Skontaktowałam się z 
Klaudią Gaweł - krawcową z Legnicy i inicjatorką 
akcji szycia maseczek, która poszukiwała kogoś, kto 
miałby dostęp do krojowni, a ja akurat miałam ten 
dostęp. Akcja swoim zasięgiem objęła aż pięć miast, 
stąd nazwa „Pięć miast - jeden wspólny cel”. Oprócz 
Legnicy i Złotoryi do grupy należały Jawor, Lubin i 
Chojnów. W ramach grupy legnickiej działaliśmy ok. 
2 tygodni i w tym czasie uszyto ok. 9 tys. maseczek. 
W połowie marca grupa szyjących tak się rozrosła, 
że zadecydowano, że każde z miast powinno mieć 
swojego koordynatora i tak odłączyliśmy się od 
Legnicy. Organizowanie grupy w Złotoryi zaczęłam 
od umieszczenia posta na portalach złotoryjskiej 
społeczności. Na odpowiedź długo nie czekałam. 
Chęć pomocy zgłosiły Barbara Zwierzyńska, prezeska 
Stowarzyszenia „Nasze Rio” i Beata Majewska, 
działaczka Stowarzyszenia „Hortus”. Ich doświadczenie

 i pomoc w koordynowaniu i prowadzeniu takich akcji 
jest nie do przecenienia. Wiele się od nich nauczyłam.”

„Mam społeczne ADHD, więc jak tylko zobaczyłam, 
że Marta Sułek ogłosiła, że potrzebuje osób do 

pomocy, natychmiast się zgłosiłam.” – opowiada 
zdecydowanie Barbara Zwierzyńska (200-300 

maseczek?) – „Pierwsze dni tej pandemii to był jakiś 
dramat. Ja jestem „zwierzęciem stadnym” cały czas 

pracuję i spotykam się z ludźmi, głównie z młodzieżą 
i seniorami. Nagle, co tu robić? Wychodzić nie wolno, 
spotykać się nie wolno, tu jest niebezpiecznie, tam 
jest niebezpiecznie. Oczywiście jak tylko zobaczyłam 
to ogłoszenie, natychmiast dołączyłam się do ruchu. 
Najpierw musieliśmy skrzyknąć ludzi, chętni do szycia 
szybko się znajdowali wśród każdej grupy wiekowej 
i zawodowej. Potem organizowaliśmy sprzęt. W 
naszym kole Gospodyń Miejskich miałyśmy 4 
maszyny, nowiutkie, parę razy używane, kupione w 
zeszłym roku. Rozdaliśmy je paniom, które umiały i 
chciały szyć.  Część szyjących miała swoje. Następnie 
potrzebowaliśmy materiału: bawełna, troczki, nici. 
Ludzie zaraz po pierwszych apelach zaczęli przerzucać 
worki ze starą pościelą przez płot. Największe 
zaskoczenie, po którym skrzydła mi urosły, to było 
dwudziestego któregoś marca, kiedy po moim 
ogłoszeniu o godzinie 17., około 18.30 wyszłam na 
chwilę na dwór i zobaczyłam pod moim płotem za 
bramką już 15 reklamówek z różnymi materiałami. 
Odzew od mieszkańców był natychmiastowy i  
niesamowity.  Tak przez następne tygodnie co chwilę 
ktoś coś przez ten mój płot przerzucał. Kilka osób 
podarowało nam też swoje maszyny do szycia, których 
już nie używali. Tak zyskaliśmy maszyny rezerwowe, 
które mogliśmy dać komuś w zastępstwie zepsutych. 
Zaskakujące było to, jak mieszkańcy odpowiedzieli 
na nasz apel. Tych materiałów, wpłat mniejszych, 
większych było tak dużo, że mogliśmy „zaszaleć”. Na 
początku w ogóle, ale to w ogóle nie myślałam, że 
zacznę szyć maseczki. Ale jak tak patrzyłam na innych, 
coś mnie zaczęło kusić, nie wytrzymałam i siadłam do 
maszyny. Nie umiałam kompletnie szyć, trzy godziny 
siedziałam z instrukcją. Zżymałam się, denerwowałam, 
ale w końcu uszyłam sobie pierwszą maseczkę. 
O trzeciej w nocy, ze starej koszulki z logo 
stowarzyszenia. I to była satysfakcja. Nazajutrz 
wyruszyłam w niej na zakupy, a wieczorem zaczęłam 

„20.000 maseczek, 
czyli Złotoryja szyje”
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szyć maseczki. Oczywiście to szycie na początku to była 
mordęga, krzywe szwy, to obcinanie nitek… Ale udało 
mi się stworzyć filmik instruktażowy o szyciu maseczek 
stylem węża.” – śmieje się Basia – „To szycie jednym 
ciągiem kilku maseczek. Pozwoliło to zaoszczędzić dużą 
ilość czasu i zwiększyło naszą wydajność.”        
Marta Sułek: „Basia zajęła się „social mediami”, ale też 
zbieraniem funduszy od darczyńców oraz na portalu 
‘Zrzutka.pl’. Zebraliśmy w sumie ponad 20 tys. złotych, 
za które kupowaliśmy bawełnę, wstążki, sznurki na 
maseczki. Ponadto Basia zamawiała materiały i potem 
transportowała je do Gosi do pocięcia. Cudowna Gosia 
Kościuk kroiła nam po nocach bele materiału w swojej 
firmie Nanaf Organic.”
Marta jako koordynatorka grupy rozdzielała zadania, 
przygotowywała pakiety, motywowała dziewczyny, 
była z nimi w stałym kontakcie i codziennie 
przypominała, że są zapisy na pakiety i można zgłaszać 
zapotrzebowanie. Jeden pakiet to wykrojony materiał 
na 50 maseczek i kompletów troczków. Około godziny 
18., 19. nadchodził czas kurierów, którzy zabierali te 
pakiety wraz z listą adresów od Marty. Zawożąc nowe 
materiały, odbierali uszyte maseczki. Objazd zajmował 
im od dwóch do trzech godzin. 
„W ten sposób mamy pakiet 300 czasem 500 
maseczek odbieranych jednego dnia. Oczywiście są 
zabezpieczeni m.in. w przyłbice, które dostaliśmy od 
Marty Klonowskiej-Proćków z Wrocławia, której też 
bardzo dziękujemy.” – dodaje Basia.
Kurierzy to ochotnicy, najczęściej mężowie szyjących 
żon: Wojtek Stępień, Paweł Sułek, ale też Nikola 
Makuch, złotoryjska uczennica 3. klasy technikum. 
Beata Majewska czuwała nad dystrybucją gotowych 
maseczek wśród seniorów i angażowaniem do tego 
wolontariuszy.
20 kwietnia – miesiąc po rozpoczęciu akcji. Fragment 
posta na fb grupa „Złotoryja szyje maseczki”:
„Mamy ‘super team’ pomagający w rozwożeniu i 
cudowną POMOC KROJOWNI dzięki uprzejmości firmy 
Nanaf Organic i Gosia Kościuk.”
Maria Danuta Gawlik (1.315 maseczek) mówi z 

wrodzoną skromnością: „Dołączyłam do grupy dzięki 
Barbarze Zwierzyńskiej. Dlaczego? No taka była 
potrzeba. Dużo czasu poświęcam na szycie. Mam 
własną maszynę, a materiały dostaję od  Grupy. Szyję 
taśmowo. Najpierw obszywam, Potem wszywam 
troczki, robię zakładki i tyle. Cieszę się, że mogłam 
pomóc innym.”  Marysia, na co dzień, tworzy dzieła 
sztuki za pomocą igły i włóczki. Jest Kostiumolożką 
i Główną Krojczynią w naszym „Teatrze Trzech 
Pokoleń”. Mogę o niej powiedzieć, że jak każdy artysta 
swoje życie czerpie garściami. To zupełnie jak ja. 
Tańczyłem z nią menueta. 
Początek maja. Treść posta na fb grupa „Złotoryja 
szyje maseczki”:
„Kochani, kolejna ogromna prośba - tym razem od 
ośrodka ‘Niebieski parasol’ w Chojnowie, w którym 
wczoraj stwierdzono duże ognisko koronawirusa. 
Dziś rano przekazaliśmy jako Złotoryja Szyje Maseczki 
(grupa na fb) 500 szt. maseczek, przy pomocy 
ratownika medycznego Piotra Modrasa, a przed 
momentem zawieźliśmy pościel.” 
Marta: „Poza maseczkami, dzięki dobroci ludzi, udało 
się również częściowo zaopatrzyć nasz złotoryjski 
szpital w przyłbice, czepki i fartuchy jednorazowe, 
wkłady z flizeliny, a nawet specjalistyczne prześcieradła 
wodoodporne.”
Obdarowani: Seniorzy, Szpital + Izba Przyjęć Złotoryja, 
KPP Złotoryja, Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, OSP 
Złotoryja, RPK + PSZOK, KMP Legnica, Przychodnia 
Rejonowa w Złotoryi, Starostwo Powiatowe w Złotoryi, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Złotoryi, Pogotowie Ratunkowe oraz Przychodnia 
Rejonowa w Chojnowie, MOPS w Złotoryi, Szpital 
w Legnicy, Stacja Krwiodawstwa w Legnicy, Urząd 
Miasta Złotoryja, Biedronka (ul. Legnicka w Złotoryi), 
Lidl w Złotoryi, Straż Miejska w Złotoryi, EMAUS – 
bezdomni, OSP Sędzimirów i wiele, wiele innych...
Basia dodaje: „Nie widząc się praktycznie wcale, jak 
my się zgrałyśmy wszystkie. Mamy grupę na FB, na 
której rozmawiamy codziennie, radzimy jedna drugiej 
co zrobić, gdy maszyna pętelkuje, opiniujemy wzory 
tkanin, ale też wymieniamy się przepisami kulinarnymi. 

I rozważamy, co to będzie, gdy będziemy mogły się 
wreszcie spotkać wszystkie na żywo. Mam nadzieję, 
że uda się zorganizować bal akcji Złotoryja Szyje. 
Jestem przekonana, że to będzie jedna z historii, 
które będę opowiadać wnukom na starość.”  

Marta: „Jest nas w grupie prawie 70 osób - szyją dzieci, 
mamy, panowie, seniorki rodu, pomagają psy, koty, 
a nawet papugi. Jestem dumna i szczęśliwa. Cieszę się, 
że Bozia postawiła mi na drodze te wszystkie cudowne 
kobiety. Grupa dała mi o wiele więcej niż tylko to, że 
mogę powiedzieć: ‘Tak poprowadziłam taką akcję’. 
Nasza działalność ma naprawdę wielki i głęboki sens, 
nie tylko ze względu na to że staramy się jakoś zapewnić 
ochronę ludziom, którzy jej nie mają, ale przekazujemy 
innym informację: żeby się nie załamywali, że drugi 
człowiek jest w stanie pewne rzeczy robić dla nich zupełnie 
bezinteresownie, i że taka postawa jest obecna 
w dzisiejszych czasach, i że dobroć ludzka jest potrzebna. 
Po prostu. Dziękuję wszystkim darczyńcom i mojej 
wspaniałej ekipie!” 

Co ja tu mogę więcej dodać? 
Grupa aktywnie działała do przełomu maja i czerwca. 
Rynek się nasycił, większość ludzi już maski ma, 
a instytucje mają do nich dostęp bez problemu. 
Można już kupić nawet duże ilości, przy niższych 
niż w marcu cenach. Ale, jak zapewniają: 
„Wciąż jesteśmy w gotowości na wypadek, gdyby 
na jesień-zimę pandemia miała uderzyć mocniej.” 
Szyli: Maria Danuta Gawlik, Marta Stępień, Wojtek 
Stępień, Barbara Zwierzyńska, Beata Majewska, 
Agnieszka Tyc, Krysia Adamiec, Justyna Wiącek-Arleth, 
Anna Wojtaczka, Joanna Melska-Głąb, Katarzyna 
Urbańczyk, Kamilla Urbańczyk, Kasia Studzińska, 
Agnieszka Howako, Gosia Kościuk, Barbara i Agnieszka 
Ceglarskie, Natalia Wołczek-Pisarska, Magdalena 
Rygielska, Izabela Gołaszewska, Anna Stachera, Teresa 
Zaleszczyk, Katarzyna Dąbrowska z mamą i siostrą, 
Agnieszka Perlak, Klaudia Pawłowicz, Agnieszka Kuduk, 
Małgorzata Gwiżdż, Jakub Krysiak, Monika Tomala, Maja 
Maliszewska, Agnieszka Maliszewska, Maria Kaczmarek, 
Klaudia Walczak, Józefa Kur i wiele innych.

Przyglądał się: Jarek Jańta
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Robb Maciąg, pisarz, podróżnik, edukator, 
człowiek Gór Kaczawskich opowiada o nowej 

inicjatywie, która promuje turystykę w regionie.
Iwona Pawłowska: Jesteś bardzo zajętym 
człowiekiem. Trudno się z Tobą ostatnio umówić.
Robb Maciąg: Tak. 45 tysięcy rocznie kilometrów 
przejechanych po kraju z warsztatami. Teraz też biegnę 
do ciebie z warsztatów, które robiłem w ośrodku 
kultury. Uczyłem dzieci o domach szachulcowych. Ten 
temat to od dwóch lat mój konik. Uczę nie o tym, jak 
mieszać glinę słomę czy siano, ale tak, by uczestnicy 
wiedzieli, jak są zbudowane szachulce i czym różnią 
się od muru pruskiego, bo to wszyscy mylą. Nie każdy 
dom szkieletowy jest szachulcem. Warsztat jest bardzo 
prosty, służy budowaniu modeli domów szachulcowych 
na przykładzie budynku sfotografowanego w Rząśniku. 
Przez półtorej godziny z patyczków, za pomocą 
szczypców i farbki tworzymy konstrukcję budowli. 
Dzieci same musza wymyślić rodzaj konstrukcji i plan 
zrębów. To jest największe wyzwanie. Jest jeszcze 
prostszy warsztat dla młodszych, gdzie dzieciaki 
składają z kartonu narysowany model budynku i sklejają 
go, jak wycinanki z czasopism dla dzieci.
Miałem nawet pomysł, by w taki sposób tworzyć model 
w PDF do ściągnięcia dla chętnych kościoła św. Jana i 
św. Katarzyny w Świerzawie, ale już Łukasz Telatyński 
zrobił przepiękny model gliniany. Więc już jest materiał 
do promocji zabytku i przy okazji miasta.
No właśnie, skoro już wspomniałeś o promocji, to 
wyjaśnij mi, czym jest Kaczawska Sieć Współpracy, bo 
widzę, że dość aktywnie w tym uczestniczysz.
Ta inicjatywa powstała, by stworzyć wspólne logo 
aktywnych z Gór Kaczawskich. 
Wakacyjny program warsztatów istniał już od kilku 
lat. Można go było znaleźć na stronie internetowej 
Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, Villa Gretta, Gościńca 
pod Gruszą i samych edukatorów. Wiosną tego roku 
tak się jakoś poukładało, że większość edukatorów, 
którzy te warsztaty robili postanowili połączyć się 
ostatecznie pod wspólnym logo jako inicjatywa 
oddolna. Chcemy, aby Kaczawskie były postrzegane 
jako miejsce atrakcyjne przez wielość ofert dla 
turystów. Wychodzimy z założenia, że Sieć może w 
tym pomóc, a szczególnie zbudować naszą tożsamość. 
Zrzeszeni w Sieci mają takie same prawa i obowiązki. 
Żyjemy na zasadzie symbiozy. Każdy ma swoje zadania. 
Ja na przykład jestem od plakatów, bo się na tym znam. 
Moja żona, Ania promuje nas w internecie. Zagroda 
Sudecka dba o Paszport Odkrywcy. Martyna Olszowy 
jadąc na jarmarki, zabiera nasze plakaty…i tak dalej. Sieć 
wykorzystuje możliwości i zdolności każdego z nas dla 
ogólnego i wspólnego interesu. 
Sieć przygarnęła kilkunastu kreatywnych ludzi z tego 
terenu. Są artyści, rzemieślnicy, pasjonaci, ludzie nauki…
Widzę, że ostatnio jako Sieć tworzycie webinary na 
tematy związane z Górami Kaczawskimi.
Tak. To w ramach Kultury w sieci – projektu, w który 
weszliśmy i który musimy zrealizować w ciągu trzech 

miesięcy. Nie wszyscy z Sieci biorą w tym udział, bo 
nie wszyscy chcieli i to rozumiemy. Nie każdy dobrze 
czuje się przed kamerą, nie każdy ma medialną 
osobowość, ale też nie każdy chce się publicznie 
dzielić swoją wiedzą.
Działanie Sieci przekłada się już na postrzeganie 
regionu?
Tak. Turyści są pod wrażeniem. Szczególnie 
zachwyceni są tym, że my umiemy się między sobą 
dogadać. Nie jesteśmy wobec siebie konkurencją, 
ale polecamy się wzajemnie. To było zresztą jedno 
z założeń Sieci. Potrzebowaliśmy tego, nie jakiejś 
sformalizowanej organizacji, ale układu opartego 
na wzajemnym zaufaniu. Mamy regulamin, który 
grupa przyjęła przez aklamację.  Na razie nie 
myślimy o stowarzyszaniu się, jeśli będziemy musieli 
mieć taka strukturę ze względu na pozyskiwanie 
środków projektowych, to nie wykluczamy tego. 
Teraz na Kulturę w sieci wystarczyło stowarzyszenie 
dziewczyn z Chrośnicy, one to wzięły na siebie.
Oczywiście jak w każdej grupie, tak i tu ścieramy się, 
sprzeczamy, ale jak już coś ustalimy i umieścimy na 
plakacie, to wszyscy spinają się, by zadania zostały 
zrealizowane. I jakimś cudem to działa. Nikt nikogo 
nie musi stawiać do pionu, w ludziach jest bardzo 
dużo dobrej woli. Jesteśmy też ambitni, mamy 
zamiar stworzyć ofertę całoroczną, nie tylko na 
wakacje i ferie. Skończyliśmy Kreatywne wakacje i 
już pracujemy nad kolejnym programem, między 
innymi dla zielonych szkół. Sieć obejmuje sobą już 9 
wsi, a chcemy by jeszcze trochę się rozrosła. W końcu 
niemal całe Pogórze Kaczawskie jest pełne ludzi 
chętnych do edukowania i dzielenia się swoją pasją. 
Dla dzieciaków większa oferta to większa zabawa.
Co Sieć daje turystom?
Wyobraźmy sobie, że przyjeżdża turysta w 
Kaczawskie i trafia do Młyna Wielisław lub Gościńca 
pod Gruszą, wtedy poleca im się atrakcyjne 
warsztaty zielarskie w Rzeszówku albo agatowe 
u Piotrka Sarula w Nowym Kościele, tam polecają 
inne zajęcia, na przykład nasze etnowarsztaty, my 
polecamy zabawy w glinie w Dobkowie, Dobków 
warsztaty barwienia tkanin w Chrośnicy… I to tak 
działa, wystarczy, że turysta wpadnie w Sieć. Na 
pewno nie będzie się tu nudził.
Wszystko to działa, bo jesteśmy wobec siebie lojalni. 
Nie musimy się lubić, kochać, ale wystarczy, że 
będziemy szanować siebie i swoją pracę. Turysta 
musi czuć się „zaopiekowany”, jego nie obchodzą 
lokalne problemy i układy. Teraz na przykład, kiedy 
w Świerzawie remontuje się most i przez miasto 
nie da się przejechać, panowie policjanci pokazują 
naszym turystom, jak uniknąć długich objazdów. 
Bo wszyscy działamy na korzyść lokalnego biznesu 
i promocji Kaczawskich.
Brzmi to bardzo optymistycznie, ale nie wierzę, że 
nie macie żadnych problemów, schodów czy kłód 
pod nogami.
Jak na razie nie, choć … jedynym problemem staje 
się pandemia. I co ciekawe - mamy problem z 
niewystarczającą bazą noclegową, ponieważ turyści, 
wybierając wyjazdy krajowe, odkryli Kaczawskie. 

Tylu przyjezdnych dawno nie było w sezonie 
wakacyjnym. Gdybym u siebie na łące postawił trzy 
jurty, miałbym full gości.
A co Ty jako Robb Maciąg oferujesz turystom?
Mamy z Anią w ofercie stemple indyjskie, ale żeby 
było bardziej lokalnie, to technikę zachowaliśmy 
indyjską, a same wzory stempli są geologiczne, 
wulkaniczne. Oczywiście robimy też wspomniane 
na początku SzachulcoweLove, czyli warsztaty 
architektury wiejskiej Dolnego Śląska. Uczymy też 
produkcji papieru czerpanego.
Jesteśmy jako jedyni chyba w dość trudnej sytuacji, 
bo nie mamy własnego lokum, które moglibyśmy 
wykorzystywać do prowadzenia warsztatów, dlatego 
też jeździmy z nimi do zaprzyjaźnionych miejsc. 
Często gościmy po sąsiedzku u Joasi Kramarz pod 
Gruszą. Ale liczę na to, ze uda się pozyskać z projektu 
pieniądze i zbudujemy u nas na łące warsztatownię.
Ile trwają zajęcia?
Generalnie nie patrzymy na zegarek, ale zwykle 
półtorej godziny. Tak się jednak składa, że wielu z nas 
to gaduły, więc bywa, że wychodzi więcej. Jak turyści 
się fajnie bawią, to też im nie mówimy: słuchajcie, 
czas minął, idźcie do domu. 
Oczywiście jeśli ktoś chce zaraz po naszych 
warsztatach jechać na kolejne, to powinien sam 
narzucić sobie dyscyplinę. Na plakacie mamy 
program i między kolejnymi zajęciami jest zwykle 
przerwa na dojazd. Są tacy ambitni turyści, którzy 
wypełniają sobie czas po brzegi naszymi zajęciami.
Trzeba rezerwować te warsztaty?
Tak, bo te zajęcia wymagają przygotowania i na 
dodatek ilość miejsc jest ograniczona, a teraz w 
czasie pandemii jeszcze bardziej. Tu muszę pochwalić 
złotoryjski sanepid, który bardzo nam pomógł w 
stworzeniu regulaminu warsztatów.
Co zmieniło się najbardziej?
Teraz warsztaty, mówiąc w skrócie, odbywają się na 
podobnych zasadach jak wizyta w restauracji. Na 

Turysta w sieci

9Lipiec-Sierpień-Wrzesień 2020  ●  Nr 7-8-9 (161)

25.07.2020 r. na boiskach piaskowych 
przy Zespole Szkół Zawodowych w 

Złotoryi odbył się amatorski Turniej Siatkówki 
Plażowej. Organizatorami turnieju byli: 
Agnieszka Sierdzińska, Wojciech Wohlert, 
Łukasz Szmydyński oraz Michał Suchocki, przy 
współpracy z KKS Ren-But Złotoryja, w ramach 
,,Kaczawskiej Ligi Siatkówki na Piasku”.

W zawodach wzięło udział 10 drużyn, mecze 
były rozgrywane w dwóch grupach - systemem 
,,każdy z każdym”. Po niezwykle zaciętej grze do 
półfinałów zakwalifikowały się cztery drużyny, 
które walczyły o zdobycie pucharów oraz medali. 

Oto zwycięskie drużyny i ich skład:
I miejsce - „Tartan Volley Team Lubin”: 
Przemysław Napora/ Krzysztof Lewicki

Siatkówka plażowa w Złotoryi?
Jak najbardziej „NA TAK”!

II miejsce - „Moherowe Berety”: Paulina 
Browolejt/ Andrzej Kwapiński
III miejsce - „Gang Albanii”: Michał Suchocki/ 
Bartosz Łoś
IV miejsce - „Faworyci”: Dorota Chmielowska/ 
Paweł Andrzejewski

W turnieju wzięli jeszcze udział: 
„Old Boys”: Łukasz Szmydyński/ Marcin Piłat
,,Biskupin”: Dawid Sobota/ Daniel Mikołajski
,,Gramy Lamy”: Magdalena Grala/ Sebastian 
Walkowiak
,,Odwróćmy tabelę”: Mariusz Karbowiak/ 
Radomir Preyzner
„Żuligarcą”: Michał Rojek/ Dawid Słoński
,,AC Materace”: Agnieszka Sierdzińska/ Wojciech 
Wohlert

Poziom rozgrywek był tak mocno wyrównany, 
że o wyniku większości meczów musiał 
decydować tie-break. Każdy z zawodników ,,gryzł 
piach” do ostatniego punktu, zaangażowanie i 
duch walki w postawie ,,fair play” były widoczne 
gołym okiem. Dopisała pogoda. Przez cały dzień, 
jak na zamówienie, świeciło piękne słońce. 
Wspaniała atmosfera trwająca podczas turnieju 
świadczyła o tym, że rywalizacja istnieje, ale tylko 
na boisku. Poza nim, uczestnicy byli jedną wielką 
drużyną, wspierającą i motywującą się wzajemnie. 
To idealnie obrazuje fakt, że aby stworzyć coś 
ciekawego i godnego uwagi, nie są potrzebne 
duże nakłady finansowe, ale ludzie, którzy są 
gotowi pomóc i współpracować, poświęcając swój 
czas. Czynnik ludzki stanowi zawsze najważniejszą 
część działania. Już planowany jest następny 
turniej. Zapraszamy do udziału kolejne drużyny.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
zawodów. Po tak świetnej zabawie - każdy, 
niezależnie od  końcowego wyniku, mógł poczuć 
się zwycięzcą. Dziękujemy bardzo wszystkim, 
którzy zaangażowali się w przygotowania. Bez 
Was to by się nie nie udało!

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Sierdzińska

wejściu dezynfekuje się ręce i podpisuje regulamin. 
Przy jednym stoliku, oddalonym o 1,5 metra od 
drugiego siedzi jedno gospodarstwo rodzinne bez 
maseczek. Kiedy uczestnicy się przemieszczają, 
zakładają osłony twarzy. Kolejną duża zmianą jest 
to, że musieliśmy zrezygnować z poczęstunku, 
a u nas zawsze był, na przykład przy indyjskim 
stemplowaniu była indyjska herbata, zawsze jakieś 
owoce, w Chrośnicy była słynna chałka, w Zielonym 
Wulkanie herbata z rozmarynem i czymś jeszcze. 
Nas serce boli, że nie możemy ugościć tak naszych 
turystów, ale wszyscy to rozumieją.
Robicie warsztaty dla grup, ale czy dla 
indywidualny turysta ma szansę się załapać na nie?
Wszystko zależy od rodzaju warsztatów i kosztów, 
które ponosimy, ale wiesz, my wszyscy naprawdę 
lubimy to robić, więc wszystko jest kwestią 
dogadania się. Lubimy grupy, lubimy rodziny, ale 
lubimy i pojedyncze osoby.  
Jest powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie 
znacie. Czy masz wrażenie, że z waszej oferty 
częściej korzystają turyści z odległych miejsc niż 
nasi mieszkańcy?
Nie. Coraz częściej daje się zauważyć na zajęciach 
mieszkańców pobliskich miejscowości. W tym 
roku byli u nas goście ze Złotoryi, ze Świerzawy, 
z Wilkowa. Myślę, że ludzie na szczęście pozbyli 
się przekonania, że robimy coś ekskluzywnego 
dla wyjątkowego gościa. My robimy zajęcia 
dla wszystkich, nieważne skąd przyjeżdża czy 
przychodzi. A chyba wstydem byłoby mieszkać w 
Kaczawach i nie znać tego, co tu się dzieje.
A dzieje się dużo.

z Robbem Maciągiem 
rozmawiała Iwona Pawłowska

Maciej Zawierucha 
- ZIELONY WULKAN - warsztaty

Kaczawska Sieć Współpracy to:
Agnieszka Gil AGNI PRACOWNIA JOGI I 
CERAMIKI Dobków
Joanna Łuczaj i Krzysztof Dziąg 
AGROHIPPIKA Kondratów
Julia Jankowska AKADEMIA 
ZACIEKAWIENIA Dobków
Krzysia Walkiewicz ATELIER CAMELEON 
Kondratów
Bogusława i Agata Rudnickie CERAMIKA 
RODZINY RUDNICKICH Dobków
Dariusz i Izabela Chajutin CHATA 
MORGANA Jastrowiec
Monika Wizła-Kubiak, Joanna Wojtko, 
Andrzej Andrzejewski CHROŚNICA - 
EKOMUZEUM TKACTWA I BARWIENIA 
NATURALNEGO Chrośnica
Ania i Robb Maciągowie ETNOWARSZTATY 
Stara Kraśnica
Joanna i Jacek Kramarzowie GOŚCINIEC 
POD GRUSZĄ Stara Kraśnica
Agata Kowal KOWALOWE SKAŁY 
Wrzeszczyn
MŁYN WIELISŁAW Sędziszowa
Martyna Durachta-Olszowa PIERNIKI 
MARTYNY Wilków
Piotr Sarul POSZUKIWANIA AGATÓW 
Nowy Kościół
SUDECKA ZAGRODA EDUKACYJNA 
Dobków
Marcin Jaśkiewicz WARSZTATY 
GEOLOGICZNE Dobków
Marta i Maciej Zawieruchowie ZIELONY 
WULKAN Rzeszówek
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WYBORY 2020

Spośród wszystkich kandydatów miasto odwiedził 
jedynie Andrzej Duda (pierwszą wizytę, ale 

nie w ramach kampanii wyborczej, złożył tutaj 
w 2017 r.). 12 czerwca kilkuset złotoryjan oraz 
mieszkanców innych miejscowości powitało 
autobus, zwany dudabusem, na złotoryjskim Rynku. 
Zwolennicy prezydenta przyjmowali owacyjnie jego 
słowa, a garstka przeciwników, z transparentem 
„Konstytucja” usiłowała zakłócić spotkanie. Kilka dni 
później w centrum miasta zjawili się w imieniu Rafała 
Trzaskowskiego, działacze PO - Grzegorz Schetyna 
i Piotr Borys, którzy nie wzbudzili zainteresowania 
przechodniów. W różnych punktach miasta 
spoglądali z plakatów na swych potencjalnych 
wyborców Andrzedj Duda, Rafał Trzaskowski, 
Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, 
Robert Biedroń i Krzysztof Bosak.

Pierwsza tura wyborów odbyła się 28 czerwca. 
W jedenastu obwodowych komisjach wyborczych 
oddało swoje głosy 7573 wyborców, na 12 116 
uprawnionych do głosowania, co oznaczało bardzo 
wysoką frekwencję – 62,5%. Andrzej Duda zdobył 3 
002 głosy (39,75%), Rafał Trzaskowski 2774 (36,73%), 

Szymon Hołownia 1093 (14,47%), Krzysztof Bosak 
349 (4,62%), Robert Biedroń 162 (2,14%), Władysław 
Kosiniak-Kamysz 120 (1,59%), Marek Jakubiak 
17, Stanisław Żółtek 15, Mirosław Piotrowski 8, 
Waldemar Witkowski 7, Paweł Tanajno 6. 

W powiecie złotoryjskim wygrał pierwszą turę 
Andrzej Duda zdobywszy 45,35% (9 129) głosów, 
wyprzedzając Rafała Trzaskowskiego – 30,81% (6 
203). Nic dziwnego, że po pierwszej turze pojawiły 
sie głosy, że być może w mieście i powiecie nastąpiła 
pewna zmiana dotychczasowych preferencji 
wyborczych i zwrot na prawo.

W drugiej turze, 12 lipca, zanotowano w 
mieście jeszcze wyższą frekwencję – 65,51% (w 
lokalu wyborczym przy ul. Górniczej oddało głos 
ponad trzy czwarte uprawnionych). Tym razem 
uprawnionych było w sumie 11 959 osób. Rafał 
Trzaskowski zdobył 4 270 głosów (54,9%) a Andrzej 
Duda 3 508 głosów (45,1%). W całym powiecie 
urzędujący prezydent wyprzedził R. Trzaskowskiego 
– 10 788: 10 226 głosów (51,34: 48,66%). 

Roman Gorzkowski

Wybory prezydenckie

Od lewej: Piotr Borys, Grzegorz Schetyna, Wiesław Świerczyński, 
Waldemar Wilczyński (fot. Gazeta Złotoryjska)

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Złotoryi (12.06.2020 r.)
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Świerzawa, senne miasteczko nad 
Kaczawą, przelotówka na trasie w 

Karkonosze. Od lat z etykietą: tu się nic nie 
dzieje. Tu się nic nie opłaca.

A jednak… A jednak pojawili się 
ludzie, którzy chcą zadać kłam tym 
opiniom. Chcą pokazać, że w Świerzawie 
duch jeszcze wciąż jest żywy i młody. 
Czeka ich jeszcze mnóstwo pracy, ale już 
widać pierwsze efekty ich pracy. Jedną 
z tych osób jest Marta Figa – szefowa 
lokalnego Ośrodka Kultury, a drugą 
mieszkanka Lubiechowej – Anna 
Tomczyk.

Ich współpraca pokazuje, jak ważne 
jest porozumienie i wspólny cel.

Anna Tomczyk wymarzyła sobie sklep 
z lokalnym rękodziełem. Nieprzypadkowo 
wybrała taki, niełatwy do wypromowania 
w małym mieście, asortyment - sama 
wyrabia przecudnej urody świece 
zdobione sezonowymi roślinami, co 
więcej – uczy innych, jak to fachowo 
robić. Wynajęła w Świerzawie lokal i 
ruszyła ze sprzedażą wyrobów lokalnych 
artystów oraz rzemieślników. Miała 
mnóstwo zapału, chciała promować 
rękodzieło i ludzi, którzy się tym zajmują. 
Sklep z założenia miał być miejscem 
dla turystów. Niestety, zaraz po jego 
uruchomieniu zaczął się remont mostu 
prowadzącego przez miasto w stronę 
Jeleniej Góry i Świerzawę praktycznie 
odcięto od świata. Sklep Rękodzieło 
Kaczawskie nie miał szansy przykuć uwagi 
przyjezdnych. Anna Tomczyk mogła liczyć 
na mieszkańców miasta i okolicznych wsi. 
Ale przecież nie o to w tym wszystkim 
miało chodzić. 

Rękodzieło Kaczawskie skazano 
by zapewne na śmierć z zapomnienia, 
gdyby nie pomoc nowej szefowej GOKu 
– Magdaleny Figi, dziewczyny, która 
wręcz kipi pomysłami i energią. Jednym 
z tych pomysłów było przeniesienie 
Rękodzieła Kaczawskiego do kościoła 
św. Jana i św. Katarzyny w Świerzawie. 
Wykorzystała kilka gablot stojących w 
zabytkowym wnętrzu, by wyeksponować 
produkty okolicznych artystów. Można 

w nich znaleźć nie tylko wyroby Anny, 
ale też ceramikę dobkowską czy 
zdjęcia – widokówki świerzawskiego 
fotografa Daniela Raka a także wyroby 
pracowników ZAZu.

Magdalena Figa wyszła z 
założenia, że jest jeden punkt w 
Świerzawie, który nie zawiedzie, 
czyli właśnie wspomniany romański 
zabytek, i który jednocześnie może 
być fundamentem promocji miasta.

Historia, architektura i sztuka, 
czyli średniowieczne freski mogą 
zwabić potencjalnych turystów do 
Świerzawy. Dlatego też lokalni artyści 
zaczęli promować markę kościoła 
na widokówkach, magnesach, 
świecach, kubkach, a nawet ostatnio 
powstał model świątyni w glinie 
wykonany przez Leszka Telatyńskiego 
z Dobkowa.

Kościół, który przez lata zazwyczaj 
oglądany był przez turystów z 
zewnątrz i tylko w wyznaczone dni 
tygodnia od środka, teraz regularnie 
otwiera swoje drzwi dla turystów. 
Cyklicznie w niedziele można 
go zwiedzać z przewodnikiem, 
pracownikiem muzeum w Jaworze. 
Półtoragodzinna podróż w czasie 
w murach osiemsetletniej świątyni 
to gratka dla amatorów historii. Jak 
się okazało – nie tylko przyjezdnych. 
Dla grupy świerzawian to też była 
okazja, by przekonać się o uroku 
najważniejszego zabytku w mieście.

Żeby podsycić klimat związany z 
kościołem Magdalena Figa z władzami 
miasta (bardzo chwali współpracę 
z samorządowcami) i z lokalnymi 
twórcami oraz rzemieślnikami 
postanowiła zorganizować 
Średniowieczny Jarmark.

Przygotowano drewniane, 
klimatyczne stragany, ustawiono na 

dziedzińcu kościoła i zaproszono do 
zabawy w średniowiecznej formule 
kupców z lokalnymi wyrobami, 
rekonstruktorów, animatorów, 
artystów, no i oczywiście gości, bo 
bez nich nic nie ma sensu.

Okazało się, że w niedzielne 
wrześniowe popołudnie dopisali 
wszyscy a na dodatek dopisała 
pogoda, więc bez strachu przed 
deszczem można było promować 
miody, konfitury, pierniki, wyrobu 
z lawendy, szydełkowe pluszaki, 
drewniane miecze, zbroje rycerskie, 
ceramikę. Można było posłuchać 
średniowiecznych ballad, podziwiać 
pojedynki rycerskie albo zbudować 
z klocków zamek obronny.

Była to też okazja by pochwalić 
się przed gośćmi galerią obrazów 
lokalnych malarzy oraz zdjęciami 
pejzaży Świerzawy i okolic 
wykonanymi przez Daniela Raka. 
Przybyli na jarmark mogli zobaczyć 
również efekt pracy nad projektem 
„Zatrzymane w kadrze”. To czarno-
białe fotografie dawnej Świerzawy 
zebrane przez uczestników 
projektu i opatrzone wywiadami ze 
świadkami tych czasów.

To niedzielne popołudnie 
pokazało, że pomysł na promocję 
miasta już jest. Są ludzie, którzy 
sobie z tym radzą. Teraz tylko 
trzeba trzymać kciuki, by to 
wszystko przyniosło pożądane 
efekty i Świerzawa nie była już 
tylko szybko mijanym punktem 
na trasie w Karkonosze. Gdyby 
jeszcze nie zapominano o punktach 
gastronomicznych. Bo już o 
pysznych lodach i słodkościach 
lokalni przedsiębiorcy pomyśleli.

I chwała im za to.
Iwona Pawłowska

Nic się 
nie dzieje?

W ŚWIERZAWIE



„Obywatele Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej mają prawo 
do wypoczynku.” - takim wpisem 
do konstytucji w 1956 r. władze 
PRL-u zainicjowały falę krajowych 
i zagranicznych wojaży.  Zagranica 
oczywiście nie była dla wszystkich, 
a porozrzucane po Polsce ośrodki 
wczasowe i zakładowe, pola 
kampingowe wymagały dojazdu. 
Zakłady pracy kierowały „masy 
robotnicze” na wczasy, finansowały w 
100 procentach i dowoziły na miejsce, 
organizując dwutygodniowe turnusy. 
Pracownicy bez wczasowego przydziału 
sami musieli zagospodarować wolne 
dni. Do wyboru mieli kampingi, które 
także pękały w szwach (chociaż 
namioty, jak wszystko wówczas, były 
towarem deficytowym, który trzeba 
było „załatwić”, wystać i kupić np. na 
talony za makulaturę, ewentualnie 
wypożyczyć). Zmotoryzowani, 
wypełniali samochód dostępnymi 
„przydasiami” (aparat fotograficzny, 
latarka, krzesełka i leżaki, przenośny 
telewizor, „ruskie gierki”), zapasami 
jedzenia (popularną konserwą 
turystyczną), prymusami, butlą na 
gaz i dopiero wówczas ruszali w rejs 
polskimi patatajkami. Reszta skazana 
była na pociągi, ale te wymagały innej 
strategii; na miejsca siedzące mogli 
liczyć jedynie „skoczkowie”, którzy 
zaliczali susy przez okno prosto do 
przedziału. Nierzadko przepychanki 
na dworcu kończyły się złamaniami 
kończyn. Odrębną grupę podróżujących 
stanowili autostopowicze, których 
władza także chciała mieć pod 

kontrolą i dlatego powołała Społeczny 
Komitet Autostopu. SKA oferował 
imienne książeczki, za pomocą których 
rejestrowano pasażerów. Był to bardzo 
popularny wśród młodych sposób  
podróżowania.

Zakłady pracy wysyłały swoich 
pracowników – najpierw samych, 
później z rodzinami. Dzieciom 
organizowano obozy harcerskie i 
kolonie, gdzie pod okiem swoich 
szkolnych nauczycieli spędzali czas 
wolny w lesie, nad jeziorem lub nad 
morzem. Wypoczynek organizowany 
dla dzieci był doceniany przez rodziny 
„zakotwiczone” w mieście. Powody 
zakotwiczenia były rozmaite i niczym 
nie różniły się od tych obecnych: brak 
pieniędzy, dolegliwości zdrowotne, brak 
samochodu. Zagraniczne podróże, po 
wystanych dniami i nocami wizach, 
realizowano dwutorowo – pełny 
wypoczynek lub wypoczynek i praca 
(podróż musiała się zwrócić). All 
inclusive wiozło się ze sobą z domu. 
Niedoskonałości systemu, chroniczne 
braki w zaopatrzeniu i „planowane 
opóźnienia” dawały się we znaki 
wszędzie tam, gdzie zjeżdżały się 
tłumy. Władza rozbudzała apetyty, 
ale nie nadążała za ich zaspokajaniem. 
Brak towarów w sklepach, częste 
przerwy w dostawie wody i prądu 
czasami bardziej uprzykrzały 
wypoczynek niż długotrwałe załamanie 
pogody. Najtrudniej mieli turyści 
zindywidualizowani; żeby ułatwić 
sobie pobyt poza domem wieźli ze 
sobą wszystko, co mogło pomóc w 
zorganizowaniu się na miejscu.  

Gdy rodziny klasy robotniczej 
przemieszczały się po Polsce, 
towarzysze wyższych szczebli udawali 
się nad Adriatyk, Balaton, albo Złote 
Piaski. Zabierali ze sobą swoich 
kaowców – ówczesnych animatorów, 
dolary i towar na handel dopasowany 
do kierunku jazdy.
W mieście, ale nad wodą
Prawda jest jednak taka, że „zmiana 
otoczenia” nie była przywilejem 
nawet połowy obywateli. Wielu 
musiało poszukać atrakcji na własnym 
podwórku. Złotoryja oferowała 
swoim mieszkańcom kilka miejsc 
wypoczynkowych – Kaczawę, basen, 
zalew (uruchomiony w latach 70.), 
muszlę koncertową i RODOS – Ogródki 
Działkowe Ogrodzone Siatką. Wszystkie 
te miejsca odwiedzane były masowo. 
Przy dobrej pogodzie woda cieszyła 
się największą popularnością, toteż 
nikogo nie dziwił widok paradujących 
przez środek miasta młodzieńców 
w slipach i ich koleżanki w strojach 
bikini. Na basenie tłumy skaczące 
sobie po plecach, matki z dziećmi w 
brodziku, łączka pełna plażowiczów 
i rozbrykanych dzieci. Wianuszek 
koleżanek przy chłopakach z lokalnych 
kapel i akrobatach demonstrujących 
opaloną muskulaturę. Gwar i 
muzyka z megafonów - co jakiś czas 
zagłuszane gwizdkami ratowników 
przerywających popisy w wodzie. 
Roześmiane dziewczyny ratowników, 
na które „patrzą setki oczu, i z wody, i 
z kocyka (…) każdy wzrokiem dotyka”. 
Wielu od rana i na cały dzień; pracujący 
wpadali po południu, by choć chwilę 
spędzić czas na słońcu. Jedni legalnie 
– za 2 złote, inni (przeważnie dzieci) – 
przez dziurę w ogrodzeniu. Pływanie 
„po warszawsku” i na poważnie; 

w przypadku drugiego możliwość 
zakończona egzaminem i kartą 
pływacką. Nieduży sklepik zaspokajał 
apetyt na lody i chłodne napoje, 
zwłaszcza popularne oranżady w 
woreczku. Codziennie tłok – od rana do 
wieczora. 
Złotoryjski zalew
W latach 70.,w miejscu, gdzie 
mieszkańcy ówczesnej ulicy 1 Maja 
mieli swoje pola, powstał zalew 
jako miejsce rekreacyjne. Popyt na 
moczenie nóg zaspokajała Kaczawa. 
W niej pluskały się dzieci, dobrze 
wiedząc, gdzie nie należy wchodzić 
z powodu wirów i nadmiernych 
głębokości. Dorośli przechadzali się, 
mocząc nogi, spacerując, doglądając 
dzieci. W latach 1972-74 w czynie 
społecznym wybudowano zalew, 
który czerpał wodę z kaczawskiej 
Młynówki. Obiektem zarządzał OSiR 
(Ośrodek Sportu i Rekreacji), który 
od 1963 r. zajmował się masowym 
sportem i rekreacją w mieście („po 
drodze” skrócił nazwę z OSTiW). Jego 
bazę rekreacyjną stanowiły: basen 
przy ul. Legnickiej (poddany renowacji 
w 1968 r.),  Ośrodek Wypoczynku 
Świątecznego w Rokitkach (20 domków 
kempingowych), z czasem doszły boiska 
sportowe (stadion) i zespół czterech 
kortów tenisowych. W sezonie letnim 
dysponowano sprzętem pływającym 
– ratownicza łódka wiosłowa - tzw. 
bączek, kajaki, dwuosobowe rowery 
wodne. Sprzęt za niewielką opłatą 
wypożyczało się na określony czas i 
pływało na części, gdzie głębokość 
dochodziła do 2,5 metra. 
Plażowicze, których było znacznie 
więcej niż bywa w tym miejscu 
dzisiaj, przynosili ze sobą przenośne 
radio Unitra, kocyk, książki i karty 

Lato w mieście

Z archiwum Zbigniewa 
Michalskiego,1951 r.

Nad Kaczawą, 1958 r.,
archiwum autorki

Wypoczynek nad Kaczawą, 
archiwum Krystyny Podgórskiej

Pożegnanie lata,
z kroniki ZOKiR

Pożegnanie lata przed Powiatowym 
Domem Kultury,1982 r.,z kroniki ZOKiR

do gry. Nierzadko organizowano 
zawody pływackie  z rzucaniem 
rzutki ratunkowej lub konkurencje z 
użyciem kajaków czy rowerów. Nie 
było glonów szkodliwych dla wody i 
zażywających kąpieli, bo nie było tak 
tropikalnych temperatur jak dzisiaj, 
a wody nie spuszczano na zimę. 
Warto przypomnieć, że lekkie lata 
występowały na przemian z surowymi 
zimami, które wodę zamieniały w 
lodowisko. Amatorów tańców na lodzie  
nie brakowało. 
Muszla
W latach 80. przybyło nowe miejsce, 
w którym dużo się działo. Za 
sprawą Spółdzielni Mieszkaniowej 
wybudowano muszlę koncertową. 
Odbywały się tutaj imprezy, które 
miały wielu gospodarzy. Regularnie 
pojawiali się miłośnicy lokalnego 
futbolu i okazjonalni „kopacze” piłki. 
Organizowano powitanie i pożegnanie 
lata, a wakacje wypełniały zabawy dla 
dzieci oraz seanse kinowe pod chmurką 
dla dorosłych. Kwitła wakacyjna miejska 
miłość, bo zabawy pod chmurką służyły 
pielęgnowaniu uczucia zainicjowanego 
podczas zimowych „fajfów” w domu 
kultury. Na muszli amor strzelał jak 
w transie – zakochane pary widziało 
się na każdym kroku, mimo że czasy 
nie pozwalały kobietom na zbytnie 
afiszowanie się z absztyfikantem. Po 
latach zagościła tu zupełnie inna miłość, 
a raczej jej pojedyncze akty.
Zakończenie lata
Inicjatorem wakacyjnych zabaw był 
także PDK - Powiatowy Dom Kultury. 
Przed swoją siedzibą organizował 
konkursy miejscowych zespołów 
oraz występy przyjezdnych gości, w 
tym królujące na wszystkich scenach 

krajowych zespoły ludowe. Przybywali 
goście w kolorowych strojach, 
kwiecistych czepcach – złotoryjskiej 
publiczności podobał się ich rozmach, 
bogactwo barw, imponowała 
możliwość legalnego i zorganizowanego 
zwiedzania świata (coś, co nam 
dostępne było w małych dawkach). 
Zakończenie lata odbywało się na pl. 
Reymonta. Ślady dziecięcych zabaw 
z kredą pozostawały do pierwszego 
deszczu...

Wakacje zawsze mijały za szybko, 
ale ci najaktywniejsi mogli poczuć 
zmęczenie. Na plecach dźwigali sprzęt, 
który nie dość, że był ciężki, to jeszcze 
swoimi gabarytami wypełniał cały 
plecak (aparat fotograficzny, latarka, 
przewodniki, mapy, kompas, suchy 
prowiant). Dzisiaj mieści się w jednym 
telefonie wraz z reklamami punktów 
żywienia.I to jest odczuwalna ulga...

Joanna Sosa-Misiak

Zabawy na muszli, ze zbiorów Rafała 
Wollnego-archiwum 

Stowarzyszenia Przyjaciół Złotoryi 
AUREUS MONS

Konkurs dla dzieci na muszli, ze zbiorów Rafała 
Wollnego-archiwum Stowarzyszenia Przyjaciół 

Złotoryi AUREUS MONS

Muszla, ze zbiorów Rafała Wollnego-archiwum 
Stowarzyszenia Przyjaciół Złotoryi AUREUS MONS

Zawody nad zalewem,1982 r., kronika ZOKiR

Zawody nad zalewem,1982 r., kronika ZOKiR Zawody nad zalewem,
kronika ZOKiR

Rodzinna wizyta na basenie, 
archiwum Zbigniewa Michalskiego 

i Iwony Lasek, 1951 r.

Kino pod chmurką, 
z kroniki ZOKiR
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J
est rok 1945. W Rzeszowie Stanisława Dec zdaje 
małą maturę i kończy sześciotygodniowy kurs 

pedagogiczny, bo zamierza pójść w ślady rodziców - 
nauczycieli. Nadchodzi list z Ziem Odzyskanych, gdzie w 
Nowej Wsi pod Grodziskiem kierownikiem szkoły został 
Roman Kazimierz Głodzik – brat matki. Dwudziestolatka 
podjęła wyzwanie i po trudach podróży dotarła do 
celu w październiku 1945 r. W domu została mama – 
Julia, wdowa po straconym w Katyniu Ignacym oraz 
dwie siostry Wisia i Zosia. Czas spędzony w Nowej Wsi 
był pracowity, zroszony łzami tęsknoty za bliskimi i 
poczuciem samotności. Po roku pracy Stanisława zwalnia 
się, by podjąć studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Wrocławskim. W 1947 r. poślubia Zenona Soję, który 
przybył do Wrocławia z Rzeszowa w celu studiowania 
wychowania fizycznego na Uniwersytecie. W 1949 r. 
przyszedł na świat syn Marek. 

W sierpniu 2020 r. Nową Wieś Grodziską odwiedziła 
córka pani Stanisławy – Małgorzata Soja-Furman, a 
że w szkole zastała tylko konserwatora, poszła za jego 
radą do Izby Pamięci (założonej i prowadzonej przez 
Bogusławę Suchostawską i Helenę Szułkowską). Córka 
pani Stanisławy zostawiła prezent w postaci kserokopii 
maszynopisu ze wspomnieniem pierwszych lat pracy 
„Siłaczki” oraz kserokopie świadectw i zaświadczeń 
zawodowych pierwszego kierownika szkoły. 
Wspomnienia uważamy za cenne historycznie
i faktograficznie, dlatego postanowiliśmy je Państwu 
przybliżyć.

Droga na Ziemie Odzyskane
Od trzech dni jestem już w Nowej Wsi pod 

Grodziskiem. Trzy noce przepłakałam. Zdaje mi się ciągle, 
że wpadłam w jakąś studnię bez dna, z której nie ma 
wyjścia. Odległy Rzeszów wydaje mi się Rzymem. Co za 
licho skusiło mnie do przyjazdu w te strony? – Prawda, 
mama moja też wypłakiwała po nocach oczy na swej 
pierwszej posadzie nauczycielskiej. Ale mama nie 
przeżywała na pewno takiej piekielnej podróży jak ja i 
na pewno nie była zmuszona być tak daleko od swoich 
najbliższych. Podróż… Skóra mi cierpnie na wspomnienie 
tego, co przeszłam. A najgorsze to, że gdyby mi ktoś teraz 
zaproponował powrót w rodzinne strony to nie wiem, 
czy miałabym odwagę to uczynić, a po drugie, 
czy potrafiłabym stąd wrócić do najbliższego miasteczka, 
które było przedostatnim etapem mojej wyprawy w 
„Nieznane”. Czy warto było się tak cieszyć tą otrzymaną 
z Inspektoratu Szkolnego w Złotoryi ćwiartką papieru, 
na której wypisane są urzędowe słowa: „Powierzam 
Obywatelce pełnienie obowiązków nauczycielki 
w Publicznej Szkole Powszechnej w Nowej Wsi 
pod Grodziskiem gm. Pielgrzymowice. Z Rzeszowa 
wyjechałam w nocy w wagonie towarowym, dołączona 
do transportu repatriantów. (Zresztą musiałam się wtedy 
zgłosić w tzw. P.U.R). Tłok, zaduch, płacz małych dzieci 
i mój bardzo twardy, bo z drewna kufereczek, który 
zastępować miał mi poduszkę - to wszystko dało się 
dobrze we znaki już na przestrzeni drogi do Krakowa, 
w którym byliśmy dopiero po południu. Tam przesiadka 

do Katowic - oczywiście szturm na wagony i wejście, 
a raczej wepchnięcie oknem, przez jakieś litościwe 
ręce, do wnętrza zapchanego już przedziału. Przyjazd 
do Katowic w nocy. Czekanie na pociąg do Wrocławia. 
Dantejskie sceny przy wsiadaniu. Tłok taki, że nie można 
było się schylić. Stałam całą drogę w przejściu między 
wagonami mając pod nogami moją skrzyneczkę z całym 
dobytkiem. Przyjazd do Wrocławia w nocy. Ogromny, 
zniszczony peron. Mrowie ludzi. Niektórzy chcą wyjść 
na miasto. Inni przestrzegają. Jakby dla potwierdzenia 
słuszności ich słów słychać strzały, pojedyncze, seriami… 
Nic to dziwnego, wojna skończyła się tak niedawno. 
Czekanie we Wrocławiu na pociąg do Legnicy trwało do 
popołudnia. Potem Legnica. Tu wysiadali moi przygodni 
towarzysze podróży, p. Ptakowie, którzy mieli w tym 
mieście otrzymać mieszkanie i posady. Zaproponowali 
mi odpoczynek „u siebie”. Pierwszy raz ujrzałam 
obejmowanie w posiadanie kompletnie urządzonego 
poniemieckiego mieszkania. Na podłodze dywany, w 
jednym pokoju fortepian, w spiżarce słoiki z konfiturami. 
Oczywiście nikt nie miał ochoty na te „specjały”, może 
zatrute? Widać, że mieszkali tu zamożni Niemcy i chyba 
szybko opuścili mieszkanie. Legnica pachniała frontem. 
Pełno tu żołnierzy radzieckich. Ich szerokie uśmiechnięte 
twarze, ich piosenki śpiewane przy dźwiękach harmoszki 
stwarzały jakieś poczucie bezpieczeństwa. 

Musiałam jednak wyruszyć w dalszą drogę, do 
miasteczka Chojnów (stacja nosi nazwę Gajewicko). Tu 
zatrzymałam się u znajomych repatriantów z Brzeżan. 
Pani Godowska przyjęła mnie bardzo gościnnie i 
serdecznie. Pomagając jej w pracy czekałam na kogoś, 
kto zawiózłby mnie do Nowej Wsi. I po trzech dniach 
przyjechała furmanka z gospodarzem (to chyba tutejszy 
sołtys). Załadowałam swój kufereczek i ruszyliśmy. Było 
słonecznie. W miarę jednak naszej podróży słońce chyliło 
się coraz bardziej ku zachodowi. Jechaliśmy częściowo 
asfaltową szosą wysadzaną drzewami, potem skręciliśmy 
gdzieś w bok na jakąś polną drogę. Potem był jakiś las, 
potem znów ścieżka. Końca drogi nie było widać, słońce 
całkiem zaszło, a mnie zbierało się na płacz, pomimo 
iż towarzysz podróży był człowiekiem rozmownym 
i usiłował mnie pocieszać perspektywą życia w tej 
ich „Nowej Wsi”. Wreszcie wskazał batem na jakąś 
czerniejącą wysoką górę i rzekł: „To Grodzisko, a stąd 
tylko 2 km do naszej szkoły”. 
Szkoła

Gospodyni oczekiwała ją z ciepłą strawą, gorącą 
herbatą i przyjemnie ogrzanym pokojem. Kobiety 
połączyła nić sympatii. Stanisława zamieszkała u Frau 
Hailand, w pięciopokojowym mieszkaniu kierownika 
szkoły w budynku szkolnym. 

Dwie izby lekcyjne znajdowały się na parterze. 
Niestety, pomoce naukowe, część wyposażenia i pasieka 
za szkołą zostały spalone przez pierwszych osadników, 
jako zemsta na Niemcach. Nadszedł pierwszy dzień 
pracy. Pani Stanisława weszła do klasy. Przywitała się. 
Zespół złożony z uczniów klas V, VI, VII. A więc nauka 
w tzw. „klasach łączonych”. Słyszała o tym, ale nie 
miała żadnego doświadczenia. Opowiedziała o sobie, 
a później starała się dowiedzieć jak najwięcej o nich. 
Dowiedziała się, że przyjechali ze wsi Polana w powiecie 
ustrzyckim. Dowiedziała się też, że i Polany nie ominęły 

Pamiętnik młodej nauczycielki (cz.1)
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grasujące bandy. Kiedy ruszyli na Zachód, podczas 
transportu stracili kury, krowy przywieźli marne, a konia 
mało kto ma. Czekali na wyjazd Niemców w domu 
naprzeciw szkoły. Wśród  uczniów w jednym wieku 
ciotka i siostrzenica, które nieraz dobrze się czubiły, Zenek 
Kwaśniak dochodził z drugiej wsi, Franek Pisarski nie 
miał już ojca, a Franek Szczudlik to zawsze najlepiej się 
uczył. Dobrze, że kierownik miał niższe klasy.  Ten brak 
doświadczenia pedagogicznego od razu dał znać o sobie 
na jednej z następnych lekcji. Oto kiedy coś zapisywała 
na tablicy, nagle usłyszała za plecami jakieś szamotanie, 
a potem rozległ się płacz. Pani Stanisława zadała kilka 
pytań drążących, jakiego to przezwiska użyła Maryśka 
do Kuby. Nie to chciała usłyszeć, ale było za późno: „Srom 
na ciebie”. Pani nauczycielka postanowiła być bardziej 
ostrożną, przy zadawaniu dociekliwych pytań.
Rozpoznanie terenu

Nowicjuszka w myślach porównywała wieś do 
wsi na wschodzie Polski. Też ulicówka, tyle, że tu droga 
wyasfaltowana, a domostwa schludne. W środku wsi 
stoi nasza szkoła, też piętrowa, a obok niej dawny zbór 
ewangelicki, zamknięty i nieczynny (...) Sołtys mówi, że 
zbór zamieni się z czasem na kościół. Obok szkoły jest 
też piekarnia, biuro sołtysa, nieco dalej na górce w bok 
od głównej drogi – niewielki cmentarz. (…) O jakieś 1,5 
km od wsi znajdują się nieczynne kamieniołomy i stoi tu 
zdewastowany przez działania wojenne budynek stacji 
kolejowej, na którym widnieje jeszcze napis – Neudorf.
(...) Byłam na piechotę w Pielgrzymowicach (oczywiście 
towarzyszyła mi gromada dzieci). (...) Można było 
taką podróż odbyć bez zmęczenia (4-5 km). Gorzej 
było z marszem do Złotoryi - oddalonej około 10 km. 
Musiałam się przecież pokazać i zameldować osobiście 
w Inspektoracie Szkolnym. (…) Przekonałam się jeszcze 
raz, że mogę liczyć tylko na własne zdrowe nogi. (…) 
Jedyna przykrość jaką sprawiła mi ta wycieczka do 
bardzo miłego miasteczka to potworne ilości myszy 
przebiegały mi drogę. Trzeba było uważać, żeby nie 
rozdeptać którejś. Obrzydliwość. Zresztą mamy te 
myszy i w mieszkaniu, i w naszej szkole. Wczorajszej 
nocy zbudziła mnie jedna dobieraniem się do któregoś 
paznokcia u prawej ręki. Grodzisko. (…) Kiedyś 
wybrałam się tam na wycieczkę z dziećmi. Wioska 
zamieszkana przez naszych przesiedleńców, w wiosce  
zniszczony poniemiecki dwór, a nad wioską wznosiła się 
wysoka góra, na szczycie której ruiny średniowiecznego 
zamku. Najpierw zwiedziliśmy dwór. Zdewastowany 
ogromnie. Porozbijane piękne lustra, kandelabry, 
marmurowe wanny łazienkowe, powyrywane ze 
ścian wspaniałe szafy. W kilku pokojach piętrzyły 
się, do połowy wysokości pomieszczenia,  książki. 
Tymi książkami, jak mówiły dzieci, pali w piecach 
nieuświadomiona okoliczna ludność. Dotychczas nikt 
się tym nie zajął. Myślę, że to mój obowiązek. Zanim się 
te zbiory zabezpieczy (a rozmawiałam już na ten temat 
z sołtysem), trzeba będzie podjąć za pośrednictwem 
dzieci jakąś akcję uświadamiającą. Na książkach 
przeważnie pieczęcie Berlińskiej Uniwersyteckiej 
Biblioteki. (…) Są wśród książek i polskie egzemplarze. 
Jeden z nich zwrócił szczególnie moją uwagę „Tajne 
akta archiwum wojskowego w Warszawie”. Czyżby 
Niemcy takie rzeczy posiadali w swojej bibliotece? A 
może zgubił to jakiś stacjonujący tu sztab niemiecki 
uciekający w popłochu przed naszymi wojskami? 
Druga książka, a raczej książeczka, którą przyniosłam 
do Nowej Wsi – to legenda o Grodzisku, oczywiście w 
języku niemieckim. Przeczytałam ją i co za odkrycie! 
Oto w XIII w. zamieszkiwał zamczysko Raubritter von 
Bussevoy. (…) Jakieś dziwne podobieństwo brzmienia 
do naszego Budziwoja, a więc niezbity dowód polskości 
tych ziem, do czego oto w taki sposób Niemcy sami 
się przyznają. No i z resztą sama nazwa Gröditzberg – 
Grodzisko. Muszę wykorzystać to w szkole. (...)
Spis ludności

Paskudna grypa trzyma mnie w łóżku już drugi 
dzień. Nabawiłam się jej w czasie spisu ludności, 
który odbył się przedwczoraj. A że nauczyciel, czy 
nauczycielka z natury rzeczy samej muszą być 
społecznikami, więc  mnie nie ominęło chodzenie po 
domach. Byłam oczywiście członkiem komisji. Plucha 
była okropna, a moje buty dziurawe, nic więc dziwnego 
że po całym dniu „urzędowania” wróciłam z gorączką 
i bólem gardła. Nawet nie wiem kiedy zasnęłam 
napojona przez panią Heiland wywarem z lipy. Wczoraj 
byłam bardzo słaba, ale dzisiaj już mi lepiej.(...)

Odwiedzałam mieszkańców Nowej Wsi w 
towarzystwie naszego sekretarza gromadzkiego. 
Miałam możność przyglądać się życiu naszych ludzi, 
poznać rodziny wielu dzieci, z którymi stykam się 
codziennie w szkole. (…) Teraz miałam możność 
przyjrzenia się wszystkim i wszystkiemu dokładniej. 
Z racji bowiem urzędowej funkcji mogłam zadawać 
pytania, jakich nie zadawałabym jako „pani ze szkoły”. 
Najbardziej przykrą sprawą, która po tym spisie 
pozostawiła we mnie, to jakiś przykry osad, to brud 
i bałagan panujące w mieszkaniach naszych ludzi. 
Godz. np. 11 przed południem. Człowiek przekracza 
próg mieszkania spod nóg wylatuje na środek izby, 
nieszorowanej chyba od miesiąca, z gdakaniem kura 
- spod brudnej pierzyny bez powłóczki, podnosi się 
ociężale niewiasta, w kołysce kwili dziecko. Już nie 
napiszę, gdzie to było, bo takich obrazków było więcej. 
Czy to przejaw biedy? Chyba nie. Wiem przecież, że 
można mieć jedną sukienkę na grzbiecie i dwie koszule 
do zmiany (sama nie mam ich więcej), ale to wszystko 
może być czyste, pocerowane, połatane. Tak we mnie 
wpajano od dziecka. (…)
Frau Heiland

Jestem dziś pod wrażeniem pewnego wydarzenia, 
które mnie bardzo wzburzyło i chyba na całe życie 
zostanie w pamięci. Poszłyśmy obie z Frau Hailand na 
strych. Chodziło o jakieś słoiki potrzebne do robienia 
kompotów. Istotnie słoików było mnóstwo, poza 
tym dużo różnych jakichś śmieci, jakiś papierzysk itp. 
Grzebałyśmy w tym wszystkim chwilę wyszukując 
słoje i składając je do w tym celu przyniesionego kosza. 
W pewnym momencie Frau Heiland znieruchomiała. 
Zaintrygowana ciszą, która nagle zapanowała, 
spoglądnęłam w kierunku Niemki i zobaczyłam, jak 
pieczołowicie ściera fartuchem kurz z jakiegoś obrazka 
w ramkach, fotografii, czy czegoś podobnego. Twarz 
jej wyrażała głęboki smutek. Nie chciałam się zbliżyć 
obawiając się , że jest to może portret kogoś z jej 
najbliższych, którzy zginęli  w czasie wojny.  Aż wreszcie 
ciekawość przemogła. I wtedy… słoik omal nie wypadł 
mi z rąk z wrażenia. Moja Frau głaskała ściereczką 
zdjęcie Hitlera wymawiając słowa, w których brzmiały 
smutek, żal, podziw, czy miłość: Das war ein Held. 
Das war ein Mörder, meine Frau, odrzekłam i omal 
nie rąbnęłam jej w łeb trzymanym słojem. Co za 
hitlerówka! Co za zaślepieniec! Wszystko i wszystkich 
na wojnie straciła i jeszcze podziwia tego łotra. Cała 
moja sympatia dla Frau Heiland ulotniła się w jednej 
chwili. Stosunki między nami ochłodły. Dzisiaj prawie 
nie rozmawiałyśmy z sobą. Kto wie, co w niej tkwi, 
co czai się w jej uprzejmym uśmiechu. Czy ona mnie 
tu aby czym nie struje? Swoją drogą, jakaż była siła 
oddziaływania Hitlera, że potrafił za sobą tak porwać 
i tak sfanatyzować cały naród. I na pewno tak samo 
jak Frau Heiland myślą te wszystkie Trudy i Luizy, które 
przychodzą sprzątać nam szkołę, a które żywią się 
łącznie z Frau Heiland na nasz koszt, naszą polską fasolą, 
ziemniakami i chlebem. Mówi się wprawdzie o ich 
repatriacji stąd, ale kiedy to nastąpi?

Odkrycie
Leżą przede mną dwa wypełnione częściowo 

drukiem, częściowo odręcznym pismem, formularze 
o takiej treści: „Protokół komisyjnego przejęcia 
księgozbioru na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty  
Nr B-1377/45-IV z dnia 1 grudnia 1945 r., sporządzony 
dnia 15 kwietnia 1946 w Nowej Wsi w obecności Ob. 
M. D. Masalskiej, przedstawiciela delegata Ministerstwa 
Oświaty oraz Obywatela Inspektora Szkolnego Stępienia 
Jana i kier. szkoły Ob. Głodzika Romana jako świadków 
przyjęcia. Księgozbiór liczący w przybliżeniu 4000 
tomów, drugi opiewa na liczbę około 8000, znajdujący 
się w miejscowości Nowa Wieś powiatu Złotoryja woj. 
Wrocław zabezpieczony przez nauczycielkę Stanisławę 
Decównę, a pozostający pod opieką naucz. St. Dec 
zostaje niniejszym przejęty przez Delegata Ministerstwa 
Oświaty do zabezpieczania księgozbiorów”. Dalej 
pieczęć Ministerstwa Oświaty, data 15 IV 1946, 
podpisy delegata, świadków. Cieszą mnie te dwie kartki 
papieru ogromnie, ale tu trzeba by cofnąć się w czasie. 
Otóż jakieś trzy tygodnie temu dokonałam wraz z 
dziećmi szkolnymi w czasie przechadzki po Nowej Wsi 
przypadkowego, a cennego odkrycia. W dawnym 
dworskim lamusie w piętrzącej się stertami słomie 
znaleźliśmy ogromną ilość książek. Wszystkie oprawne w 
skórę ze złoconymi grzbietami, formatu od małej ósemki 
po ogromne foliały, teksty pisane, jakieś atlasy zwierzęce 
i inne, wszystkie w języku niemieckim, francuskim, 
angielskim, włoskim, łacińskim. Wszystkie z minionych 
stuleci. Jedna z najstarszych to chyba M.T. Ciceronis De 
Officis Libri III z r. 1603, wydana w Lipsku, w drewnianych 
okładkach, nadgryzionych przez korniki, obciągniętych 
wytłaczaną białą skórą, która też zawiera jakiś tekst na 
odwrocie okładki. Albo “Opera di Nie Machiawelli” 
z r. 1726, albo „La Rhetorique D. Aristote en Francois /
fraduction Nouvelle/”wyd. w Lionie 1691, czy “Enores 
diverses de Mr Rousseau. Tom Troisienne”, wyd. w 
Amsterdamie w 1729. I wiele, wiele innych, których 
stosy piętrzyły się tu przez jakiś czas w moich pustych 
pokojach. Znalazłszy te bezcenne skarby porzucone 
przez jakiegoś miejscowego bibliofila niemieckiego 
zaczęliśmy je z dziećmi szkolnymi zwozić na wózkach do 
szkoły. Ale co z tym fantem zrobić? Wystosowałam list 
do mojego dawnego profesora polonisty 
dr Piszczkowskiego. Po paru dniach otrzymałam od 
niego odpowiedź, iż zawiadomił o moim odkryciu 
Ministerstwo Oświaty. I tak oto przedwczoraj zjechały 
auta ciężarowe (nawiasem mówiąc nie spodziewałam 
się w tak krótkim terminie) załadowaliśmy na nie książki, 
a mnie pozostawiono coś w rodzaju pokwitowania, 
(może ułatwią mi one wstęp na wyższą uczelnię, o której 
coraz częściej marzę). Pozostało mi też parę książek, 
które zachowałam na pamiątkę, na początek mojej 
polonistycznej biblioteki.                                               
Część druga ukaże się w kolejnym 
numerze „Echa Złotoryi”.

Wspomnienia Stanisławy Soji do publikacji 
przygotowała Danuta Sosa.

Zdjęcia z archiwum rodzinnego.                                                                          

Młodzież z Nowej Wsi Grodziskiej. Prowadzi 
nauczyciel Antoni Dąbrowski, na końcu kierownik 

szkoły Roman Głodzik
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„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże 
na Niebie zapomnij o mnie”

Jest w Afryce takie miejsce Tengeru w Tanzanii, 
daleko od Polski, gdzie znajduje się cmentarz 

z grobami 150 Polaków. Nad brama wejściową 
widnieje napis: „Zmarli Polacy w drodze do 
Ojczyzny”

Naród Polski w swej historii doświadczył wielu 
krzywd; musiał walczyć o wolność, suwerenność i 
tożsamość narodową. Nasza historia znaczona jest 
setkami cmentarzy, grobów Polaków rozsianych 
po całym świecie. Spoczywają w nich Ci, którzy 
umierali za Polskę na polach walki oraz Ci którzy 
codziennością bronili swojej tożsamości narodowej, 
jak zesłańcy na Sybir.

Od 1940 r. rozpoczęła się wędrówka wielu 
polskich rodzin. Najpierw podróż w urągających 
człowieczeństwu warunkach w głąb Rosji. Próba 
stworzenia  na Syberii namiastki polskiego domu. 
O tych czasach wiemy dużo, ale jest również inny los 
Sybiraków. 

W 1942 r. generał Anders wyprowadził 115 tys. 
zesłańców z Syberii do Iranu. Z tej liczby 18 tys. osób 
trafiło z mrozów Syberii pod słońce Afryki .  
W Tengeru Polacy zbudowali małą ojczyznę; 

Gościnne kamienne krzyże
W niedzielę, 16 sierpnia w ramach „Aktywnego 

Sierpnia w Wiosce Piasku i Kamienia” odbyło 
się przejście ścieżką edukacyjno-przyrodniczo-
historyczną „Szlakiem Kamiennych Krzyży w 
Czaplach (Choińcu)”. Na miejsce zbiórki wyznaczone 
zostało Piaskowe Miejsce Grillowe przy remizie 
OSP w Czaplach. Wyprawę rozpropagował Tomasz 
Stolarczyk, stojący na czele grupy Biegusy Czaple. 
Miło było popatrzeć na licznie przybywających 
uczestników przejścia, których ostatecznie 
zgromadziło się ponad 40. Nie zawiedli tutejsi 
mieszkańcy oraz złotoryjscy pasjonaci nordic 
walking i wycieczek rowerowych, działający w 
ramach 50+.

Wprowadzeniem do wycieczki było 
przedstawienie genezy i idei powstania szlaku 
kamiennych krzyży przez współtwórcę – Romana 
Gorzkowskiego z Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. Przejście choinieckim szlakiem może 
umożliwić zdobycie odznaki „Kamienne krzyże ziemi 
złotoryjskiej, legnickiej, jaworskiej”, ustanowionej 
przez TMZZ. 

Później prym w grupie wiódł Wojciech 
Grzywa z Nadleśnictwa Lwówek Śląski, który był 
przewodnikiem po całej trasie oraz umilał czas 
przyrodniczymi opowiastkami. Pomimo upalnej 
pogody większości uczestników udało się przejść 
cały wytyczony szlak krzyży, liczący ponad 14 km. 
Zaczęliśmy od krzyża z wyrytą datą 1808 (K3), 

następnie przystanęliśmy przy krzyżu z wyrytą 
kielnią oraz poziomicą (K4). Po drugiej stronie 
ścieżki w miejscu odpoczynku odbyła się krótka 
przerwa. Dalsza droga zgodnie z trasą to: krzyż 
bez ramion (K5), kamień z inskrypcją, krzyż z 
najobszerniejszą inskrypcją (K6) oraz krzyż pamięci 
(K7). Najbardziej wytrwali zwiedzili także wulkan 
Świątek. Po przejściu kolejnych 2,5 km i powrocie do 
miejscowości Czaple-Choiniec, po drodze mijaliśmy 
jeszcze 2 krzyże – największy z rytem włóczni (K1) 
oraz krzyż z zarysem miecza (K2). Pozostała jeszcze 
droga na miejsce zbiórki – tam na uczestników 

wycieczki czekało ognisko przygotowane przez 
organizatorów. 

Przejście szlakiem miało na celu także jego 
uprzątnięcie, uczestnicy zebrali 4 worki śmieci! 
Podczas przejścia wykonana została trasa szlaku w 
pliku GPX (do odtworzenia na Google Maps, Mapy.
cz, czy Maps Me), która z pewnością ułatwi przejście 
całej trasy. 

„Aktywny Sierpień” to inicjatywa aktywnych 
grup działających w Czaplach: Biegusy Czaple, Rady 
Sołeckiej oraz Fundacji Heron. Przedsięwzięcie jest 
dofinansowane ze środków Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Pielgrzymce.

Zapraszamy do odwiedzenie wszystkich atrakcji 
Czapli – Wioski Piasku i Kamienia oraz jej okolic!

Marzena Szkutnik
Fot. Marzena Szkutnik

Fot.: www.pai.media.pl Fot.: www.polskiecmentarzewafryce.up.krakow.pl

Adam Mickiewicz

CMENTARZE, POMNIKI, SZLAKI

powstała szkoła, sierociniec, przedszkole, kościół, 
teatr, boisko sportowe – namiastka normalności. 
Dziś pozostał cmentarz, ostatni Polak zmarł w 2015 r. 

Kilka lat temu Bogumiła i Julian Ziarno mieszkańcy 
Wysocka odwiedzili to szczególne miejsce. Szacunek 
do historii, drugiego człowieka sprawił, że postanowili 
opowiedzieć historię afrykańskich sybiraków. Zabrali 

ziemię z grobu kobiety, mężczyzny i dziecka planując 
złożenie na cmentarzu w Wysocku.

W 2020 r. złożono przywiezioną ziemię pod 
polnym głazem na znak symbolicznego powrotu 
Polaków do Ojczyzny.

28 czerwca 2020 r. w Wysocku na cmentarzu 
parafialnym odbyło się uroczyste poświecenie 
pomnika, miejsca pamięci o tych wszystkich, których 
grobów nie możemy odwiedzać. W uroczystości 
wzięli udział mieszkańcy Wysocka, Proboszcz Parafii 
w Krotoszycach ksiądz Andrzej Burdziak, ksiądz 
Bolesław Orłowski, Wójt Gminy Złotoryja oraz 
goście z okolicznych miejscowości, których bliscy 
doświadczyli Sybirackiej tułaczki.
Naszą powinnością jest pamiętać!

Fot.: Cezary Skała Fot.: Cezary Skała

Uroczyste poświęcenie pomnika Pomnik na cmentarzu w Wysocku

WIEŻA CIŚNIEŃ
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Dosyć dawno temu w „Echu Złotoryi” oraz 
„Gazecie Złotoryjskiej”* opisano dzieje wieży 

ciśnień i zastosowany przez władze miasta sposób 
rozwiązania braku wody w XVI wieku. Miejskie 
studnie nie były w stanie dostarczyć potrzebnej 
ilości wody, zwłaszcza dla ciągle nowo powstających  
zakładów obróbki lnu. Problem, jak piszą autorzy 
artykułu, datuje się już od roku 1522 i rozwiązano go 
dopiero w 1725 roku. Jednak autorzy wspomnianego 
artykułu niezbyt szczegółowo zajęli się opisem 
maszyny, która musiała pokonać znaczną różnicę 
poziomów, od ujęcia wody – młynówka przy Górnym 
Młynie (dzisiejsza ul. Kolejowa), a umieszczonym 
zbiornikiem na wodę w wieży ciśnień na Górze 
Zamkowej. Różnica ta wynosiła 56,5 m, a długość 
rurociągu 203 m. 

Należy zadać sobie pytanie - jaka maszyna 
i jak zbudowana zdołała pokonać tak znaczne 
wzniesienie i wtłoczyć wodę do zbiornika w wieży 
ciśnień. Na rysunku Friedricha Wernera z 1748 roku 
widnieje wieża (ryc. 1-7) i dwa zabudowania (2-7) 
przy młynówce (3-7). Werner jednak nie ukazuje 
szczegółów rozwiązania technicznego pompowania 
wody do zbiornika. W dwóch pokazanych przez niego 
drewnianych budynkach mieściło się urządzenie 
tłoczące wodę i tzw. Górny Młyn. Rozwiązanie owej 
tajemnicy przynoszą rysunki maszyny pompującej 
wodę w Lublinie. Maszyna ta nazywała się 

rurmus i rozwiązywała 
problem jak tłoczenia 
wody na znaczną 
wysokość, tak istotny 
również w Złotoryi. 
Szesnastowieczny stan rozwoju techniki pozwala 
przyjąć, że i u nas musiano zastosować rurmus. 

Siła spadającej wody obracała najpierw koło 
wodne nasiębierne ( w Lublinie – podsiębierne), 
które następnie napędzało dwa drewniane 
krzywiki. Poprzez drewniane przekładnie, ruch ten 
był zamieniany na ruch w górę i w dół. Poruszane 
w ten sposób tłoki zasysały i pompowały wodę 
do wspólnej pionowej rury, wytwarzając takie 
ciśnienie, które zdolne było podnieść wodę w 
drewnianych rurach do zbiornika w wieży ciśnień. 
Stąd już pod własnym ciężarem, drewnianymi 
rurami woda była rozprowadzana do miasta. 
Z uwagi na to, że prowadzone częste prace ziemne 
ulicami miasta nigdzie nie odkryły drewnianych rur 
zakopanych w ziemi, należy przyjąć, że rury te były 
poprowadzone na powierzchni i uchodziły bądź 
do miejskich studni, bądź też do umieszczonych za 
murami miasta specjalnych wanien. Na początku 
były to wanny drewniane, później zastępowane 
wannami miedzianymi i stalowymi. Na to jednak 
nie ma jednoznacznego dowodu. 

Schemat działania systemu rurmus 
przedstawiany 
jest poprzez 
rysunki dostępne 
w internecie, 
pochodzące 
z Muzeum 
Historii Miasta 
Lublina.

Złotoryjska „Hydro-Zagadka”, Jako mieszkańca Złotoryi zawsze 
mnie owa wieża ciśnień intrygowała. 
Niestety, zarówno jej położenie oraz 
historia została zapomniana a znaczenie 
zupełnie jest niedoceniane. Wciśnięta 
w kąt współczesności, absolutnie nie 
zasługuje na takie traktowanie. Gdy w 
końcu się zawali, spowoduje całkiem sporą 
katastrofę budowlaną, rujnując przy okazji 
ów kąt współczesności. Dawne plany, aby 
urządzić w wieży ciśnień punkt widokowy 
zniweczono, bo na cóż by widzowie mieli z 

niej patrzeć? Czy może na piękny widok malowniczej 
doliny Kaczawy, tak przecież ważnej dla historii 
miasta? Bo z tych kierunków w roku 1813, dwa razy 
była szturmowana Złotoryja przez wojska francuskie 
podczas kampanii napoleońskiej na Dolnym Śląsku. 
Tylko kogo to interesuje w Złotoryi, kogo to obchodzi 
– jakaś tam historia walk podczas bitwy o Złotoryję? 
Może paru mieszkańców, którzy jednak chcą wiedzieć,  
gdzie żyją i po czym stąpają. I to mogę jakoś zrozumieć, 
ale się z tym nie pogodzę. Domek wodomistrza z 
urządzeniem rurmus widzieli żołnierze francuscy 
podczas szturmowania miasta w maju i w sierpniu 
1813 r. Docenili wagę i znaczenie urządzenia, chroniąc 
go w czasie walki przed zniszczeniem. Nie do przyjęcia 
jest też zupełne pomijanie pamięci udziału Polaków w 
walkach pod dowództwem generała Martiala Vachota 
i z tego powodu warto i należy powrócić do pomysłu 
urządzenia w wieży punktu widokowego. Patrząc z 
wysokości jej dachu, można by doskonale opowiedzieć 
o przebiegu walk w tamtym czasie.  

W końcu to zabytek kultury technicznej i jako taki 
zasługuje na poważne traktowanie. Tak jednak nie 
jest i przykro patrzeć jak współczesność „wcisnęła” 
w kąt to świadectwo radzenia sobie mieszkańców 
szesnastowiecznej Złotoryi z brakiem wody w mieście, 
położonym wysoko ponad doliną Kaczawy 
i jej prawym brzegiem. 

Cezary Skała
* Gorzkowski R., Kawka J., Wieża na Górze Zamkowej, „Echo 
Złotoryi” czerwiec 1990 s. 2; (as), Woda z Góry Zamkowej, 
„Gazeta Złotoryjska” 5 kwietnia 2006, s. 7.

Budowa rurmusa. Napędzany kołem wodnym miał spiżowe cylindry z 
dębowymi tłokami i żelaznymi tłoczyskami. Opis: 1. koło wodne, 2. odboje, 
3. jarzma, 4. wagi, 5. skrzynia wodna, 6. rura drewniana, 7. pompownia, 
8. klapy, 9. rura do wieży, 10. cylindry.

czyli gdy w Złotoryi brakowało wody

Schemat wodociągu lubelskiego XVI w 
z urządzeniem rurmus wg. Z.T. Mazurka

Wieża ciśnień 
w latach 50. XX wieku

Wieża ciśnień z konstrukcją 
niedoszłej wieży widokowej

- stan współczesny

Złotoryja Friedricha Wernera z 1748 r.

Rura
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ŚW. JADWIGA

Przede wszystkim św. Jadwiga patronuje 
czterem kościołom znajdującym się na 

terenie powiatu złotoryjskiego: w Złotoryi, 
Prusicach, Sokołowcu i Wysocku. O świątyni 
złotoryjskiej była wielokrotnie mowa – teraz 
prezentujemy kilka jej wizerunków  oraz pieczęci 
parafialnych z wizerunkiem św. Jadwigi.

Kościół św. Jadwigi w Prusicach wzniesiony 
został najprawdopodobniej w II połowie 
XIII wieku. Jest budowlą jednonawową 
z trzyprzęsłową nawą i dwuprzęsłowym 
prezbiterium, które przykrywa sklepienie 
krzyżowo-żebrowe. O czasie budowy świadczy 
południowy późnoromański portal w kruchcie, 
z dekoracją roślinną, wykazujący również 
cechy wczesnego gotyku (ostry łuk). W tym 
samym czasie powstało prezbiterium z  równie 
wczesnogotyckim sklepieniem. Zewnętrzną 
ścianę kruchty zdobi skromniejszy portal 
gotycki. Uwagę historyków sztuki przykuwają 
dwie masywne przypory prezbiterium z 

otworami w dolnych partiach. W XIII wieku 
założono wokół kościoła cmentarz, istniejący 
jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. 
Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z 
1305 r. Nie mamy pewności, czy w XV wieku 
kościół padł ofiarą najazdów husytów, którzy 
złupili jednak sąsiednie miejscowości, jak 
Złotoryję i Rokitnicę. W 1474 r. ufundowany 

został jeden z dzwonów.
Około 1530 roku kościół stał się własnością 

protestantów, choć pierwszy luterański kaznodzieja 
pojawił się tutaj dopiero ok. 1552 r. Rozbudowa 
kościoła w epoce renesansu polegała m.in. na 
dobudowaniu grobowca Rothkirchów, czyli dzisiejszej 
zakrystii (1590) oraz drugiego grobowca, pełniącego 
dzisiaj funkcje kaplicy (?1619). Pod koniec XVI wieku 
ozdobiły wnętrze kamienne figuralne nagrobki 
w południowej kruchcie (przedstawiają parę 
małżeńską, Jakuba i Urszulę z  Prusic, i dwóch rycerzy 
z Czerwonego Kościoła). Zachowały się renesansowe 
okna wymienionych przybudówek i wejścia w 
kamiennych obramowaniach.

Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) 
kilkakrotnie złupiły świątynię wojska różnych 
narodowości oraz wyznań. Kilka lat później (1654), 
w wyniku działań kontrreformacji, świątynia 
powróciła na  stałe do katolików. Protestanci wznieśli 
w 1801 roku drugi kościół we wsi, którego ruiny 
rozebrano dopiero w 1970-1971 r.  Dwadzieścia lat po 

Św. Jadwiga w Złotoryi - cz. 3

wojnie trzydziestoletniej kościół był już po 
odbudowie i posiadał organy oraz trzy dzwony. 
Wyposażenie wnętrza zachowało do dzisiaj ślady 
przebudowy oraz inwestycji wieku XVII i XVIII. 
Z tego okresu pochodzi ambona i rokokowy 
ołtarz oraz mauzoleum grobowe z XVIII w. 
w narożniku przykościelnego cmentarza, 
zwieńczone kopułą z latarnią. W XVIII wieku 
wyposażono wnętrze w nowe ławki. Kościół 
ucierpiał podczas wojen napoleońskich, 
szczególnie w 1813 r. 

Świątynia przetrwała drugą wojnę światową 
bez większych zniszczeń. Nie obyło się jednak 
bez strat: faszyści pozbawili świątynię dzwonu, 
który jednak przetrwał wojnę i obecnie znajduje 
się w jednej z parafii niemieckich. Pod koniec 
wojny został splądrowany przez żołnierzy Armii 
Czerwonej. Przed wojna patronką kościoła była  
Maryja Panna, od czasów remontu w 1970 r. 
jest nią św. Jadwiga. Od 1985 r. jest kościołem 
parafialnym. W kwietniu  2004 r. członkowie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
posadzili na placu kościelnym sadzonkę 
czerwonego buka, przywiezionego z Bawarii, 
ojczyzny św. Jadwigi.

Kościół jadwiżański w Sokołowcu ma długą i 
bogatą historię. Z pierwszej budowli ( z XIII w.) 
pochodzi nienaruszony ogólny układ 
bryły: jednonawowy korpus i kwadratowe 
prezbiterium, zamknięte półokrągłą absydą 
oraz kamienny portal zachodni z ostrym łukiem. 
W XVI w. podwyższono mury prezbiterium i 
absydy, w związku z czym założono w tej części  
kościoła nowe sklepienie (krzyżowe). Z tego 
okresu pochodzi też prawdopodobnie północna 
zakrystia oraz wieża. Kolejne ważniejsze 
renowacje przeprowadzono w XVIII w. oraz w 
latach 1960-61. 

Wyposażenie kościoła generalnie pochodzi  
z XVIII w. Wyjątek stanowi  rzeźba Madonny, 
której powstanie datuje na połowę XV w. 
Z połowy XVIII w. pochodzi ołtarz główny: obraz 
ołtarzowy przedstawia patronkę świątyni. 

Patronka i administratorka

Kościół w Wysocku

Kościół w PrusicachKościół w Sokołowcu

SP w Sokołowcu

Jadwiga w Brenniku

Witraż w Prusicach

Jadwiga jako 
fundatorka kościołów

Złotoryja 1963 r. 
- pieczęć okrągła

Logo Szkoły 
w Sokołowcu

Pieczęć sprzed 
1945 r.

Tablica
złotoryjskiej

ulicy

Herb Gminy Złotoryja
Kościół św. Jadwigi w Złotoryi w XVIII w.

ŚW. JADWIGA
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W prezbiterium wiszą ponadto obrazy barokowe, 
z których jeden (Apoteoza Matki Boskiej) uchodzi 
za związany ze szkołą  Michaela Willmanna, 
wybitnego przedstawiciela śląskiego baroku, 
którego malowidła znajdują się m. in. 
w Lubiążu i Krzeszowie.

Początków kościoła w Wysocku prawie 
wszyscy badacze dopatrują się w działalności 
św. Jadwigi na ziemi złotoryjskiej. Jest wysoce 
prawdopodobne, że w tym miejscu obiekt 
sakralny stoi od samego początku. Forma 
architektoniczna ulegała zmianie – pierwociny 
obecnej świątyni to zapewnie kaplica, być może 
ufundowana przez św. Jadwigę, a na pewno 
postawiona w jej intencji. Formy 
architektoniczne obecnego kościoła wskazują na 
to, że mógł on powstać w XV w. 

W XVI w. prawie wszyscy mieszkańcy 
Wysocka przeszli na protestantyzm. Mieszkańcy 
wsi przekazywali daniny na rzecz luterańskiego 
pastora w Rokitnicy. W następnym stuleciu, 
choć kościół znajdował się w bardzo złym 
stanie, biskup wrocławski biskup przeprowadził 
rekatolicyzację wsi. We wsi osiedlano katolików, 
a luterańskich właścicieli zmuszano do sprzedaży 
swoich posiadłości. Renowacja świątyni musiała 
zostać zakończona przed rokiem 1718, ponieważ 
protokół z wizytacji kościelnej przeprowadzonej 
w tym roku wymienia kościół odnowiony. Kościół 
na nowo poświęcono św. Jadwidze, 
a posługę duszpasterską pełnił ksiądz z Brennika. 
Prawdopodobnie działania wykazane wyżej 
spowodowały, że w roku 1724 wieś uznano za 
całkowicie katolicką. Jednakże zajęcie Śląska 
przez Prusy (1742) spowodowało, że do wsi 
mogli wracać protestanci, którzy odbywali swoje 
praktyki religijne w kościele ewangelickim w 
Rokitnicy. 

Obecny plan kościoła składa się z nawy oraz 
prezbiterium. W kruchcie zachodniej zachował 
się gotycki ostrołuczny portal 
zdobiony maswerkiem. 
Skromniejszy portal, także 
gotycki, zachował się od 
strony kruchty południowej. 
Wewnątrz kościoła, na ścianie 
południowej, znajduje się 
interesujący zabytek malarstwa 
– obraz z ok. 1500 r. 
przedstawiający scenę 
Ukrzyżowania, na którym 
widoczna jest Matka Boska 
Boleściwa i św. Jan. Do kościoła 
przynależy dobrze utrzymany 
cmentarz. Zwraca na nim 
uwagę grobowiec rodzinny 
Vielerów. Na ścianie bocznej 
znajduje się kamienna tablica 
z inskrypcją informującą, że 
jest to miejsce spoczynku 
również „rodziny Scholz i 
Brzitwa”. Dziwna pisownia tego 
drugiego nazwiska wzięła się 
najprawdopodobniej stąd, że 

to dość typowe śląskie nazwisko (Brzytwa) 
przez urzędnika niemieckiego zostało nieco 
zamienione („y” na „i”). 

W kwietniu 1997 roku Rada Gminy 
Złotoryja ustanowiła po raz pierwszy 
po wojnie herb gminy. W polu zielonym 
znajdują  się półpostacie pary książęcej – 
księcia Henryka Brodatego i św. Jadwigi 
- niżej mur z blankami, pod którego 
sklepieniem umieszczono pięć złotych 
kłosów złotych ujętych w wachlarz. 
Herb odwołuje się do najstarszych 
tradycji tych ziem. Zamek piastowski, 
który mieścił się w Rokitnicy i po którym 
pozostały tylko ruiny, był siedzibą Henryka 
Brodatego (mur blankowany natomiast 
oznacza przede wszystkim fragment tej 
warowni). Legenda głosi, że w owym 
zamku właśnie małżonkowie spędzili swój 
miesiąc miodowy. On też nadał „gościom 
ze Złota” prawa magdeburskie. Jeśli 
chodzi o Jadwigę, to mogła ona pomagać 
małżonkowi w zorganizowaniu osadnictwa. 
Z kolei rolniczy charakter gminy został 
przedstawiony za pomocą pięciu złotych 
kłosów oraz zielonego tła. Stylizowane kłosy 
symbolizować mogą również hojność 
i urodzajność tych ziem.

Od 2008 r. Szkole Podstawowej nr 3 
w Złotoryi patronuje książę Henryk 
Brodaty.  Podczas szkolnych uroczystości 
u jego boku zawsze kroczy jego małżonka 
Jadwiga. W 2009 r. imię św. Jadwigi 
otrzymała Szkoła Podstawowa w 
Sokołowcu. 

Imię Świętej nosi cmentarz komunalny 

w Złotoryi. Od 1997 r. istnieje ulica św. 
Jadwigi, której nazwę ustanowiono 
z inicjatywy TMZZ.

Roman Gorzkowski, Józef Banaszek

Złotoryjskie zagadki
Męczeństwo św. Barbary
Widzimy obraz Lucasa Cranacha starszego z około 

1510 r. Przedstawia śmierć świętej Barbary, 
która za chwile zginie z rąk własnego ojca. Wcześniej 
potajemnie przyjęła chrześcijaństwo, co spotkało się z 
okrutną reakcją jej ojca. Gdy nie wyrzekła się Chrystusa, 
uwięził ją najpierw w wieży i poddał torturom. Stąd 
wizerunek lub miniatura wieży są jej częstym atrybutem. 
Na jednym ze złotoryjskich zabytków widzimy postać 
św. Barbary z wieżą. O jaki zabytek chodzi? Gdzie się 
znajduje i kiedy powstał?

Roman Gorzkowski

K r o n i k a

Kościół św. Jadwigi w Złotoryi w XVIII w.

16.06.2020 r. na Zamku w Grodźcu odbyło 
się  spotkanie samorządowców z wojewodą 
dolnośląskim Jarosławem Obremskim.
19.06.2020 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego odbyło się spotkanie burmistrzów 
i wójtów z terenu powiatu złotoryjskiego na 
temat możliwości scalenia w jeden wszystkich 
projektów „rowerowych” zgłoszonych przez 
nasze samorządy do realizacji w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Aglomeracji Jeleniogórskiej w przyszłej 
perspektywie finansowej 2021-2027.
26.06.2020 r. w związku z zakończeniem roku 
szkolnego w placówkach oświatowych powiatu 
złotoryjskiego odbyły się ograniczone do 
minimum ceremonie odbioru świadectw.
28.06.2020 r. w całym kraju odbyła się I tura 
Wyborów Prezydenta RP. 
30.06.2020 r. w związku z wygasaniem w tym 
roku kadencji dyrektorów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie 
i w Złotoryi, Zarząd Powiatu Złotoryjskiego, 
korzystając z funkcjonujących obecnie rozwiązań 
prawnych związanych z epidemią koronawirusa, 
podjął uchwałę o powierzeniu stanowiska 
obojgu dyrektorom na kolejny rok szkolny.
3.07.2020 r. w  średniowiecznym Zamku 
Grodziec odbył się koncert Wawrzyńca 
Dąbrowskiego bardziej znanego jako Henry No 
Hurry i rozpoczął cykl “Najbardziej nastrojowych 
koncertów w regionie”.
5.07.2020 r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy 
do Rzeszówka.
6.07.2020 r. Złotoryjski Ośrodek Kultury i 
Rekreacji rozpoczął realizację swoich propozycji 
na spędzenie wakacji.
6.07.2020 r. w pobliżu Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Kolejowej w 
Złotoryi saperzy dokonali detonacji znalezionego 
na miejscu granatu. W promieniu 200 metrów 
od miejsca znaleziska zostali ewakuowani 
wszyscy mieszkańcy oraz pracownicy m.in. sądu 
i RPK.
6 - 7.07.2020 r. trzynaścioro młodych złotoryjan 
wzięło udział w warsztatach filmowych 
organizowanych przez Złotoryjski Ośrodek 
Kultury i Rekreacji.
12.07.2020 r. w całym kraju odbyła się II tura 
Wyborów Prezydenta RP. 
21.07.2020 r. w Starostwie Powiatowym 
w Złotoryi odbyło się spotkanie z dowódcą 
Patrolu Saperskiego w sprawie sprawdzenia 
saperskiego całego terenu przy budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Złotoryi.
23.07.2020 r. w Zagrodnie rozstrzygnięto 
konkurs fotograficzny „Złote Zagrodno – łąki w 
krajobrazie”.
25.07.2020 r. w Komendzie Powiatowej Policji w 
Złotoryi zorganizowano „Dni Otwarte”.
26.07.2020 r. na boiskach przy Zespole Szkół 
Zawodowych w Złotoryi rozegrano amatorski 
turniej siatkówki plażowej w ramach Kaczawskiej 
Ligi Siatkówki na Piasku.
1.08.2020 r. na nowo wybudowanym odcinku 
miejskiej ścieżki rowerowej nad Zalewem 
Złotoryjskim Urząd Miejski zorganizował wyścig 
rowerowy „Rowerowa  Serpentyna”. 
13.08.2020 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji otwarto wystawę makiety stacji 
kolejowej w Złotoryi, wykonanej przez 
instruktora modelarstwa I klasy Stanisława 
Zawadzkiego.
1.09.2020 r. Kapituła Wyborów Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej ogłosiła, że Człowiekiem Ziemi 
Złotoryjskiej za rok 2019 została Aleksandra Roś.
5.09.2020 r. w Leszczynie zorganizowano 
największy cyklu maratonów MTB w Polsce – 
„Bike Maraton”.
5.09.2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w 
Złotoryi zorganizowała 9. edycję ogólnopolskiej 
akcji Narodowego Czytania. Tym razem 
złotoryjanie czytali „Balladynę”.
6.09.2020 r. w Złotoryi odbyła się kolejna edycja 
cyklu PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk wyścig 
kolarski „Złota Wstęga Kaczawy”.

Opracował Jarosław Jańta
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Opowiadają o ludziach sprzed setek lat, po których 
pozostały jedynym materialnym śladem. Rzadko 

zajmują badaczy, bo nie przypisuje się im zwykle 
wielkiej wartości artystycznej, ani ważnych treści 
ideowych, takich jakie występują w obrazowych 
epitafiach. Tymczasem od starożytności pełniły 
specyficzną odmianę sztuki sepulkralnej i niosły 
w sobie pewien kod wiedzy z dziedziny historii 
i historii sztuki, religioznawstwa, genealogii, 
heraldyki, kostiumologii czy epigrafiki. Renesansowe 
płyty nagrobne z wyobrażeniem całej postaci 
kontynuowały wzory średniowieczne i pewne, 
wytworzone wówczas wzorce. Wytwarzano je w 
wielkiej ilości, ale do końca XV w. były wyznacznikiem 
wysokiej pozycji społecznej i fundowały je jedynie 
warstwy tzw. uprzywilejowane (arystokracja, 
rycerstwo, wyższe duchowieństwo).

Od XVI w. stały się specyfiką sztuki nagrobnej 
krajów pozostających w obszarze religii 
protestanckiej, a ich fundowanie było przywilejem 
nie tylko warstw szlacheckich, bowiem wraz z 
przemianami społecznymi i światopoglądowymi 
stały się też dostępne dla nowopowstających 
grup społecznych, wyróżniających się finansowo 
i intelektualnie: patrycjatu miejskiego (rajców, 
bankierów, złotników), zamożnych kupców i 
rzemieślników (np. sukienników, piekarzy, rzeźników, 
garbarzy), ale też prawników, lekarzy, nauczycieli 
czy ewangelickich duchownych będących często 
wybitnymi intelektualistami. To właśnie w tym kręgu 
kulturowym (w tym także na Śląsku) powstawały 
masowo płyty nagrobne dla dzieci, także tych 
martwo urodzonych, a także kobiet zmarłych przy 
porodzie lub w połogu.

W Złotoryi zachowały się w dwóch kościołach 
jedynie trzy płyty figuralne i zbyteczne jest wgłębianie 
się w interpretacje, czy były to płyty nagrobne (te 
były powiązane z miejscem pogrzebania) czy epitafia 
figuralne, pełniące funkcję upamiętniającą i zwykle 
posiadające jakąś formę obudowy. Zważywszy 
masowość powstawania takich obiektów w śląskich 
farach miejskich i zamożność mieszkańców dawnej 
Złotoryi, ilość ta jest śladowa i pierwotnie musiało ich 
być o wiele więcej, czego nie da się dzisiaj określić 
z powodu braku źródeł.

Zachowały się dwie płyty dziecięce (szlachecka 
i mieszczańska) i jedna dla duchownego. Skupimy 
się zatem na interpretacji tych trzech kanonów 
przedstawień i określimy ich przekaz. Należy 
pamiętać, że w XVI w. umiejętność czytania i pisania 

nie była powszechna, stąd nie każdy mógł odczytać 
informacje zawarte w inskrypcji i ważna była przede 
wszystkim wymowa wizualna. Kościoły, w których 
umieszczano nagrobki i epitafia były dość ciemne, 
oświetlane jedynie światłem naturalnym lub 
płomieniami świec, więc i widoczność nieco 
ograniczona. Postacie miały naturalne wymiary, 
rzeźbiono je jak najbardziej realistycznie 
i polichromowano tak, by sprawiały wrażenie 
„żywych”. W XVIII-XIX-wiecznych opisach można 
napotkać zdania, że na obserwatorach (zwykle 
już katolikach) wyobrażenia te robiły wrażenie 
„strasznych”, co mogło być jedną z przyczyn 
masowego ich usuwania z przestrzeni kościelnych 
w tym czasie. 

Już pobieżne spojrzenie na płytę nagrobną/
epitafium dawało wiedzę o postaci, a zawarty w 
przedstawieniu kod był bardzo czytelny: od razu 
widoczna jest płeć osoby warunkowana strojem, 
który określa też przynależność stanową, strój 
zwykle jest aktualny dla danej epoki, ale nie jest to 
portret osoby, a jedynie jej symbol. Stąd nie należy 
nigdy określać wieku na podstawie wyglądu postaci 
na płycie, bowiem był on „ponadczasowy”, a cechy 
portretowe pojawiły się dopiero około połowy XVII 
wieku. Podobnie było z dziećmi wyobrażanymi 
jako „mali dorośli”, stąd dziewczynki nosiły 
bogate suknie dorosłych kobiet z masą biżuterii, 
a chłopcy broń. Małych chłopców (do około 7 
lat) przedstawiano w dziewczęcych sukienkach, 
co bywa mylnie interpretowanie, szczególnie 
gdy zatarta jest inskrypcja. Herby wokół postaci 
określały ród i jego rangę, im więcej ich było (od 
2-16), tym lepiej świadczyło o jego starodawności 
i budziło szacunek. Na płytach dziecięcych chętnie 
wyszczególniano majątki ojca i pełnione przez niego 
funkcje, zwykle podawano dokładną datę śmierci 
roczną, miesięczną i dzienną, a nawet godzinną, ale 
rzadko jej przyczynę. Przy dziecku nieszlacheckim 
umieszczano zwykle zamiast godła herbowego 
gmerk ojcowski, a czasem tylko główkę anielską. 
W przedstawieniach dziecięcych obowiązywała 
pewna ikonografia - na głowach wianki, w dłoniach 
pojedyncze kwiatki (często róża, mająca odniesienia 
biblijne) lub bukieciki - symbole przedwczesnej 
śmierci, kruchości życia i niewinności, niekiedy w 
dłoniach muszla lub owoc - jabłko, winne grono, 
cytryna-symbole raju i odkupienia osiągniętego 
poprzez śmierć Chrystusa, rzadziej grzechotki 
-symbol dzieciństwa i wczesnej śmierci. Dziewczęta 

miały rozpuszczone włosy - tzw. włosy Lorrelei, 
a chłopcy małe kordziki przy pasie - symbol 
stanowy, często trzymali książkę wskazującą na ich 
szkolny wiek i na to, że umieli już czytać.

1. Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Płyta nagrobna kilkuletniej szlachcianki 
Elene v.Peste (?) z 3. ćwierci XVI w., której 
towarzyszą cztery herby: dwa górne rodziców 
(v.Peste, v.Schindel) i dwa dolne babek od strony 
ojczystej i macierzystej (v.Redern, v.Kuler). Jej 
ojciec (herb zawsze w lewym górnym rogu płyty) 
pochodził z całkowicie nieznanego rodu, o którym 
milczą źródła historyczne i czytelna jest tylko nazwa 
jego majątku Kaiserswalde, dzisiejsze Okmiany 
(pow. legnicki). Dziewczynka ma modlitewnie 
złożone dłonie i wianek na rozpuszczonych włosach. 
Jej strój jest typowy dla mody tego czasu: stanik 
z prostokątnym dekoltem i bufkami na ramionach, 
ujęty dołem niewielką baskinką, nałożony na 
koszulkę wykończoną przy dłoniach falbankami 
i wysokim kołnierzem na stójce. Spódnica 
wierzchnia układana w równe fałdy, rozcięta 
pionowo ukazuje spodnią i wykończona jest dołem 
szerokim dekoracyjnym pasem z naszywanej 
pasmanterii i być może haftem.

Inskrypcja jest zakończona, częstym na 
protestanckich nagrobkach, zwrotem D.G.G. 
(„Dem Gott Gnade” - niech Bóg będzie jej łaskawy). 
Akcentuje on dydaktyczne przesłanie nauki Luthra - 
długość życia wynika z woli Bożej, a głęboka, 
niezachwiana wiara zostaną nagrodzone 
zmartwychwstaniem i życiem wiecznym.
Płyta jest bardzo słabej klasy artystycznej 
i technicznie nieporadna.

2. Kościół św. Mikołaja. Epitafium Barbary 
Girschner zmarłej w marcu 1595 r. w wieku 
niespełna 2,5 lat, „córeczki tutejszego mieszczanina” 
Matesa Girschnera. Takie zdrobienia używane na 
nagrobkach dla określenia małych dzieci jak np. 
„Töchterlein” (córeczka) albo „Söhnlein”(synek) 
były wyrazem tkliwości i podkreśleniem ich 
młodego wieku. Przedstawienie jest ciekawie 
zakomponowane, dobrej klasy artystycznej i 
poprawne technicznie. Niewielkie epitafium ma 
architektoniczny kształt „domku” zwieńczonego 
fantazyjnym szczytem, w którym jest umieszczony 
gmerk jej ojca z inicjałami B G. Forma ta 
nawiązywała do kształtu starożytnej kapliczki dla 
zmarłych i powtarzana była chętnie w okresie 
renesansu. Dziewczynka jest cofnięta za kolumny 
i stoi już w przestrzeni umarłych, bowiem arkada 
za nią to symboliczne wyobrażenie granicy między 
światem żywych i umarłych. To niejako ostatnie 
pożegnanie i za chwilę dziecko wejdzie przez arkadę 
- bramę do raju. 

Dziewczynkę wyobrażono znacznie starszą 
niżby to wynikalo z jej wieku i ubraną w sukienkę 
typową dla przełomu XVI/XVII w. - gorsecik 
dekorowany pasmanterią, a spod niego widać 
szerokie i sfałdowane rękawy koszuli, wykończone 
płaskimi mankietami. Pod szyją modna, rurkowana 
kryza. Spod stanika sukienki spływa długi faruszek 
obrębiony koronką, a z paska zwisa na długim 
łańcuszku mała torebeczka. Fartuszek to nie tylko 
ochrona sukienki, ale też odniesienie do przyszłej 
roli dziewczynki jako gospodyni domu. Takie małe 
sakiewki na tzw. ramce, tekstylne lub skórzane, 
pięknie dekorowane haftami, koralikami i często 
srebrnymi nakładkami były od XIII w. modnym 
uzupełnieniem kobiecego stroju. Dziewczynka ma 
dwa warkocze zwinięte nad uszami, a na czubku 
głowy wianek, symbolizujący dziecięcą niewinność. 
Pod jej stopami biegnie wyryty cytat z Ewangelii św. 
Jana „ja żyję i wy też żyć będziecie”, jako luterańskie 
wyznanie wiary, zawierające głęboką pewność 
w życie wieczne i dodające otuchy cierpiącym 
rodzicom.

Nie wiadomo kim był ojciec Barbary, ale musiała 
to być rodzina zamożna, ponieważ wystawienie 
takiego epitafium było dość kosztowne. Strzępy 
źródeł donoszą o jakimś Balthasarze Girschner, który 
w 1629 r. napisał notatkę o zrabowaniu Złotoryi 
przez oddziały katolickich dragonów Lichtensteina. 
Natomiast we Wrocławiu żyli w początku XVIII w. 
złotnicy Christoph i jego syn Johann Georg Girschner 
(Gierschner, Girsner, Kirschner).

Kamienie, które mówią,
czyli co opowiadają płyty nagrobne

Płyta nagrobna 
Elene von Peste

Epitafium Barbary 
Girschner 

Płyta nagrobna
pastora Caspara Polo
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Obok epitafium dziewczynki wisi duże, 
architektoniczne, inskrypcyjne epitafium jej 
rodziców Matthesa Girschner i Hedwig Hupfert, 
fundowane prawdopodobnie przez wdowę, 
bowiem brak daty jej śmierci. On zmarł 29 
sierpnia 1593 r. w wieku 73 lat, kilka miesięcy po 
narodzinach córki! Pozwala to wnioskować, że 
został ojcem w wieku 72 lat, a Hedwig musiała być 
znacznie młodsza od męża. I tu znowu pojawia 
się zagadkowy obiekt z kościoła Narodzenia NMP. 
Jest to kamień niewiadomego przeznaczenia z 
wyrytym gmerkiem Girschnera (?) i monogramami 
MZ oraz MG. Pierwsze inicjały mogły należeć do 
wcześniejszej i nieznanej żony Matthesa, której 
istnieniene, zważywszy na jego wiek i tak późne 
urodziny córki, jest bardzo prawdopodobne.

3. Kościół św. Mikołaja. Płyta nagrobna 
pastora Caspara Polo, zmarłego w maju 1597 r. 
w wieku 38 lat i pełniącego wtedy posługę 
pastora w Raciborowicach Górnych (pow. 
bolesławiecki). Jest to typowe przedstawienie 
protestanckiego duchownego z biblią pod lewym 
ramieniem, symbolizującą nie tyle jego zawód 
(wtedy pojawiał się kielich mszalny) co wiedzę 
i wykształcenie. Pastor był bowiem nie tylko 
duchownym, ale też nauczycielem Ewangelii. 
Palcami lewej dłoni przytrzymuje niewielką 
klepsydrę, będącą popularnym symbolem 
wanitatywnym, nawiązującym do nietrwałości 
życia, a palcem prawej dłoni wskazuje na nią, 
akcentując jej szczególne znaczenie. W lewym, 
górnym rogu płyty widnieje charakterystyczny, 
mieszczański herb. Nie jest to rzeczywisty portret 
pastora, ale symbol pewnej funkcji społecznej. 
Jego strój i uczesanie są charakterystyczne 
dla wykonywanego zawodu. Jest to strój tzw. 
urzędowy (nie liturgiczny), wzorowany na stroju 
Martina Luthra z XVI w.: czarna toga do kostek, 
płaski beret i pantofle, a na szyi niewielka biała 
kryza. Strój ten już od od czasów Luthra noszony 
był także przez profesorów uniwersytetów, potem 
też przez sędziów i królewskich urzędników. Uwagę 
zwracają wystające spod togi rękawy koszuli 
wykończone koronką, co było raczej cechą strojów 
mieszczańskich i nie przystawało do skromności 
ubioru duchownego.

Właściwie bardziej interesująca od płyty 
nagrobnej jest postać samego duchownego 
i zagadka jego pochowania właśnie w Złotoryi, 
na co wskazuje zwrot „lieget alhie begraben 
(„leży tu pogrzebany”). Zachowana inskrypcja 
pozwala odczytać jedynie: datę śmierci (20 maj 
1597, między godziną 23 a 24), wiek pastora (38 
lat), miejsce pochodzenia „aus Meiβen” i zawód 
(„damals Pfarr Herr zu Hartmansdorf”). Okazuje 
się bowiem, że taka postać nie istnieje w znanych 
spisach pastorów ze Złotoryi i z Racibiorowic 
Górnych.

Casparus Polo urodził się w 1555 r. w Borna, 
w okręgu Lipska (Miśnia), jako syn Caspara. 
W zimowym semestrze 1571 r. studiował w Lipsku, 
a w lutym 1573 r. w Wittemberdze. Nie wiadomo, 
kiedy przybył na Śląsk, a do Raciborowic mógł 
przyjechać jako „pomocnik” sędziwego pastora 
Johanna Körbera (†1591). Prawdopodobnie 
często zmieniał plebanie, co jednak było wówczas 
zjawiskiem dość częstym. Nic nie wiadomo o jego 
rodzinie, ale ze Złotoryi mogła pochodzić np. jego 
żona lub może zachorował tu w trakcie wizyty, 
może tu mieszkali jego krewni na tyle zamożni, że 
mogli wystawić dość kosztowny pomnik nagrobny. 
Wreszcie poprzedni złotoryjski pastor Balthasar 
Weg(e)ner (†1590) też pochodził z Miśni, też z 
okolic Lipska i mogli być spokrewnieni? Zgoda 
na pochówek w mieście, a potem wystawienie 
nagrobka musiały się wiązać z jakimiś koligacjami 
rodzinnymi.

Fundowanie całopostaciowych pomników 
nagrobnych lub epitafiów dla pastorów i ich rodzin 
było na Śląsku i Łużycach dość częste i jeszcze 
do dziś zachowało się kilka takich płyt 
całopostaciowych. Były one szczególnie niemile 
widziane w okresie silnej rekatolicyzacji, około 
połowy XVII w. i masowo usuwane.

Małgorzata Stankiewicz

PŁYTY/EPITAFIA

W Złotoryi mamy ponad setkę kamiennych płyt 
nagrobnych i epitafiów z XVI-XVIII wieku. 

Największym zbiorowiskiem tych cennych źródeł 
są wnętrza i elewacje zewnętrzne złotoryjskich 
kościołów oraz mury otaczające cmentarz. To 
co się zachowało jest jedynie drobną częścią 
spośród tysięcy płyt, które musiały znajdować się 
w mieście. Zniszczonych tablic z ich kształtami, 
rozmiarami, symboliką, zdobieniami, już nie ujrzymy. 
Jednak w wielu przypadkach możemy dotrzeć do 
samego napisu... Inskrypcje były często spisywane 
przez rodzinę, przyjaciół, lokalnych kronikarzy 
i potem zamieszczane w listach, pamiętnikach, 
inwentaryzacja pomników oraz drukowanych 
publikacjach. Dzięki temu możemy odtworzyć 
napisy z co najmniej kilkunastu już nie istniejących w 
mieście płyt nagrobnych i epitafiów ściennych.

Takie zniszczone tablice, których łacińskie 
inskrypcje wciąż możemy odczytać, należą choćby 
do Martina Thabora i Piotra Sicke. Obaj byli w 
XVI w. nauczycielami i rektorami Gimnazjum 
Humanistycznego w Złotoryi. Zostali pochowani 
w złotoryjskim kościele parafialnym, czyli Kościele 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 

Martin Thabor (Taburnus) urodził się 
9 listopada 1524 r. w Głogowie i tam rozpoczął 
naukę w szkole miejskiej. W wieku 13 lat został 
wysłany na studia do Wittenbergi (1537-1539). 
Potem w celu rozwijania uzdolnień matematyczno 
- astronomicznych kontynuował naukę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim (1539-1541). Po dwóch 
latach powrócił na Uniwersytet w Wittenberdze 
(1542-1546) i studiował teologię oraz język łaciński, 
grecki i hebrajski. Studia skończy z tytułem magistra 
25 lutego 1546 r. 11 listopada 1546 r. rozpoczął 
pracę w Gimnazjum Humanitsycznym w Złotoryi 
na stanowisku nauczyciela matematyki i astronomii 
z rocznym uposażeniem w wysokości 70 marek. 
Przez trzydzieści trzy lata był nauczycielem (1546-
1579) oraz w międzyczasie pełni funkcję rektora 
(1556-1558, 1563-1579). W latach 1550-1551 został 
wprowadzony do Rady Miejskiej Złotoryi. W 1548 r. 
poślubił Katarzynę Strobel (1510-1577) - wdowę po 

Georgu Helmrichu (1500-1536), burmistrzu Złotoryi. 
W ten sposób wszedł do jednego z najbardziej 
wpływowych złotoryjskich rodów. Szybko doczekał 
się też z Katarzyną własnego syna Martina Thabora 
Młodszego (1549-1598). W 1577 r. Thaborowi 
umiera żona Katarzyna. Po rocznej żałobie żeni się 
ponownie 25 listopada 1578 r. z córką burmistrza 
Legnicy. Związek ten przetrwał jednak zaledwie pół 
roku - Martin Thabor zmarł 15 kwietnia 1579 r.
i został pochowany w złotoryjskim Kościele 
Mariackim.

Piotr Sicke (Sickius, Siccus) urodził się 24 
kwietnia 1530 r. w Rensburgu w obecnym kraju 
związkowym Szlezwik-Holsztyn. Zapisał się na 
Uniwersytet w Rostocku w sierpniu 1551 roku, 
15 października 1555 r. został magistrem filozofii. 
W lipcu 1556 r. przeniósł się na Uniwersytet w 
Wittenberdze, gdzie 25 lipca 1556 został przyjęty 
do Senatu Wydziału Filozoficznego. 21 grudnia 
1558 r. za protekcją Filipa Melanchtona uzyskał 
katedrę filozofii na Uniwersytecie w Królewcu i 
prowadził m.in. wykłady z Nowego Testamentu. 
W latach 1559-1566 sprawował urząd dziekana 
wydziału filozoficznego oraz był rektorem 
uniwersytetu w semestrze zimowym 1567/68, 
1571/72 i 1573/74. Następnie przeniósł się 
6 grudnia 1575 r. do Elbląga na stanowisko rektora 
Gimnazjum. Kierował szkołą przez cztery lata. 
Odszedł w 1579 r. do Gimnazjum Książęcego 
w Brzegu, gdzie sprawował urząd rektora 
w latach 1579-1582 oraz opracował w 1580 r. nowy 
regulamin (Porządek szkolny). W styczniu 1584 r. 
został rektorem Gimnazjum Humanistycznego 
w Złotoryi (1584-1588). W ciągu swojego życia 
opublikował kilka oracji i rozpraw teologicznych. 
Zmarł 26 kwietnia 1588 r. w Złotoryi i został 
pochowany w Kościele Mariackim.
Źródła epitafiów: Martin Thabor, [w:] Casparo Laudismann 
[Aurimontano Silesio], Consilium in tegrum, et perfectum 
de exoticis Linguis Gallica et Italica citius…, Stetini 1613, 
s. 223; Peter Sickius, [w:] J. Ehrhardt, Presbyterologie des 
Evangelischen Schlesiens, T. 4, Liegnitz 1789, s. 454.

Damian Komada

Inskrypcje ze zniszczonych płyt nagrobnych

NAJDOSTOJNIEJSZY I WIELCE UCZONY MĄŻ, 
PAN MAGISTER PIOTR SICKIUS, 

RENSBURGENSIS, ABSOLWENT AKADEMII 
W WITTENBERDZE I W REGIONIE NIEGDYŚ 

PROFESOR ZWYCZAJNY, NAJBARDZIEJ ZNANY 
WŚRÓD GIMNAZJUM W ELBLĄGU, 

ZNAKOMITEJ SZKOLE W BRZEGU I ZŁOTORYI. 
NAJGODNIEJSZY I NAJUCZCIWSZY REKTOR, 
FILOZOF, MÓWCA, ZNAKOMITY, WYBITNY 
TEOLOG, NAJLEPSZY, POCHOWANY POD 

WZGLĘDEM CIAŁA POD KAMIENIEM, A DUSZA 
ŻYJE WIECZNYM SZCZĘŚCIEM. ZMARŁ Z 

WYPEŁNIENIEM NALEŻYTYCH OBOWIĄZKÓW 
I POBOŻNIE, W 1588 R., DNIA 26 KWIETNIA 
O GODZINIE 8 RANO, PRZEŻYWSZY 58 LAT, 

JEGO IV REKTORATU, 15 TYGODNIA.

Rekonstrukcja inskrypcji z płyty 
nagrobnej Martina Thabora (1524-1579)

Rekonstrukcja inskrypcji z płyty
nagrobnej Piotra Sickiusa (1530-1588)

Kondukt żałobny zmierza na cmentarz (rycina z XVI w.)

NAJDOSTOJNIEJSZEMU MĘŻOWI
WYRÓŻNIAJĄCEMU SIĘ POCZUCIEM 

OBOWIĄZKU, ERUDYCJĄ I WSZELAKĄ 
WIEDZĄ, JAK RÓWNIEŻ AUTORYTETEM 

I MORALNOŚCIĄ, PANU MARTINOWI 
THABURNO, ZNAJĄCEMU TRZY JĘZYKI, 

WYBITNIE BIEGŁEMU W TEOLOGII 
I FILOZOFII, KTÓRY RAZEM Z REKTOREM

TEJ SZKOŁY ZAJMOWAŁ SIĘ NIĄ 
SUMIENNIE PRZEZ PEŁNE 33 LATA 
I TRZYMAŁ NAD NIĄ PIECZĘ, GDY 

ZMARŁ Z WYPEŁNIENIEM NALEŻYTYCH 
OBOWIĄZKÓW I SPOKOJNIE W WIEKU 

55 LAT, DNIA 15 KWIETNIA 1579 R., 
POGRĄŻYWSZY SIĘ JAKBY W BŁOGIM 

ŚNIE ULEGŁ OSTATECZNEJ KONIECZNOŚCI.



KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Tradycje warzenia piwa w Złotoryi i okolicach 
sięgają średniowiecza. W XIX w. produkcja zaczęła 

przybierać charakter przemysłowy. Każde większe 
miasteczko miało swój browar, słodownie, rozlewnie 
oraz skład. W połowie XIX wieku na Dolnym Śląsku 
doliczono się ponad 1200 browarów! Doszło do 
rewolucyjnych zmian w produkcji, przechowywaniu i 
transporcie. Użycie maszyny parowej zmechanizowało 
pracę i dostarczyło ciepła do podgrzewania kotłów 
warzelnych. Obok starego sposobu warzenia piwa 
górną fermentacją (piwa ciemne i pszeniczne), 
udało się w poł. XIX w. wprowadzić metodę dolnej 
fermentacji (mogą powstać piwa typu lager). Carl 
Balling konstruuje cukromierz, umożliwiający pomiar 
zawartości ekstraktu i tym samym opracowywanie 
dokładnych receptur piwnych. Karol Linde stworzył 
maszynę chłodniczą, którą szybko zastosowano 
do chłodzenia piwa. Ludwik Pasteur przeprowadził 
badania nad fermentacją i wydał w 1876 r. „Studium 
nad piwem”, które zrewolucjonizowało produkcje 
i przechowywanie piwa. Rozwój sieci kolejowej oraz 
powstanie wagonów chłodniczych, pozwoliło na 
dostarczanie piwa, chmielu, słodu i drożdży w dowolne 
miejsce. Rozwinęła się też produkcja wody gazowanej. 
Napój pozyskał pod koniec XVIII w. Joseph Priestley 
w wyniku zawieszeniu miski wody powyżej kadzi z 
piwem w browarze w Leeds w Anglii. Doszło wtedy 
do nasycenia wody dwutlenkiem węgla z fermentacji 
drożdży piwnych. Później Priestley oraz Johann Jacob 
Schweppe opracowali przemysłowy sposób gazowania 
wody przy użyciu dwutlenku węgla otrzymywanego 

Złotoryja i okolice w reklamie sprzed 1945 r.
z sody i kwasu. Stąd powszechnie zaczęto nazywać 
napój z bąbelkami wodą sodową. 

Ceny piwa i napojów były niskie, co przyczyniło się 
do stworzenia ogromnego rynku zbytu… Nastała moda 
na ogródki piwne i spędzanie czasu na łonie przyrody. 
Lekarze zalecali piwo w celach zdrowotnych. Znakomicie 
rozwinięta złotoryjska branża restauracyjna i hotelarska 
(co najmniej 34 lokale w latach 1900-1945) pochłaniała 
ogromne ilości alkoholu, piwa, wody sodowej, 
napojów… Pod koniec XIX w. na Śląsku roczne spożycie 
piwa przekroczyło 110 litrów na osobę. 

W tych sprzyjających warunkach rozwijają 
się złotoryjskie browary nowej generacji. Zaczyna 
prowadzić browar i rozlewnie G. Miserre (1865-1867) 
oraz August Sommer (1865 -1878), po nim warzenie 
piwa już w „Obergärige Bierbrauerei” (Browarze 
Górnej Fermentacj) będzie kontynuował Robert Lienig 
(1878 -1907) oraz Wilhelm Reinholdt (1907 -1910). 
Pojawiają się też w mieście browarnicy, producenci 
wód, właściciele rozlewni i składów: G. Seibt 
i Alfred Seibt (1865-1880), Heinrich Timmler (ok. 
1880-1908) - właściciel browaru z Legnicy, Edmund 
Krug, rozlewnia i hurtownia, Marie Güttler - rodzina 
Hermana Güttlera, właściciela browaru z Lubina, 
dzierżawca w latach 1912-1920 części Browaru 
Neumanna oraz właściciele „Mineralwasserfabrik” 
(Wytwórni wody mineralnej) Bruno Reiss, Georg 
Elsner...Od prowadzenia „Communebrauerei” 
(Browaru Miejskiego) zaczyna swoją działalność 
w latach 1867-1869 Hand & Neumann. W 1868 r. 
Oswald Neumann przejął Browar Miejski i rozbudował 

Piwo, woda gazowana, napoje, browary, rozlewnie, hurtownie – cz. 7

Na dworcu

Makieta stacji 
kolejowej 

jest już gotowa, 
podobno 

decydenci w województwie myślą o 
reaktywowaniu połączenia kolejowego 

go w latach 1868 -1901 w nowoczesny zakład: 
„Dampfbierbrauerei Oswald Neumann” (Browar 
Parowy Oswald Neumann) przy dzisiejszej 
ul. Mickiewicza 4-6. Po jego śmierci browar pod 
tą samą nazwą będzie prowadził syn Richard 
Neumann (1901-1927). Po nim interes przejmą 
spadkobiercy aż do 1945 r. W 1949 r. browar przejdzie 
na własność Państwa Polskiego (Orzeczenie nr 84 
Ministra Przemysłu i Handlu z 21 kwietnia 1949 r.). Po 
zakończeniu II wojny światowej browar był w dobrym 
stanie, jednak produkcja piwa nie została wznowiona.

Browary były ważne dla lokalnych społeczności 
- inicjowały postęp techniczny i dostarczały 
poszukiwanych produktów spożywczych. Oswald 
Neumann posiadał jedną z pierwszych w Złotoryi 
maszyn parowych, elektryczne oświetlenie, prądnice, 
silniki elektryczne oraz chłodnie z maszynami Linde. 
Podłączono w nim też bardzo wcześnie telegraf, 
a potem telefon o numerze zaledwie 17. Dodatkowo 
browar prowadził sprzedaż odpadów poprodukcyjnych 
(np. wysłodzin) na paszę dla zwierząt oraz lód i drożdże - 
kupowane przez rzeźników, restauratorów, piekarzy 
i gospodynie domowe. 

Piwny asortyment Browaru Neumanna był 
bardzo szeroki. Na początku XX w. miał w sprzedaży 
7 rodzajów piwa: Eksportowe, Klasztorne, Złotoryjski 
Pilsner, Stark-Bock, Marcowe, Mieszczańskie 
i Karmelowe. Działała też przy nim rozlewnia wód 
mineralnych i napojów bezalkoholowych.

Jeżeli komuś było mało, to mógł liczyć na 
znakomicie zaopatrzone złotoryjskie składy piwa, 

Browar Parowy Oswalda Neumanna w Złotoryi, brama 
wjazdowa od obecnej ul. Mickiewicza 4-6, 1919 r

Samochód dostawczy z Browaru 
Oswalda Neumanna w Złotoryi - 1922 r.

Legnica-Lwówek Śląski, wszyscy więc 
mamy nadzieję, że odbudowane zostaną 
wiadukty w Jerzmanicach i Pielgrzymce...
itd. Wobec tego przypominamy 
niegdysiejsze i nieaktualne „kolejowe” 
złotoryjskie obrazki sprzed prawie stu 

laty – gdy już wszystko będzie 
czynne z pewnością znajdzie 
się historyk, który spisze dzieje 
dworców i pociągów na ziemi 
złotoryjskiej.

Roman Gorzkowski 

Kącik starej widokówki

22

T
ak wyglądała jedna ze złotoryjskich ulic jeszcze w pierwszych latach 
po wojnie. Prosimy o jej zidentyfikowanie, podanie wszystkich nazw 

od 1945 r. oraz o wymienienie zmian, jakie zaszły w tym miejscu w latach 
1945-2020.

Roman Gorzkowski 

Ulica jakby ta sama

Historia jednej fotografii

Staraniem Urzędu Miejskiego 
oraz dzięki pomocy bardzo 

wielu osób ukazała się pierwsza 
poświęcona temu 
tematowi publikacja, 
oparta na dokumentach 
archiwalnych oraz 
relacjach ponad sześćdziesięciu złotoryjan. Utrwalić najważniejsze wydarzenia 
i oddać ich atmosferę starali się świadkowie tamtych dni – Roman Gorzkowski, 
Andrzej Kuna, Agnieszka Młyńczak i Andrzej Wojciechowski. Kolejne rozdziały 
poświęcone są zarysowi dziejów złotoryjskiej „Solidarności” w latach 1980-
1981, pierwszym tygodniom stanu wojennego, życiu codziennemu, osobom 
represjonowanym, powoływanym do wojska, wydarzeniom 31 sierpnia 1982 r., 
funkcjonowaniu instytucji, urzędów i organizacji, 
formom ruchu oporu, roli Kościoła katolickiego 
a także rozmaitym przejawom pamięci o stanie 
wojennym do 2018 r. Tekst uzupełnia ponad 
sto ilustracji, kalendarium, indeks osób oraz 
bibliografia. Choć już kilkadziesiąt lat dzieli 
nas od czasów stanu wojennego, wciąż żywe 
są wspomnienia – autorzy mają nadzieję, że 
lektura książki nie tylko wzbudzi emocje, lecz 
zaowocuje uzupełnieniami, kolejnymi relacjami i 
pamiątkami. 

Publikacji poświęcimy obszerniejszy artykuł 
w następnym wydaniu „Echa”. Wydawca i 
autorzy zapraszają na promocję książki – 19 
września o godz. 16.00 w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji. Potem będzie można ją nabyć 
w tej placówce. 

Roman Gorzkowski

Browar Parowy Oswalda 
Neumanna
Właściciel: Richard Neumann, 
Złotoryja na Śląsku, tel. 17, 
Reiflestrasse 149/153 [obecna ul. 
A. Mickiewicza]. Polecamy podczas 
odwiedzin Doliny Kaczawy, uznane, 
lekkostrawne piwa jak:
Piwo Lager (jasne i ciemne),
Specjalność: Pilzner, Piwo 
Eksportowe w stylu Kulmbacher, 
Piwo Klasztorne w stylu 
monachijskim. W sezonie Piwo 
Bock. Produkcja wody sodowej 
i lemoniady.
Własne elektryczne oświetlenie 
oraz silniki elektryczne. Maszyny 
do lodu i systemy chłodzenia piwnic.

Edmund Krug, Hurtownia piwa. 
Złotoryja na Śląsku, ul. Legnicka 96 
(obecna ul. J. Piłsudskiego), tel. 98.
Polecam moje renomowane, 
zawsze dobrze zrobione PIWA: 
Darmowa dostawa do domu.
Kulmbacher Konrada Kisslinga
Wrocławskie Piwo Kipke
Wrocławskie Piwo Haase
Reformbier (niskoalkoholowy)
Berlińskie Piwo Pszeniczne
Echt Grätzer [Piwo Grodziskie]
Niemiecki Porter, Angielski Porter
Görlitz Landskron
Woda sodowa, lemoniada, Sinalko

Etykiety złotoryjskiego piwa z Browaru Neumanna: Złotoryjski Pilsner, Stark-Bock, Marcowe, Mieszczańskie, 
Carmelowe (brakuje do kompletu etykiety piwa Eksportowego i Klasztornego)

Porcelanowe zatyczki od butelek po 
złotoryjskim piwie, wodzie, napojach: 

Heinrich Timler (filia browaru z 
Legnicy) Bruno Reiss, Georg Elsner, 

Edmund Krug, Alfred Seibt, 
           Oswald Neumann

Treść reklamy złotoryjskiego 
Browaru Neumanna z 1905 r.

wody i napojów. Z reklamy Hurtowni 
Edmunda Kruga z 1905 r., możemy się 
dowiedzieć, że na miejscu można było 
dostać:

Skrzynka z Browaru 
Oswalda Neumanna w Złotoryi

Wnętrze browaru i rozlewni Stillers 
w Świerzawie - 1925 r.

Wóz zapakowany piwem i napojami
- okolice złotoryjskiego Rynku - 1910 r.

Spośród sprowadzanych do Złotoryi 
trunków, na szczególną uwagę zasługuje 
Wrocławskie Piwo Kipke, było tak 
popularne, że próbowano je pod koniec 
XIX w. podrabiać, przelewając inne 
piwa do beczek z oznaczeniem Kipke. 
Absolutnym rarytasem dostępnym 
w mieście był też Echt Grätzer (Piwo 
Grodziskie), eksportowane do 37 
krajów (butelka „Grodzisza” kosztowała 
w Nowym Jorku 1 dolara). Najbardziej 
popularnym słodzonym napojem 
bazalkoholowym pozostawało SINALCO...

Damian Komada

Źródła ilustracji: Liegnitz-Goldberg 
- Das schöne Katzbachtal Stadtarchivar, 
Berlin-Halensee 1925; L. Sturm, Führer 
durch die Stadt Goldberg in Schlesien 
und ihre Umgebung, 1905; www.polska-
org.pl; www.polbeerlabels.pl/Zlotoryja.
htm; www.myvimu.com.

Butelka z Browaru Neumanna
Reklama z 1910 r.

Warto przeczytać
W przededniu 40. rocznicy

Lipiec-Sierpień-Wrzesień 2020  ●  Nr 7-8-9 (161) 23



Wydawca: Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
Adres redakcji: 59-500 Złotoryja, ul. Szkolna 1 („Bacalarus”), tel. 571254858, 
Internet:  www.tmzz-zlotoryja.pl, www.facebook.com/echo.zlotoryi, e-mail: echo@tmzz.pl

W pracach redakcyjnych uczestniczyli społecznie: Roman Gorzkowski, Beata Jańta (korekta), Jarosław Jańta, 
Damian Komada (skład), Agnieszka Młyńczak, Iwona Pawłowska, Krystyna Rybicka i Bogusław Cetera (dystrybucja), Danuta Sosa, 
Joanna Sosa-Misiak (redaktor naczelna).
Zdjęcie na okładce: Dawid Rycąbel, Solarigrafia złotoryjskiego Rynku. 

Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ 

G A L E R I A  S P O N S O R Ó W

TMZZ zdobył tytuł 
Laureata w VI edycji 

konkursu zDolne NGO

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2019 roku: 
VIII Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, XVIII Powiatowy Dzień Regionalisty,
XXII Rajd Jadwiżański, Spotkania poświęcone Powstaniom Śląskim i 
Wielkopolskiemu, Wydanie biblioteczki TMZZ t. XIII pt. „Inskrypcje złotoryjskie 
od XV- do połowy XX w.”.


