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Zbliża się listopad, ciemna strona jesie-
ni, plucha, chłód, jesienny spleen, me-
lancholia. I jeszcze te cmentarze, któ-
re na początku listopada zwyczaj każe 
gremialnie odwiedzać, by nie zapo-
mnieć o przemijaniu, ale też przy oka-
zji wziąć udział w rywalizacji, kto na 
jednym metrze kwadratowym płyty na-
grobnej zmieści więcej chryzantem i 
zniczy.
Tak się dziwnie złożyło, że (z nie wia-
domo jakich przyczyn) ten smutek 
przemijania towarzyszy nam w rado-
sny z założenia dzień Wszystkich Świę-
tych, a Zaduszki traktujemy marginal-
nie, wszak to zwykle już dzień normal-
nej pracy, powrotu do zwyczajności.
A ja lubię Zaduszki. Nie ma już na 
cmentarzach tego irytującego tłoku, 
nie ma przeciskania się między groba-
mi, nerwówki na drogach dojazdowych 
do nekropolii…Jest za to okazja, by w 
spokoju przespacerować się po cmenta-
rzach i poplotkować o zmarłych. Wiem, 
że brzmi to niestosownie, ale w ten 
dzień przywoływanie zmarłych i trak-
towanie ich na równi z żyjącymi sta-
ją się dla mnie normalne i jakby… uza-
sadnione kulturowo.
Lubię iść alejkami i czytać inskryp-
cje nagrobne, z ciekawością patrzę na 
daty urodzin i śmierci, próbuję dopisy-
wać historię, która wydarzyła się mię-
dzy początkiem a końcem tu spoczywa-
jących. Lubię patrzeć na stare groby, o 
których wciąż ktoś pamięta. To taki do-
wód na ciągłość życia. Lubię mały wiej-
ski cmentarz, gdzie leżą dziadkowie 
w towarzystwie swoich sąsiadów, za-
równo za życia, jaki i po śmierci. Wiele 
tych nazwisk pamiętam, bo wymieniała 
je babcia, opowiadając najnowsze plo-
teczki zza płotu, niektórych pamiętam, 
bo poznałam, bawiąc się na ich podwór-
ku z wnukami, moimi rówieśnikami.
Ze zdziwieniem też obserwuję, że przy-
bywa miejsc, gdzie powinnam zapa-
lić świeczkę. To dowód na to, jak wiele 
ze znanych mi osób przeszło na tę dru-
gą stronę. Szczególnie w ostatnim, tak 
tragicznym dla wielu rodzin roku.
Idąc między grobami, wskrzeszam tych 
ludzi swoją pamięcią.
Bo tylko tak możemy wygrać ze śmier-
cią. 

✎ Iwona Pawłowska

Ryszard Przydatek: Wiele lat temu pracowałem w Niemczech i tam po raz pierw-
szy zetknąłem się  z technologią przekopów pod drogami, które nie uszkadzały na-
wierzchni. Wcześniej miałem doświadczenie z pracy w górnictwie i potrafiłem oce-
nić przydatność tej technologii. Wróciłem do Polski i zajmowałem się prowadze-
niem baru, ale wciąż chodziła mi po głowie myśl, że muszę mieć taką maszynę, 
choćbym miał się zastawić. W stosunku do moich możliwości maszyna była bar-
dzo droga. Szukałem wszędzie kontaktów, które pomogłyby mi znaleźć fundusze na 
zakup. W końcu udało mi się kupić pierwszą maszynę w Niemczech, ale pieniędzy 
na cło już mi nie starczyło, dlatego musiałem ją przemycić. Ponieważ była nieduża 
i ważyła ledwie 130 kg, przewiozłem ją na tylnym siedzeniu samochodu osobowe-
go. Ale to był dopiero początek problemów, bo maszynę już miałem, ale chętnych 
na roboty nie. Moim zmartwieniem stało się znalezienie kogoś, kto pierwszy zary-
zykuje. W poszukiwaniu pierwszego klienta objeździłem cały Dolny Śląsk. Szczęście 
po raz pierwszy dopisało mi w Przemkowie, gdzie tamtejszy Urząd Gminy wykony-
wał roboty tuż pod swoimi oknami. Niemniej wójt miał dużo obaw, czy to się w ogó-
le uda, a my nie mogliśmy pochwalić się choćby jednym wcześniej wykonanym zle-
ceniem. Jednak pomimo obaw inwestora zaczęliśmy prace. Zrządzeniem losu prze-
jeżdżał tamtędy Prezes Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyj-
nych, zatrzymał się i z zaciekawieniem przyglądał. On już o tej metodzie słyszał i kie-
dy zobaczył, jak po drugiej stronie jezdni wychodzi rura, cieszył się razem z nami. 
Zostawił mi wizytówkę i oświadczył, że ma dla mnie mnóstwo pracy. Prosił, żebym 

się z nim na pewno skontaktował. Po-
jechałem do niego do Wrocławia, skąd 
zabrał mnie na Śląsk. W Gliwicach poka-
zał mi kilka skrzyżowań, które miał prze-
kopać w celu ułożenia rur na potrzeby 
telekomunikacji. Ta przygoda skończyła 
się tym, że po dwóch miesiącach mia-
łem już drugą maszynę. Niemniej inwe-
stowanie w firmę odbywało się kosztem 
domu. Czasy były ciężkie. Wiele firm 
płaciło za roboty z dużym opóźnieniem, 
ale wiedziałem, że świat należy do ludzi 
upartych. (Wbrew pozorom, w kwestii 
płatności niewiele się zmieniło od tam-
tych pionierskich czasów. Na uregulo-
wanie należności czekamy czasem i pół 
roku). Początkowo działałem w spółce, 
ale mój wspólnik szybko się wykruszył 
i zostałem sam. Kupowałem coraz więk-
sze maszyny, co oczywiście wiązało się z 
tym, że były one droższe. Jeździłem do 
Niemiec i szukałem maszyn, które mia-
ły większe możliwości. Dzięki nim moż-
na było wykonywać przeciski o więk-
szych średnicach. Dziś dysponuję ma-
szyną, która jest największą w kraju. Re-
kordowa rura, jaką udało nam się umie-
ścić pod drogą, miała średnicę niemal 
dwóch metrów. Było to na Bielanach we 
Wrocławiu. Dziś bez problemu wykonu-
jemy przeciski o średnicach pomiędzy 
1000 a 2000 milimetrów, których nie-
wiele firm chce się podjąć.  Obecnie po-
siadamy rozbudowany park maszynowy, 
co umożliwia nam wykonywanie wielu 
specjalistycznych robót w naszej bran-
ży. Tak znaczny rozwój spowodował, iż 
doszedłem do wniosku, że muszę wy-
budować halę z prawdziwego zdarze-
nia. Dotąd firma mieściła się dosłownie 
na mojej posesji. Nowa siedziba, którą 
wybudowaliśmy na Kopaczu, posiada 
część biurową, część socjalną dla pra-
cowników, jednak największą część sta-
nowi hala, w której znajdują się warsz-
tat, spawalnia oraz miejsca garażowe, 
które są niezbędne dla niektórych ma-
szyn mających zbiorniki zawierające kil-
kanaście tysięcy litrów wody i pozosta-
wienie ich zimą na zewnątrz wiązałoby 
się z koniecznością każdorazowego ich 
opróżniania. 

A.W.: - A czy nazwa pańskiej firmy, ma 
jakieś uzasadnienie? 

Tak, oczywiście ma. Mole to po angiel-
sku kret. Stąd skojarzenie, że skoro 
przekopujemy się niczym kret pod dro-
gami, to z połączenia tych dwóch fak-
tów powstał „Moldróg”. Wydaje się to 
oczywiste, ale proszę mi wierzyć, że 
sporo czasu zajęło nam jej wymyślenie. 
Dziś sylwetka krecika jest obecna w na-

szym logo. 

Andrzej Przydatek: Nasza historia za-
czyna się w 1992 roku w Głogowie. 
Wówczas działaliśmy na terenie byłego 
województwa legnickiego. Technologia 
bezwykopowa w Polsce była wówczas 

w ogóle nieznana. Żeby kogoś namó-
wić, trzeba było jeździć do inwestorów, 
którymi najczęściej były gminy i zna-
leźć kogoś, kto odważy się spróbować. 

Przede wszystkim wyjaśnić, na czym na-
sza technologia polega. W tamtym cza-
sie, jeśli ktoś miał potrzebę poprowa-
dzenia, np. wodociągu przecinającego 
drogę, po prostu niszczył nawierzchnię. 
Często zdarzało się, że wykonawcy nie 
skoordynowali działań i kiedy położono 

nowy lśniący asfalt, przyjeżdżała ekipa 
z gazowni położyć rury do przyłącza ga-
zowego. W tym sensie technologia, któ-
ra nie niszczyła dróg była przełomowa. 

Lubię Zaduszki Zaczęło się
od jednej 
maszyny
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☛ Dziś istnieją różne metody prac bezwy-
kopowych, mój ojciec zaczynał od tech-
nologii tzw. przecisku. Pierwsza maszy-
na mogła wykonywać przeciski pod rury 
wykonane z tworzyw. W tamtym cza-
sie dynamicznie rozwijała się telekomu-
nikacja i mieliśmy naprawdę dużo zle-
ceń. Kiedy zaczynaliśmy, niemal nikt w 
Polsce nie znał, tej metody, stąd nikomu 
nie przychodziło do głowy, że można ją 

zastosować. Rozkopywano drogi na po-
tęgę. Jednak po ponownym przywró-
ceniu nawierzchni do pierwotnego sta-
nu, zawsze pozostawał ślad. Gorzej jest 
w przypadku przekroczenia torów kole-
jowych, cieków wodnych oraz rzek. Za-
pożyczano wówczas znaną z górnictwa 
metodę odwiertów poziomych, czyli 
bardzo podobną do naszej. Dziś nasze 
możliwości są niemal nieograniczone. 
W zasadzie jest odwrotnie. Jesteśmy w 
stanie wykonać przeciski o średnicach 
nawet trzymetrowych, ale nie ma ta-
kich zamówień. 

Obecnie zatrudniamy 16 pracowników. 
Naszą kadrę stanowią głównie doświad-
czone osoby. Wiele z nich jest już z nami 
blisko 20 lat. Twierdzenie, że najwięk-
szym kapitałem firmy są ludzie, spraw-
dza się u nas co do joty. Zatrudniamy 
także młodszych pracowników. Ich an-
gażujemy głównie przy robotach opar-

tych na nieco nowszej technologii. Star-
si specjalizują się w przeciskach, czyli 
tym, co robimy od początku działalności. 
Od mniej więcej 6 lat wykonujemy prze-
wierty sterowane i tam dobrze spraw-
dzają się młodsi. Polegają one na wyko-
rzystaniu specjalnego rodzaju wiertnic, 
które na początku żerdzi mają sondy, 
wysyłające sygnały na zewnątrz. Jeden 
z pracowników namierza innym urzą-

dzeniem położenie tej sondy. 
Jej kierunku, głębokości i odle-
głości. Pracownik ten komuni-
kuje się z operatorem wiertni-
cy, opisując mu właściwy kieru-
nek, posługując się opisem tar-
czy zegarowej. Nasze lokaliza-
tory wykazują dokładność do 
jednej dziesiątej procenta od-
chylenia. Znakomicie sprawdzi-
ła się ta metoda przy budowie 
sieci wodociągowej, którą re-
alizowaliśmy w Złotoryi wzdłuż 
ulicy Wojska Polskiego. Stary 
rurociąg, zbudowany ze stalo-
wych rur, wymagał wymiany ze 
względu na częste awarie. Bu-
dowa ronda na placu Reymon-
ta to już inna historia, ale bar-
dzo dobrze przeprowadzona 
inwestycja, ponieważ przy oka-
zji wszystkie firmy zmodernizo-
wały swoje instalacje. Wyobra-
żam sobie, że w innych czasach 
po oddaniu ich do użytku, trze-
ba by kilka razy rozkopać na-
wierzchnię, bo ktoś miałby do 
położenia kolejną instalację. 
W tym przypadku bardzo do-
brze skoordynowano wszystkie 

działania i udało się tego uniknąć. 

Z dumą przyjęliśmy nagrodę Aurelius 
w kategorii ambasadora Złotoryi i nie 
jest to wyróżnienie na wyrost. Napraw-
dę wykonujemy roboty w całym kraju, 
dziś w Szczecinie, jutro w Bydgoszczy, 
na Dolnym czy Górnym Śląsku. Zupełnie 
niedawno pracowaliśmy przy realizacji 
kilku potężnych kontraktów gazowych. 
Na południowym wschodzie inwestycja 
Hermanowice – Sanok, kolejny był ga-
zociąg Jasło – Krosno i na północy kraju, 
niedaleko Szczecina, pracowaliśmy przy 
realizacji zadania Goleniów – Płoty. Gaz 
System S.A. wymienia dużo swoich sta-
rych gazociągów na rury o nawet dwu-
krotnie większych średnicach, które do-
datkowo służą jako magazyny gazu. Jed-
ną z ciekawszych i trudniejszych robót, 
jaką wykonaliśmy, było przekroczenie 
technologią przecisku pod rzeką Bóbr 
w centrum Jeleniej Góry o długości 70 

metrów na głębokości aż 9 m. Instalo-
waliśmy wtedy rury stalowe o średni-
cy  1220  milimetrów. Całkiem niedaw-
no uczestniczyliśmy przy przebudowie 
istniejących instalacji przy okazji inwe-
stycji budowy drogi ekspresowej S3 na 
odcinku Bolków – Zielona Góra. Pod-
czas wykonywania naszych prac zdarza 
się, że korzystamy z pomocy, np. ekipy 
pirotechnicznej, jak to było w przypad-
ku napotkanych skał granitowych w Je-
leniej Górze. 

Przeciski rurami PE polegają na tym, że 
maszyna wykorzystująca udar wciąga 
za sobą rurę. Ale ta technologia spraw-
dza się na odcinkach do 20 metrów i 
wykorzystywana jest do budowy przy-
łączy wodociągowych, gazowych, tele-
technicznych i energetycznych. Przeci-
ski mogą także polegać na wbijaniu rur 
osłonowych (stalowych), stosowanych 
najczęściej przy kanalizacji grawitacyj-
nej, czyli ściekowej i burzowej. Maszyna 
wówczas „wbija” rurę pod drogą, a z jej 
wnętrza wydmuchujemy „urobek” przy 
użyciu sprężonego powietrza. W naj-
bliższym czasie tą metodą oraz metodą 
przewiertu sterowanego będziemy re-
alizowali inwestycję przy ulicy Chojnow-
skiej w Złotoryi. 

Jedynym naszym problemem, który do-
skwiera wielu pracodawcom, jest brak 
wykwalifikowanych pracowników na 
rynku. Brakuje nam spawaczy, kierow-
ców oraz operatorów maszyn.

W tej branży, jak i w wielu innych, nie 
można stać w miejscu. Technologia 
zmienia się bardzo szybko i trzeba trzy-
mać rękę na pulsie. Dziś nasz asorty-
ment to przeciski, przewierty sterowa-
ne, kraking dynamiczny i przewierty 
optyczne. Te ostatnie wykonują maszy-
ny ślimakowe pracujące z bardzo dużą 
precyzją. Kiedyś niewyobrażalne było 
zastosowanie przy wykorzystaniu meto-
dy przecisku innych rur niż stalowe. Dziś 
używa się z powodzeniem rur wykona-
nych z tworzywa, a ostatnio nawet be-
tonowych, produkowanych między in-
nymi przez PGP „Bazalt” 

Przez prawie 30 lat naszej działalności 
osiągnęliśmy naprawdę wiele. W naszej 
branży jesteśmy znani i doceniani. Kil-
kukrotnie opisywały nas specjalistyczne 
czasopisma. Możemy pochwalić się wie-
loma znaczącymi inwestycjami w Polsce, 
rozbudowanym parkiem maszynowym 
oraz niezawodną, wykwalifikowaną ka-
drą.   

✎ Andrzej Wojciechowski

Honorata Waleńska (dla przyjaciół Hon-
cia) od dawna marzyła o własnej kwia-
ciarni. Od jakiegoś czasu bacznie przy-
glądała się lokalom na terenie miasta, 
które mogłyby się nadać do tego celu, 
i wszystko analizowała. Przyrzekła so-
bie, że to nie będzie przypadkowe miej-
sce, lecz starannie wybrane i w dobrym 
punkcie. Zwracała też uwagę na wygląd 
lokalu i cały budynek. W końcu taki zna-
lazła w zabytkowej, pieczołowicie odre-
staurowanej kamienicy, należącej do ar-
chitektów – rodziny Dutków – przy Ryn-
ku 15.
Położony w samym centrum Złotoryi 
pas zabytkowych kamieniczek w cią-
gu komunikacyjnym góra-dół to jedno z 
najbardziej atrakcyjnych miejsc na lokal 
handlowy czy użytkowy. Tędy przecho-
dzi codziennie wielu złotoryjan i tury-
stów, co w oczywisty sposób przekłada 
się na klientów usytuowanych tu lokali. 
Kiedyś, w czasach słusznie minionych, 
pod numerem 15 (wtedy plac Wolno-
ści) też była kwiaciarnia. Jej wygląd był 
– oględnie mówiąc – dość siermięż-
ny. Typowe dla tamtego czasu brzyd-
kie stalowe drzwi z łuszczącą się farbą, 
na drzwiach ordynarna kłódka, a brud-
na elewacja dopełniała całości opłaka-
nego obrazu. Tylko portal zabytkowej 
kamieniczki był tak samo piękny jak te-
raz, jednakże mocno nadszarpnięty zę-
bem czasu. 
Dzisiaj pracownię florystyczną pani Ho-
noraty widać z daleka. Na chodniku, 
przed drzwiami lokalu, pyszni się wysta-
wa nawiązująca do pór roku. Teraz jest 
to jesienna kompozycja z wrzosu i dyni – 
w środku wydrążonej dyni umieszczono 
gałązki kwitnącego wrzosu. Są tu i inne 
jesienne kwiaty. Ciekawe i atrakcyjne 
połączenie kształtów, kolorów i rodza-
jów świata roślin. Zabytkowy portal, jak 

też całą kamienicę starannie odrestau-
rowano. Teraz zabytek w całej swojej 
krasie przyciąga wzrok przechodniów.
Zanim pani Honorata mogła zrealizować 
swoje marzenie, pracowała w różnych 
miejscach, lecz żadne z nich nie miało 
nic wspólnego ze sztuką układania kwia-
tów, więc gdy już podjęła ważną życio-
wą decyzję, postanowiła się przeszkolić 
w zakresie florystyki.
– Kwiaciarnię, co prawda, można otwo-

rzyć bez żadnych szkoleń, ale ja posta-
nowiłam ukończyć specjalny kurs. Przez 
dwa miesiące jeździłam do Wrocławia 
na zajęcia prowadzone przez Akademię 
Florystyki. Zakres kursu był szeroki i li-
czył sześćdziesiąt godzin. Zdobyłam tam 
wiedzę z zakresu podstaw botaniki i flo-
rystyki, nauczyłam się technik układa-
nia kwiatów, zasad i stylów kompozycji 
i florystyki okolicznościowej – ślubnej, 
żałobnej, dekoracji stołów. Potem jesz-
cze uczestniczyłam w warsztatach flory-
stycznych w Wojsławicach – mówiąc to 

pani Honorata przygotowuje bukiet dla 
klienta. – O, widzi pani? Ten czerwony 
papier otulający czerwone róże, to kry-
za. Ona dodaje bukietom niezwykłego 
efektu. Kompozycje można robić też na 
kryzie zrobionej z flizeliny, juty i innych 
materiałów. Ładny, prawda? 
I dodaje:
 – W mojej pracowni będą powstawały 
ręczne prace, takie jak ozdobne plecio-
ne wianki na głowę czy kompozycje do 
ozdoby drzwi. Kiedyś jednej pani na se-
sję zdjęciową uplotłam wianek na głowę 
z żywych kwiatów. To była biała gipsów-
ka i czerwone róże. 
Pani Honorata od swoich najmłodszych 
lat kochała kwiaty i rośliny, wykazywała 
się  zdolnościami plastycznymi i manual-
nymi. Z czasem, gdy dorastała, tworzyła 
coraz bardziej skomplikowane aranża-
cje roślinne. Zaczęła od stroików na na-
grobki. Z gałązek zwykłej choinki rosną-
cej przy domu wyczarowywała kreacje z 
żywymi kolorowymi kwiatami. Gdy za-
uważała na przykład patyk o ciekawym 
kształcie, gałązkę krzewu ozdobnego z 
owocami czy niezwykły liść, te elementy 
w jej głowie natychmiast układały się w 
całe bukiety. Jeszcze wtedy nie wiedzia-
ła, że to ma swoją naukową nazwę. 
Florystyka to sztuka artystycznego ukła-
dania kwiatów i roślin w różnorod-
ne kompozycje. Należy do niej nie tyl-
ko tworzenie bukietów, wieńców czy 
stroików, ale także biżuterii kwiatowej, 
dekoracji oraz aranżowanie wnętrz i 
otwartej przestrzeni. Słowo florysty-
ka pochodzi od łacińskiego słowa floris 
lub flos, oznaczającego kwiat. Florystka 
musi mieć bogatą wiedzę, aby stworzo-
ne przez nią prace były nie tylko ładne, 
ale także trwałe i dopasowane do ocze-
kiwań klienta. Musi dobrze znać różno-
rodne gatunki kwiatów, jakie może wy-
korzystać, a także mieć zmysł estetycz-
ny i artystyczny, musi też umieć umiejęt-
nie dobrać kolory czy ciekawie połączyć 
kwiaty z dodatkami.
Miejsce, gdzie pani Honorata prowadzi 
działalność, to nie jest zwykła kwiaciar-
nia, lecz pracownia florystyczna. To tu 
– po zamknięciu lokalu – w ciszy i spo-
koju powstają kolejne kompozycje flo-
rystyczne, które najpierw wyekspono-
wane w obszernym pomieszczeniu służą 
jako ozdoba wnętrza, potem przecho-
dzą do rąk zachwyconych klientów. 
Pracownia Florystyczna Honci działa 
dopiero od początku sierpnia, lecz od 
razu zyskała klientów, którzy twierdzą, 
że w końcu jest coś innego, inne podej-
ście do kwiatów i ozdób. 
– A co najważniejsze, klienci wracają, z 
czego się bardzo cieszę – podsumowu-
je florystka.

✎ ◙ Agnieszka Młyńczak

Pracownia
Honci
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oprócz rzeczonego budynku, powstać 
mogą ogrody w których przyszli miesz-
kańcy mogliby uprawiać ziemię z pożyt-
kiem dla siebie i innych. Okolica nasza, 
jak wiadomo, w przeszłości przechodzi-
ła trudny czas. Stąd w wyniku wojen, 
głodu i nieurodzaju osieroconych zosta-
ło wiele dzieci. Byłoby ogromną ekspia-
cją, gdyby mogły one znaleźć schronie-
nie na naszej ziemi. 
Podpisano 
Gustav Mathäi 
Burmistrz 
Rok 1861. Siedziba Protektoratu Rządu 
Królewskiego w Liegnitz 
Gustav Mathäi kroczył dostojnie przez 
korytarze Protektoratu, niosąc przed 
sobą ciężką teczkę pełną dokumentów. 
Zatrzymał się przed drzwiami z przy-
twierdzoną tabliczką Jakob von Zedlitz, 

wziął głęboki oddech 
i zdecydowanie naci-
snął klamkę. Mimo że 
urzędnik nie raczył do-
tąd podnieść głowy 
znad ksiąg burmistrz, 
gdy znalazł się we-
wnątrz poczuł, że całe 
napięcie, które jeszcze 
przed chwilą go parali-
żowało, gdzieś zniknę-
ło. Gdy zbliżył się jed-
nak na tyle, by przeciąć 
snop światła padający z 
okna, von Zedlitz gwał-
townie uniósł głowę.
– Witam szanownego 
pana burmistrza – po-
wiedział swoim pew-
nym, donośnym gło-
sem. – Czyż mnie prze-
czucie nie myli, że był 

pan zabrał ze sobą dokumenty w prawie 
lokacji sierocińca?
– Owszem, panie Naczelniku. Zgroma-
dziłem wszystkie wymagane dokumen-
ty, ale także i te, których rządowa ko-
misja nie wymaga, a które podnoszą w 
moim odczuciu rangę naszej oferty. 
– Wczoraj wpłynęły dokumenty z magi-
stratu w Lüben – von Zedlitz ubijał ty-
toń w fajce i szukał w ten sposób spo-
sobności do przeciągnięcia dalszej wy-
powiedzi – obiektywnie rzecz ujmu-
jąc, ich propozycje są interesujące. W 
ostatniej chwili zdecydowali się bezpłat-
nie oddać grunty. Jednym słowem wasz 
atut nie jest już tak ekskluzywny. Poza 
tym wciąż przypominają, że dobra Chri-
stiana Schwabe położone były… 
– Wiem, wiem panie Naczelniku, ale 
proszę mieć na względzie, że wielce sza-
nowny pan Schwabe urodził się był w 
Wilhelmsdorf, a to przecież Kreis Gold-
berg-Haynau. Może dobrze byłoby, żeby 
dać szansę zatoczenia koła historii? Poza 
tym nie chciałbym być zbyt natarczywy, 

...czyli zanim na Kolejowej zagościło 
LO.
W tym roku przypada 70. rocznica po-
wstania złotoryjskiego Liceum Ogólno-
kształcącego. Postanowiłem uruchomić 
swoją wyobraźnię i przedstawić, wyko-
rzystując fakty historyczne, autorską 
wersję początków gmachu w którym się 
znajduje. Oto ona: 
Rok 1824. Kancelaria notarialna w 
Lüben.
Notariusz Paul Keffermüller prowadził 
swoją kancelarię od niemal ćwierć wie-
ku. Przez te wszystkie lata otworzył nie 
mniej niż 300 testamentów. Zdążył być 
świadkiem niewypowiedzianych rado-
ści, niespodziewanych smutków, gorz-
kich łez i zatrważającej ciszy. Tym razem 
nie był jednak w stanie, jak przystało na 
profesjonalistę, zachować niczym nie-
zmąconego spokoju. Christiana Schwa-
be znał od 1806 roku, kiedy ten po 
raz pierwszy przekroczył próg kancela-
rii  Radcy Bidermanna, w której on sam 
terminował jako młodszy kancelista. Los 
sprawił, że gospodarstwo rodziców Kef-
fermüllera sąsiadowało z gruntami, któ-
re Schwabe otrzymał w posagu wnie-
sionym do małżeństwa przez Johannę. 
Chcąc nie chcąc, był świadkiem jego ra-
dości i smutków. Tego wszystkiego do-
brego i złego, co przyniosło mu życie. 
Stary notariusz rozejrzał się po raz kolej-
ny. Nie chciał patrzeć w oczy świadkom, 
którzy zgłosili się na dzisiejsze wydarze-
nie. Znał ich dobrze i nie miał powodów, 
by opuszczać wzrok, ale nie chciał w ta-
kiej chwili mącić swoich myśli domysła-
mi. Powiódł wzrokiem po ciężkich, dę-
bowych meblach i po raz kolejny zatrzy-
mał wzrok na tarczy starego, stojące-
go zegara. Wskazówki nie uległy jednak 
jego błagalnemu spojrzeniu i wciąż nie 
stykały się na dwunastej. Rejent wra-
cał pamięcią do wydarzeń, które tak bli-
sko połączyły go z Christianem Schwa-

be. Trudno nazwać tę relację przyjaźnią, 
ale dobrosąsiedzkie stosunki w Brau-
nau były normą. Miał doskonale w pa-
mięci śmierć każdego z dzieci Christiana 
i Johanny, a później chorobę i odejście 
jej samej. Trudno było wyobrazić sobie 
rodzinę bardziej doświadczoną przez 
los niż ta. A wydawało się, że ich życie 
upłynie w spokoju i dostatku. Johanna 
odziedziczyła 3 majątki o powierzchni 
3000 mórg. Gospodarstwo, które wy-
brali sobie na dom rodzinny, było zna-
ne z dorodnych zbiorów jęczmienia, co 
szczególnie doceniano w okolicznych 
browarach, a buhaj Ares z hodowli Chri-
stiana zdobył ongiś złoty medal na wy-
stawie rolniczej w Magdeburgu.   
Minutę przed południem drzwi kancela-
rii otworzyły się z hukiem i stanął w nich 
zdyszany  Oskar Braun, który od niemal 
trzech lat był burmistrzem Lüben.
– Ufam, że pan jeszcze nie zaczął? – za-
pytał wymachując kapeluszem.
–  Przybył pan w samą porę – odpowie-
dział mu Keffermüller. – Właśnie zamie-
rzałem rozpocząć. Niech pan będzie 
uprzejmy zająć miejsce obok radcy Re-
imera. 
– Doprawdy to dla mnie zaszczyt – po-
wiedział zdawkowo Braun, zakręcając 
sumiastego wąsa.
Jego przybycie, choć spodziewane, nie 
było szczególnie oczekiwane. Człowiek 
ten niewątpliwie był utalentowanym 
urzędnikiem, ale z powodu swojej nie-
poskromionej dociekliwości budził czę-
stokroć irytację u każdego, kogo naga-
bywał. 
Rejent tymczasem wstał i ociężałym 
krokiem podszedł do ogniotrwałej sza-
fy, znajdującej się w rogu pokoju. Zasła-
niając bębenki zamka, tak aby nikt nie 
zdołał dostrzec kombinacji cyfr, zręczny-
mi ruchami ustawił żądane położenie, 
po czym dwukrotnie przekręcił go ma-

sywnym kluczem, jednocześnie uchyla-
jąc połę drzwi. Ujął grubą kopertę i pod-
szedł z nią do siedzącego najbliżej sę-
dziego Langera.
– Proszę potwierdzić niewzruszoność 
pieczęci.
– Świadczę, że nie zostały one naruszo-
ne – powiedział tonem tak poważnym, 
jakby chodziło o wypowiedzenie wojny. 
Keffermüller dostojnym krokiem wrócił 
za swoje biurko, po czym złamał pieczę-
ci i rozerwał kopertę. Wyjąwszy złożo-
ne weń pismo, przyglądał mu się przez 
chwilę, po czym już zupełnie opano-
wanym głosem zaczął odczytywać jego 
treść:
– Ja niżej podpisany Christian Gottlieb 
Schwabe, urodzony 28 listopada 1773 
roku w  Wilhelmsdorf, w pełni zdrowy 
na umyśle oświad-
czam swoją ostatnią 
wolę. Cały mój ma-
jątek o wartości 600 
000 złotych marek 
przeznaczam na bu-
dowę sierocińca i sty-
pendia dla uzdolnio-
nych uczniów z bied-
nych rodzin. Z tego 
400 000 złotych ma-
rek przeznaczam na 
budowę sierocińca, a 
200 000 złotych ma-
rek na stypendia dla 
zdolnych chłopców z 
sierocińca, którzy po-
dejmą naukę na Uni-
wersytecie w Breslau. 
Gdyby jednak środ-
ki pieniężne, uzyska-
ne ze sprzedaży grun-
tów i zabudowań na 
nich położonych nie wystarczyły na za-
dośćuczynienie mojego postanowienia, 
pieniądze winny procentować tak dłu-
go, aż zbierze się żądana suma z odse-
tek. – Rejent podniósł głowę i powiódł 
wzrokiem po zebranych, ale z ich twa-
rzy nie dało się nic wyczytać. Sięgnął 
po szklankę, napił się wody i czytał da-
lej: – Realizację testamentu w punkcie 
dotyczącym zdeponowania pieniędzy w 
banku powierzam notariuszowi Paulowi 
Keffermüllerowi, prowadzącemu kance-
larię w Lüben przy Haynauer Straße 9. 
Dla dalszego wykonania mojej woli na-
leży powołać fundację. Pragnę, aby no-
siła ona nazwę „Schwabe-Priesemuth”, 
dla uczczenia pamięci zmarłej w 1822 
roku mojej żony Johanny. Podpisano 
własnoręcznie przez Christiana Gottlie-
ba Schwabe w Braunau 14 marca 1823 
roku. 
Spodziewając się, że to już koniec, bur-
mistrz Braun zerwał się z okrzykiem:
– To dobre wiadomości. Będziemy mie-
li w Lüben piękny ośrodek. Już widzę te 

piękne mury z czerwonej cegły…
– Chciałbym zauważyć panie burmi-
strzu – Radca Krause wszedł mu w sło-
wo – że donator nie wskazał lokacji sie-
rocińca. Równie dobrze może być to 
Breslau, czy Haynau…
– Ależ panie radco! – Braun niemal 
podskoczył. – To chyba oczywiste, że 
musi być to Lüben! Przecież dobra świę-
tej pamięci Christiana Schwabe położo-
ne były w naszym powiecie. To dzięki 
nam jego talenty znalazły grunt, by roz-
kwitnąć w pełnej krasie. 
– Pan Radca trafił w sedno – rzekł mil-
czący dotąd Radca Reimer – zgodnie z 
wolą zmarłego powinniśmy doprowa-
dzić do założenia fundacji, a ta będzie 
miała prawo do lokacji sierocińca zgod-
nie ze swoim uznaniem. Sądzę, że gdyby 
bezwzględną wolą zmarłego było ulo-

kowanie sierocińca w Lüben, raczyłby 
wspomnieć o tym w testamencie. 
– Ależ panie radco! – oburzył się Braun 
– To nie uchodzi… 
Goldberg, 7 lutego 1861 roku
Do Naczelnika 
Protektoratu Rządu
Królewskiego w Liegnitz
Z wielką radością przyjąłem wiado-
mość, że po długich 37 latach depozyt 
pośmiertny wielce szanownego pana 
Christiana Schwabe osiągnął założoną 
przez donatora wartość 600 000 złotych 
marek. Wnoszę zatem do waszej mości 
prośbę o założenie fundacji, którą nasz 
wspaniały darczyńca był raczył wspo-
mnieć w swoim testamencie. Wolą jego 
było aby majątek, jaki zgromadził za ży-
cia, posłużył do czynienia dobra siero-
tom poprzez wybudowanie sierocińca i 
opłacania im dalszej nauki. Czyniąc za-
dość tej szlachetnej intencji, Magistrat 
miasta Goldberg gotowy jest oddać bez-
płatnie 4,5 hektarową parcelę w oko-
licy zwanej Burgberg. W miejscu tym, 

ale prasiedziba pańskiego rodu znajduje 
się w Neukirch, a to także nasz heimat. 
Von Zedlitz uśmiechnął się nieznacznie, 
ale tak żeby nie dać tego po sobie po-
znać.  
– Prawdę powiedziawszy, panie bur-
mistrzu, mam kilka wątpliwości do ich 
oferty. Uczciwość urzędnicza nakazuje 
mi jednak spojrzeć bezstronnie na obie.
– A jakie to wątpliwości?
– Cóż… Dotąd uważałem, że nazywanie 
Lüben miastem jest nieco na wyrost. To 
ledwie kilka domów. Nie wiem, czy gdy-
by umieścić tam tę placówkę, znala-
złoby się dość wychowawców. Ale jak 
mówiłem, jestem zobligowany do bez-
stronności...

*
Ostatecznie oferta Goldberg zwyciężyła 
i w 1869 roku utworzono fundację, choć 
na rozpoczęcie prac budowlanych trze-
ba było poczekać do następnego roku. 
24 kwietnia 1870 roku rozpisano kon-
kurs, nadzorowany przez powiatowe-
go mistrza budowlanego Pawleta. Kon-
kurs wygrała złotoryjska firma budowla-
na Urban. We wrześniu przystąpiono do 
rozpoczęcia prac ziemnych, które trwa-
ły niemal dwa lata. Wznoszenie budyn-
ku kolejne trzy. Chwilami na budowie 
pracowało 70 murarzy i 50 pomocni-
ków. Prace wykończeniowe prowadzo-
no w latach 1875 i 1876. Koszt budowy 
wyniósł łącznie 349 724 marki. 
 1 stycznia 1877 roku miało miejsce uro-
czyste otwarcie zakładu wychowawcze-
go, które swoją obecnością zaszczycili 
przedstawiciele rządu królewskiego i za-
rządu miasta. Pierwszymi uczniami było 
47 chłopców z trzech klas szkoły łaciń-
skiej. W kwietniu przybyło 20 sierot i 11 
wychowanków spoza miasta. Początko-
wo zajęcia prowadziło pięciu nauczycie-
li, a dyrektorem został dr Zinner. Jako 
ciekawostkę można przytoczyć fakt od-
wiedzin w czerwcu 1890 roku Taheki-
to Jumoto, japońskiego pedagoga, na-
uczyciela następcy tronu. W 1903 roku 
fundacja przeszła w ręce miasta i funk-
cjonowała jako pregimnazjum, a od 
1927 roku jako pełne gimnazjum. Po 
raz pierwszy dziewczęta przyjęto w roku 
1921, a pierwsza matura odbyła się w 
roku 1930. W 1925 roku, staraniem ów-
czesnego dyrektora Wilhelma Mayera, 
wybudowano jego siedzibę, którą dziś 
zajmują kancelarie komornicze i nota-
riusz. 
Powojenna historia budynku jest dość 
tragiczna, bo tuż przed końcem wojny 
budynek podpalili radzieccy żołnierze, 
chcący zatrzeć ślady włamania do maga-
zynu. Odbudowa trwała do roku 1953, 
kiedy to przeniesiono tu funkcjonujące 
od dwóch lat Liceum Ogólnokształcące. 

✎ Andrzej Wojciechowski

Jak to się zaczęło...?
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Na początku października w TVP Histo-
ria został wyemitowany kolejny odci-
nek Gigantów historii – teleturnieju 
historycznego, którego tematem było 
powstanie warszawskie. Z tą trudną 
materią zmierzył się i, ku radości złoto-
ryjan, został zwycięzcą pan Leszek An-
tonowicz, wielokrotny mistrz świata w 
akrobatyce sportowej
Jak się Pan czuje jako zwycięzca?
Specjalnie się tym nie przejąłem 😊. To 
znaczy czuję satysfakcję, bo to jest coś 
innego niż do tej pory. Wcześniej swo-
je ambicje realizowałem na sali spor-
towej. Może dlatego, że nie było poza 
Wielką Grą, dawno temu, takich tele-
turniejów, w których można byłoby wy-
kazać się wiedzą historyczną. Kiedy po-
jawili się Giganci historii uznałem, że to 
coś dla mnie.
Skąd ta fascynacja historią u sportow-
ca?
Interesuję się historią od lat, w zasadzie 
od dzieciństwa. Sport i historia to były 
i są moje dwie pasje. Kiedy byłem w li-
ceum, zastanawiałem się, czy nie pójść 
na historię. Wyszło trochę inaczej.
Kto Pana uczył w liceum historii?
Pan Alfred Michler. Bardzo na tym sko-
rzystałem, bo przekazywał nam wiedzę 
w sposób bardzo uporządkowany. Po-
dawał najważniejsze fakty, a potem, jak 
ktoś chciał, to wskazywał mu, jak posze-
rzać tę wiedzę. Bardzo dobrze wspomi-
nam te lekcje. Zresztą w szkole podsta-
wowej też była świetna historia z pa-
nią Marią Michler. Wyszedłem spod ręki 
państwa Michlerów.
Ma Pan ulubiony jakiś szczególny okres 
w dziejach?
Tak naprawdę interesuję się całą histo-
rią, ale najbardziej fascynuje mnie II 
wojna światowa. Już jako dwunastola-
tek zbierałem takie książeczki, na któ-

ski”, dwa razy „Państwowy”. 
Mógł Pan reklamować?
Gdybym zdecydował się na reklama-
cję, to od razu, a nie po programie. A w 
trakcie nagrania nie byłem pewien, czy 
mam rację.
Poza tym i tak Pan wygrał 😊. Wiem, 
że Pana udział w teleturnieju poprze-
dził casting. Jak wyglądał?
Odbył się on-line. Najpierw zgłasza się 
akces, podpisuje różne dokumenty, wy-
syła nagrany filmik, potem organizato-
rzy oddzwaniają i ustala się termin ca-
stingu. Każdy ma osobny termin. I każ-
demu zadawane są inne pytania. Nie 
jest to zbyt obiektywne, ale tak to wy-
myślono i trudno. Zwykle jest 15 pytań, 
10 łatwiejszych (zamkniętych) i 5 trud-
nych – otwartych. Ja miałem 15/15 za-
liczonych.
Wielu miał Pan konkurentów w elimi-
nacjach?
Nie mam pojęcia, bo to nie są dane jaw-
ne, ale z nieoficjalnych źródeł wiem, że 
temat, w którym startowałem był bar-
dzo atrakcyjny i było naprawdę wielu 
chętnych do tytułu Giganta historii.

re mówiło się „tygrysy” – to była se-
ria historyczna dotyczącą wydarzeń z 
ostatniej wojny. Na ich podstawie uczy-
łem się historii. Dziś już wiem, że wiele 
z tych faktów, wówczas przyswojonych, 
trzeba było zweryfikować. Ale te mniej 
„ideologiczne” nadal są aktualne, jak na 
przykład wojna na Pacyfiku.
Ma Pan jakąś niezawodna metodę, by 
wchłonąć tyle wiedzy historycznej?
Do tej pory, nie przygotowując się do 
teleturnieju, czytałem sobie książki hi-
storyczne dla przyjemności, a mam bo-
gaty księgozbiór, szczególnie na temat 
II wojny. Natomiast inaczej jest, gdy za-
czynam się przygotowywać do konkret-
nego tematu. Wtedy robię sobie od-
ręczne notatki. I niestety, jestem w ta-
kim wieku, że nie jestem w stanie prze-
czytać raz i zapamiętać. Muszę powta-
rzać. Te notatki r mam na kartkach po-
numerowane i w każdej wolnej chwili, 
na przykład w drodze na zawody, albo w 
przerwach miedzy startami naszych za-
wodników, powtarzam sobie kilka razy. 
Aż wejdzie do głowy. Inna sprawa, że 
specyfika tego teleturnieju polega na 
tym, że jest mnóstwo szczegółów, o któ-
re można być zapytanym.
Te szczegóły długo nie zostają w gło-
wie, po miesiącu zaczynają wyparowy-
wać. Nagranie mojego odcinaka było w 
lipcu, emisja na początku października 
i już musiałem sobie przypominać nie-
które z odpowiedzi.
No właśnie, padają tam pytania o kwe-
stie, jakich w podręcznikach nie sposób 
znaleźć, zatem musi Pan korzystać ze 
specjalistycznej literatury. Czy jest po-
dana bibliografia do każdego z tema-
tów?
Nic takiego nie ma. To jest dodatkowa 
trudność. Ale z drugiej strony szansa, 
ponieważ podczas teleturnieju jest run-
da Szach-mat, kiedy zawodnicy wzajem-

Brakowało mi podczas tego odcinka 
jednego – prowadzący, bądź co bądź 
dziennikarz sportowy – nawet się nie 
zająknął, że gości w studio mistrza 
świata w akrobatyce.
Podczas nagrania była ta informacja, 
ale widocznie uznali, że należy to wy-
ciąć, podobnie jak moje gratulacje na 
koniec, które składałem rywalom. Rze-
czywiście szkoda, że ta informacja nie 
poszła w Polskę, bo rzadko się zdarza, 
by sportowiec rywalizował w tak odle-
głej od sportu dziedzinie.
Samo nagranie odcinka było jeszcze la-
tem. Trzymał Pan kilka miesięcy wy-
nik w tajemnicy. Bliscy, rodzina też nie 
wiedzieli, że Pan wygrał?
Nie mogłem nic powiedzieć, bo gdy-
by wiadomość wypłynęła, mogliby nie 
wyemitować tego odcinka. Tak stano-
wił regulamin. Nikomu nic nie powie-
działem. Może żona jedynie się domy-
ślała 😊.
Czy poprzestanie Pan na tej przygodzie 
z Gigantami historii?
Nie ukrywam, że myślę o jeszcze innym 
temacie, ale na razie to zachowam dla 

nie zadają sobie pytania. Można w tej 
sytuacji znaleźć takie ciekawostki i niu-
anse, do których inny zawodnik nie do-
trze. Co prawda to jest miecz obosiecz-
ny 😊. 
Te pytania, które zawodnicy przygoto-
wują dla swoich konkurentów podle-
gają jeszcze weryfikacji?
Tak. Technicznie wygląda to tak, że ty-
dzień przed nagraniem odcinka wysyła 
się 5 pytań, z których 3 wchodzą do pro-
gramu. A potem, gdy się przyjeżdża do 
TV i już trwa przygotowanie do realiza-
cji, najpierw jest wizualna kontrola (asy-
stentka sprawdza, czy ubranie będzie 
współpracować z kamerą), a potem jest 
się proszonym do jurorów na konsulta-
cje. Eksperci sugerują, jak należy zmo-
dyfikować pytanie, aby nie było kontro-
wersji podczas samego teleturnieju. Po 
konsultacji musiałem zrezygnować z py-
tania o dalsze losy jednego z dowódców 
batalionu „Zośka” R. Białousa, który po 
wojnie wyemigrował do Argentyny i 
tam zajmował się badaniami nad rdzen-
nymi mieszkańcami Ameryki Południo-
wej. Moje pytanie dotyczyło tego, jak 
nazywało się plemię, którego historię 
zgłębiał ten powstaniec. Eksperci uznali 
je za zbyt trudne. A ja to zaczerpnąłem 
z książki N. Davisa „Powstanie 44”, więc 
ogólnodostępnego i popularnego raczej 
źródła. Natomiast te trzy pytania, które 
zostały, wydawały mi się łatwe, ale i tak 
konkurenci nie poradzili sobie z nimi. 
Może to też stres zrobił swoje.
A Pan się stresował?
Powiem, że nie najgorzej to zniosłem. 
Sam się obawiałem, jak to będzie, bo 
do tej pory przeżywałem stres od strony 
sportowej, a w sporcie łatwiej go prze-
łamać. Jak już się zacznie robić swoje, 
to idzie, jakby człowiek był zaprogra-
mowany. A tu sytuacja była nowa. Oba-
wiałem się, że dostanę pytanie i będę 
miał pustkę w głowie. Naprawdę nie 
wiedziałem, jak zareaguję, bo nie bra-
łem udziału w takich wyzwaniach. Poza 
tym jestem wzrokowcem i łatwiej mi, 
gdy widzę zapisane pytanie. Na szczę-
ście podczas nagrania pytania wyświe-
tlały się, więc przyjąłem to z ulgą. Ale 
miałem takie momenty dość irytujące, 
kiedy znałem odpowiedzi na pytania ry-
wali, a kiedy doszło do mnie – nie umia-
łem odpowiedzieć. I jedno pytanie mia-
łem takie, gdzie była pomyłka w litera-
turze. Odpowiedziałem: Polski Korpus 
Bezpieczeństwa, bo tak spisałem do no-
tatki z książki, potem okazało się, że po-
winien być Państwowy. Po sprawdzeniu 
okazało się, że w książce raz pada „Pol-

siebie. Czekam na to, gdy ogłoszą „mój 
temat”, bo to jest tak, że do powstania 
warszawskiego przygotowywałem się 
już, zanim ogłoszono nabór do teletur-
nieju, więc można powiedzieć, że sobie 
sam ten temat wymyśliłem. Inna rzecz, 
że od ogłoszenia tematu, do eliminacji 
jest tak mało czasu, że jeśli ktoś nie jest 
mocno zaawansowany w tematyce, ma 
małe szanse na sukces. Dlatego czekam.
Na co Pan przeznaczył nagrodę?
😊Naprawdę nie przywiązywałem wagi 
do tej kwestii. Nie startowałem dla pie-
niędzy, bo gdyby przełożyć nakład czasu 
i pracy na te 20 tys, (a w zasadzie 18, bo 
jest podatek), to się nie opłaca 😊. Zro-
biłem to dla satysfakcji.
Przy okazji chciałbym podziękować oso-
bom, które pomogły mi przygotować 
się do teleturnieju – panu Tomaszowi 
Szymaniakowi, Damianowi Komadzie, 
Mirosławowi Pieterkowi i żonie Krysty-
nie.
Jeszcze raz gratuluję i liczę na kolejny 
odcinek Gigantów z Pana udziałem.

✎ Z Leszkiem Antonowiczem 
rozmawiała Iwona Pawłowska

9 października 2021 r. odbył się XXIII 
Rajd Jadwiżański. Powinien być to rajd   
numer 24, ale rok temu pandemia po-
krzyżowała nam plany. Tym razem uda-
ło się wszystko. Dopisała złota polska je-
sień i zebrała się prawie setka uczestni-
ków w różnym wieku, wszyscy w dosko-
nałych humorach, mimo wczesnej, jak 
na sobotę pory, W kościele św. Jadwi-
gi powitał zebranych ojciec Bogdan Ko-
czor. Mieliśmy okazję wspólnego śpie-
wu i przypomnieliśmy sobie postać pa-
tronki kościoła. Przed wyruszeniem na 
trasę rajdu udzielono uczestnikom bło-
gosławieństwa. Przed kościołem, przy 
pierwszym kamieniu i tablicy na Ścieżce 
św. Jadwigi, pałeczkę przejęła Małgorza-
ta Szcześniak - niezawodny od lat koor-

dynator rajdu. Pod jej przewodnictwem 
powędrowaliśmy 6,5 km na Zamek w 
Rokitnicy, słuchając na kolejnych przy-
stankach historii związanych ze św. Ja-
dwigą. Po wejściu na Wzgórze Zamkowe 
czekały na nas pyszne kiełbaski, przeka-
zane przez pana Zbigniewa Skowrona 
(Zakład Mięsny w Złotoryi), do upiecze-
nia na ognisku przygotowanym przez 
Szkołę Podstawową w Rokitnicy. 
Na zakończenie organizatorzy rajdu 
wręczyli opiekunom grup pamiątko-
we dyplomy, a dzieci dostały dodatko-
wo słodycze. Dziękujemy jednocześnie 
członkom i sympatykom TMZZ za zaan-
gażowanie w organizację rajdu, a Gmi-
nie Wiejskiej Złotoryja za dofinansowa-

nie imprezy. Na podziękowania zasłu-
żyli: Beata Iwińska, Paweł Kochanow-
ski, Michał Kowalski, Urszula Gałązka, 
Kasjan Staronka, Katarzyna Hec, Mar-
cin Szarata, Andrzej Kowalski z rodzi-
ną, Jan Tuchowski i oczywiście wszyscy 
uczestnicy rajdu. Bez nich nie byłoby ta-
kiej świetnej imprezy. Mieliśmy wśród 
nas gości z Zamku we Wleniu, którego 
historia też jest związana z postacią Ja-
dwigi Śląskiej. 
Ps. Nawet na rajdzie widoczne były zna-
ki czasu: głowy młodych ludzi pochylo-
ne nad ekranami telefonów, których nie 
skusiły ani zapachy lasu, ani ognisko. 
Mimo to, widzimy się oczywiście za rok!

✎ Wioleta Michalczyk

Gigant historii

Wędrówka w promieniach 
jesiennego słońca
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Wszystko zaczęło się na początku mar-
ca, gdy do Stanisława Zawadzkiego za-
dzwonił Marek Stankiewicz z Wałbrzy-
cha. Był on przedstawicielem stowarzy-
szenia Composingart i zapytał, czy Sta-
nisław podjąłby się wykonania jakiegoś 
modelu, który nawiązywałby do twór-
czości Stanisława Lema. Model ten miał 
zostać zaprezentowany w Wałbrzychu 
jeszcze w tym roku, podczas imprezy 
poświęconej pisarzowi. 
– Ci panowie z Wałbrzycha to na począt-
ku bardzo ogólnie mi tłumaczyli, czego 
chcą – wspomina modelarz. – Miało to 
być coś związanego z kosmosem, może 
jakaś planeta, albo coś… Mógłby być też 
model satelity Lem. Skalę modelu, wy-
miary i inne szczegóły pozostawiono do 
mojej decyzji. Niepokoili się też, czy zdą-
żę do września, bo zdają sobie sprawę, 
że termin jest krótki. 
Projekt pn. Festiwal Stanisława Lema, 
który odbył się 9 października 2021 w 
Starej Kopalni w Wałbrzychu, wymyśli-
li członkowie stowarzyszenia Composin-
gart – Marek Stankiewicz, Mariusz An-
niuk i Łukasz Cieloszyk. Ponieważ więk-
szość z nich to artyści bądź twórcy, sto-
warzyszenie miało na celu ułatwienie 
wdrażania w życie ich projektów wła-
śnie z zakresu kultury, sztuki, rozrywki i 
mediów. 
Gdy rok 2021 został ogłoszony rokiem 
Stanisława Lema, nadarzyła się oka-
zja do sprawdzenia się dla młodziutkie-

go stowarzyszenia, które działało nieca-
ły rok. Bardzo szybko opracowano zarys 
przedsięwzięcia, napisano projekt i po-
zyskano fundusze. Na festiwalu miała 
być zaprezentowana inscenizacja arty-
styczna, spotkania z literatami i pisarza-
mi, wystawka prac plastycznych dzieci. 
Wszystko oczywiście w związku z twór-
czością Stanisława Lema. Zdecydowano 
też, aby na festiwalu zaprezentować ja-
kiś artefakt, który łączyłby osobę pisa-
rza z kosmosem, o którym tyle pisał. Po 
burzy mózgów w stowarzyszeniu stwier-
dzono, że najlepiej byłoby zaprezento-
wać model polskiego satelity LEM, któ-
ry od 2013 roku krąży po orbicie około-
ziemskiej. 
Tylko jak znaleźć wykonawcę?
Mówi Mariusz Anniuk – stowarzyszenie 
Composingart:
– Poszukiwania modelarza były długie 
i ciężkie. Ludzie, z którymi rozmawiali-
śmy, nie mieli wyobraźni, jak należałoby 
przystąpić do tworzenia takiego mode-
lu. Byłem na kilku spotkaniach, ale oni 
od razu się poddawali. Mieli jakieś inne 
widzenie, futurystyczne… To nam ab-
solutnie nie odpowiadało. Ponadto nie 
mieli odpowiedniego podejścia tech-
nicznego i przygotowania w tym zakre-
sie. A żaden z nich nie miał w ogóle daru 
modelarstwa, mimo że też rozmawia-
łem z modelarzami ze Świdnicy i z Wał-
brzycha. Gdy już mieliśmy zrezygnować 
i opadły nam ręce, to natrafiliśmy w sie-

ci na modelarza ze Złotoryi, pana Stani-
sława Zawadzkiego.
Tymczasem po rozmowie telefonicz-
nej z przedstawicielem stowarzysze-
nia Composingart złotoryjski modelarz 
postanowił, że wykona model satelity. 
Wszak w swojej czterdziestoletniej dzia-
łalności jeszcze z kosmosem nie miał 
do czynienia. To było wyzwanie, więc 
z radością zabrał się do pracy. Jednak 
jak wygląda ten satelita? Jakie ma wy-
miary? Na te i wiele innych pytań zna-
lazł odpowiedź w internecie, gdzie było 
dużo zdjęć i wymiarów obiektu. Okaza-
ło się, że prawdziwy satelita LEM stano-
wi niewielki sześcian o boku 20 cm, więc 
model można było wykonać w skali rze-
czywistej. Teraz Stanisław musiał uru-
chomić swoją wyobraźnię przestrzen-
ną i odpowiedzieć na najważniejsze py-
tanie: jak przenieść płaski wizerunek 
czegoś, czego nigdy nie widział, na trój-
wymiarowy przedmiot? Lecz nie z taki-
mi zagwozdkami dawał sobie radę, więc 
najpierw wszystko dokładnie przemy-
ślał, a potem stopniowo prace ruszyły i 
się rozwijały.
  – Do wykonania modelu użyłem drew-
nianych listewek, które mają pozór du-
raluminium (jakie są w prawdziwym sa-
telicie), płyty pilśniowej i wielu innych 
materiałów, ale to są już sekrety mo-
delarstwa, których nie będę zdradzał – 
śmieje się modelarz. – Jedyne, co było 
trochę trudniejsze, to wykonanie w za-
sadzie nie jednego, a dwóch modeli. 
Pierwszy z nich pokazuje, jak obiekt wy-
gląda z zewnątrz, a drugi model i ele-
menty ścianek pokazują to, co kryje się 
wewnątrz urządzenia. No, takie „elek-
troniczne bebechy”.
Gdy w kwietniu model był gotowy, Sta-
nisław zrobił zdjęcie i wysłał do stowa-
rzyszenia Composingart. 
Marek Stankiewicz do Stanisława Za-
wadzkiego, 10 maja 2021 – SMS
Panie Stanisławie, jesteśmy pod dużym 
wrażeniem, widać prawdziwe modelar-
stwo. Czy możemy jedno ze zdjęć wrzu-
cić na naszego fejsbuka i pochwalić się, 
że Państwo to robią?
Organizatorzy zapytali jeszcze, czy moż-
liwe jest, aby do zdjęcia dodać tło. Naj-
lepiej, żeby to była przestrzeń kosmicz-
na. To też nie było problemem dla mo-
delarza. Poprosił o to swojego przyjacie-
la, znakomitego fotografa Dawida Rycą-
bla. 
Dawid zrobił niezwykłe zdjęcie.
Oto Stanisław Zawadzki trzyma w rę-
kach wykonany przez siebie model sa-

nię! Model, oprócz bryły zewnętrznej, 
wykonanej ze wszystkimi szczegółami, 
jest też zaprezentowany od wewnątrz, 
to jego dusza i serce. Gdy pojechałem 
do Złotoryi odebrać model, to nogi mi 
się ugięły, gdy zobaczyłem go na wła-
sne oczy. Co mi się najbardziej podoba? 
Wszystko! Takie prace wychodzą tylko 
spod rąk mistrzów.
Kopalnia węgla kamiennego „Julia” w 
Wałbrzychu zakończyła swoją działal-
ność w 1996 roku. Na szczęście na tym 
jej historia się nie skończyła, bowiem 
kompleks budynków pokopalnianych 
pieczołowicie zrewitalizowano i prze-
znaczono na działalność  kulturalno - 
oświatową. Obecnie funkcjonuje tu mu-
zeum Przemysłu i Techniki, Galeria Sztu-
ki Współczesnej oraz Centrum Ceramiki 
Unikatowej. W 2015 roku Centrum Na-
uki i Sztuki „Stara Kopalnia” zostało wpi-
sane na listę Europejskiego Szlaku Dzie-
dzictwa Przemysłowego. Można zwie-
dzać też podziemia byłej kopalni. 
Na terenie tejże „Starej Kopalni”, w 
pomieszczeniach dawnej sztygarów-
ki (obecnie kawiarnia Sztygarówka), zo-
stał zorganizowany Festiwal Stanisława 
Lema. Gośćmi specjalnymi byli: Woj-
ciech Orliński – dziennikarz, publicysta, 
pisarz, autor biografii Stanisława Lema 
Życie nie z tej ziemi, prof. Stanisław Be-
reś – poeta, krytyk, historyk literatu-
ry, autor wywiadu rzeki ze Stanisławem 
Lemem Tako rzecze Lem oraz Stanisław 
Zawadzki – modelarz, nauczyciel, pro-
jektant oraz wykonawca modelu sate-
lity LEM. Tak zapraszał plakat towarzy-
szący imprezie.
W kawiarni Sztygarówka zaaranżowa-
no specjalny kącik, w którym wyekspo-
nowano model wykonany przez złoto-
ryjskiego modelarza. Wystawka cieszyła 
się powodzeniem, była długo oglądana i 
fotografowana.
Jak twierdzą organizatorzy festiwalu, 
model od przyszłego tygodnia zostanie 
wypożyczony Politechnice Wałbrzyskiej, 
gdzie będzie wystawiony na stałej eks-
pozycji. Będą też rozmowy z lokalnymi 
stacjami telewizyjnymi, nawet z takimi 
tuzami jak TVP i TVN, żeby nagłośnić ten 
temat. 
– Myślę, że spotkanie z twórcą modelu 
satelity nie jest ostatnie, na pewno zo-
stanie jeszcze kiedyś przez nas zaproszo-
ny – mówi Mariusz Anniuk i dodaje żar-
tem: – A przy okazji nasze  stowarzysze-
nie też się trochę ogrzeje w blasku suk-
cesu pana Stanisława. 

✎ ◙ Agnieszka Młyńczak

telity, a w tle widać przestrzeń kosmicz-
ną z zarysami planet i dalekich gwiazd. 
Tuż za plecami modelarza oślepiająco 
rozbłyska ogromna gwiazda. Fotografia 
utrzymana jest w niebieskich i granato-
wych odcieniach, nawet bluza modela-
rza jest ciemnoniebieska. I na tym atra-
mentowo - kobaltowym tle, na pierw-
szym planie, lśni złotym blaskiem polski 
satelita LEM. Zdjęcie jest tak sugestyw-
ne, że nie można oderwać wzroku. 
Wrażeniami dzieli się Mariusz Anniuk:

– Kiedy zobaczyłem pierwsze zdjęcia 
modelu wykonanego przez pana Sta-
nisława, to szczęka mi opadła! To było 
coś nieprawdopodobnego! Nie mo-
głem uwierzyć w to, że to było identycz-
ne z tym, co wykluło się w mojej głowie! 
Pan Stanisław ma cudowną wyobraź-

9 października 2021 roku, na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu odbył się 
festiwal Stanisława Lema, zorganizowany przez stowarzyszenie Composingart. 
W programie festiwalu były spotkania z pisarzami, inscenizacje artystyczne i 
wystawy plastyczne. Całość poświęcona była twórczości naszego wybitnego 
pisarza - Stanisława Lema.
Na festiwalu gościem specjalnym był modelarz ze Złotoryi, Stanisław 
Zawadzki, który specjalnie na tę okoliczność wykonał model pierwszego 
polskiego satelity naukowego, który na cześć pisarza SF otrzymał miano LEM.

11.09 W ZOKiR zorganizowano prelekcję -  
„Dzieje złotoryjskiej szubienicy”. 
13.09 w holu siedziby TMZZ odbyło się uroczy-
ste otwarcie „Bacalarusowej wystawy”.
14.09 w konkursie literackim „Nasza ziemia, 
nasz dom – pamiętnik pokoleń – Nasze dzie-
dzictwo”, I miejsce w kategorii „szkoła podsta-
wowa” zdobyła uczennica SP3 w Złotoryi Han-
na Sosa, a miejsce III w kategorii „szkoła ponad-
podstawowa” zajął Dominik Brzostek, uczeń ZSZ 
w Złotoryi.
19-23.09 gościliśmy eweluatorów Światowej 
Sieci Geoparków UNESCO.
22.09 Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 
zorganizowała wernisaż wystawy malarstwa i 
rysunku Magdaleny Hanebach.
23.09 z okazji 60-lecia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi, na przy-
szkolnym boisku odbył się festyn rekreacyjny.
24.09 w Skansenie Górniczo-Hutniczym w Lesz-
czynie odbyły się 7. Mistrzostwa Polski w Płuka-
niu Złota Osób z Niepełnosprawnością.
25.09 w miasteczku ruchu drogowego, zorgani-
zowano imprezę dla dzieci i młodzieży „Rowero-
we Pożegnanie Lata”.
25.09 w Złotoryi w siedzibie PINB przy ul. Ko-
lejowej odbyły się konsultacje z okazji „Dnia 
Otwartego Inżyniera Budownictwa”.
2-3.10 w Zamku Grodziec odbyło się „Agrotury-
styczne Święto Wina i Miodu Pitnego”.
1-3.10 w ZOKiR odbyła się 6. edycja Dolnoślą-
skiego Festiwalu Filmowego „Złoty Samorodek”.
7.10 w Krotoszycach odbyło się spotkanie pn. 
„Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwo-
ju marki lokalnej – Geopark Kraina Wygasłych 
Wulkanów”.
13.10 z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Staro-
sta nagrodził nauczycieli i dyrektorów placówek 
oświatowych.
13.10 nauczyciele miejskich placówek oświa-
towych świętowali Dzień Edukacji Narodowej 
podczas koncertu poetyckiego w ZOKiR.
13.10 Polski Związek Emerytów Rencistów i In-
walidów w Złotoryi we współpracy z Klubem Se-
niora+ oraz Radą Seniora zorganizował piknik 
integracyjny „Powitanie jesieni”.
13.10 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zło-
toryi odbył się „Mini Turniej Gier Planszowych”.
16.10 w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na pa-
pieża TMZZ zorganizowało tradycyjne spotkanie 
przy drzewku Jana Pawła II 1
6.10 3500 cebulek krokusów posadzili złotory-
janie na alejkach naprzeciwko przedszkola Mi-
chałek.
16.10 w Miękini  zawodnicy złotoryjskiej „Spor-
towej Akademii Taekwon-do”. wywalczyli medal 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków.
20.10 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła 
II w Złotoryi obchodziło uroczyście 70-lecie ist-
nienia.
21.10 na terenie naszego powiatu wichura wy-
rządziła wiele szkód.
25.10 w ZOKiR miał miejsce debiut Dyskusyjne-
go Festiwalowego Klubu Filmowego „Złoty Sa-
morodek”.

✎ Jarosław Jańta

Lem
w Starej 
Kopalni

Kronika

◙ Dawid Rycąbel

Od lewej Mariusz Anniuk, Stanisław Zawdzki 
i Marek Stankiewicz

Marek Anniuk - stowarzyszenie Composingart 
i Stanisław Zawadzki
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Moja historia rodzinna.
Tuligłowy i Jerzmanice – dwie przeciwległe 
miejscowości - jedna to wschodnie tereny 
Polski, druga - Ziemie Odzyskane. A co mają 
ze sobą wspólnego? Łączą je losy mojej ro-
dziny ze strony taty.
Mam na imię Dominik i jestem uczniem 
szkoły ponadpodstawowej. Mieszkam w 
Jerzmanicach Zdroju, interesuję się bardzo 

motowej klejonej gliną. Obok pieca stała 
ława z wiadrami na wodę, bo wodę trzeba 
było brać ze studni od sąsiada zza drogi. Stał 
też stół z krzesłami i szafka na naczynia. W 
kuchni były jeszcze dwa metalowe łóżka, a 
między nimi, pod oknem, maszyna do szy-
cia. Z sieni wchodziło się też do spiżarni i po 
drabinie na strych. Wychodek znajdował się 
za oborą. Później dziadek wybudował nową 
oborę i stodołę. W oborze był koń, trzy kro-
wy, świnie, ale też kury, kaczki i czasem gęsi. 

* * *
Odkąd pamiętam, na każde wakacje jeździ-
liśmy z Jerzmanic do Tuligłów w połowie 
sierpnia i spędzaliśmy tam dwa tygodnie. 
Dziadek po wakacjach odwoził nas wozem 
konnym na pociąg. 
Jeździliśmy tam, aby pomóc przy żniwach, 
ponieważ po śmierci dziadka gospodarką 

zajęły się babcia i ciocia, a pomagał im brat 
babci. W tych czasach nie było maszyn rol-
niczych. Zboże kosili mężczyźni kosami a ko-
biety wiązały snopki. Do wiązania snopków 
potrzebne było powrósło, które skręcały 
starsze dzieci, a te, które nie umiały, stawia-
ły snopki w mendle (kopy). Później zboże 
było zwożone do stodoły wozem drabinia-
stym ciągniętym przez konie.
Na dachu stodoły było bocianie gniazdo. O 
wschodzie, gdy bociany klekotały, to wybie-
gałam razem z siostrą i kuzynką i krzyczały-
śmy: "Bocian kiszka, przynieś nam bracisz-
ka!" i po kilku latach tak też się stało. (bab-
cia się uśmiecha) Chociaż było mało miej-
sca, a nieraz przyjechało nas tam sześć 
osób, to każdy znalazł miejsce na nocleg 
(w stodole na sianie, na łóżku mama z naj-
młodszymi dziećmi, a kto bał się spać w sto-
dole, na siennikach koło łóżka). Mimo dużej 
liczby gości, jedzenia było pod dostatkiem. 

historią mojej miejscowo-
ści, a także miasteczka, nie-
daleko którego ona jest po-
łożona, czyli Złotoryi. Jako 
przedstawiciel najmłodsze-
go pokolenia w mojej ro-
dzinie postanowiłem zgłę-
bić jej historię i pochodze-
nie. Od babci - Stanisławy 
Brzostek z domu Stańczyk 
(fotografia obok) dowie-
działem się, że Jerzmani-
ce Zdrój stały się po zakoń-
czeniu II wojny światowej 
nowym domem jej rodzi-
ców, czyli moich pradziad-
ków. Zastanawiałem się, co 
było powodem osiedlenia 
się ich właśnie tutaj. Bab-
cia opowiedziała mi wie-
le ciekawych historii, któ-
re z kolei opowiedziała jej 
mama, czyli moja prabab-
cia. Były to wspomnienia o 

domu rodzinnym w Tuligłowach, o przeży-
ciach związanych z życiem na Ziemiach Od-
zyskanych. Dzięki rozmowie z babcią po-
znałem losy moich przodków i postanowi-
łem te wspomnienia spisać jako pamiątkę 
mojej rodziny.
Babciu, opowiedz mi, skąd pochodzili twoi 
rodzice.
Moja mama, a Twoja prababcia – Maria 

Babcia pie-
kła chleb, mie-
li dużo mleka, 
robili masło, 
ser, a ziemnia-
ki i inne wa-
rzywa mieli 
na polu. I nie 
było problemu 
z przyrządza-
niem posiłków. 

Co ciekawego jeszcze, oprócz pracy w polu 
i w gospodarstwie, można było robić w Tu-
ligłowach?
Pora naszego przyjazdu wiązała się z od-
pustem, który odbywał się tradycyjnie 15 
sierpnia w dzień Matki Boskiej Zielnej, w 
kościele Matki Boskiej Tuligłowskiej Dobrej 

Nadziei. 
Odpust ten był bardzo uroczysty. 
Rozpoczynał się już 14 sierpnia. 
Po południu przychodziły piel-
grzymki z całej okolicy. Wieczo-
rem było słychać śpiewy pielgrzy-
mów, którzy przychodzili polnymi 
drogami. Na tym odpuście było 
dużo osób przyjezdnych, takich 
jak na przykład my. Uroczystości 
odpustowe zaczynały się wieczo-
rem, 14 sierpnia. Były różne nabo-
żeństwa. A o północy była uroczy-
sta msza z procesją dookoła ko-
ścioła. W czasie procesji pielgrzy-
mi nieśli figury świętych, obra-
zy przystrojone kwiatami i sztan-
dary ze swoich parafii. 15 sierp-
nia w południe odprawiana była 
suma odpustowa. W dzień odpu-
stu przed kościołem od samego 
rana stało dużo straganów. Na od-
puście najważniejszym zakupem 
była trocinowa piłeczka „jojo” na 

gumce, piszczałka i pukawka, a także sznu-
ry obwarzanek, całuski (różaniec zrobiony 
z małych biszkopcików, przyozdobiony ko-
lorową bibułką) i cukierki - rybki. Po połu-
dniu w remizie strażackiej była organizowa-
na potańcówka. Mimo trudnych warunków 
- bez wody, łazienki i toalety. To miejsce 
przyciągało jak magnes, chciało się tu wra-
cać.  Jak już byłam dorosła, jeździłam do Tu-
ligłów sama, a później kilka razy byłam  tam 
ze swoją rodziną.

* * *
W czasie naszego pobytu u babci, obowiąz-
kowo musieliśmy odwiedzić ciocię w zako-
nie w Przemyślu. Jechała z nami wtedy inna 
ciocia, która była naszą przewodniczką. Na 
wejściu trzeba było zgłosić, kto i do kogo 
przyjechał. Wtedy informowano nas,  do 
którego pokoju mieliśmy się udać. Ponie-
waż był to zakon twardy karmelitanek bo-
sych, nasze widzenie nie mogło odbywać 

Stańczyk z domu Podkomórka,  pochodzi-
ła z wioski Tuligłowy położonej dwadzie-
ścia kilometrów od Przemyśla. Pochodziła 
z biednej rodziny chłopskiej. Urodziła się w 
1931 roku jako drugie dziecko. Było ich w 
domu siedmioro. Rodzice i pięć córek.
Opowiedz mi o swoich dziadkach. Znałaś 
ich? 
Bardzo słabo znałam dziadka, bo zmarł w 
połowie lat 60., ale na pewno pamiętam, że 
miał podwijany wąs (babcia się uśmiecha). 
Babcia i dziadek, czyli twoi prapradziadko-
wie prowadzili swoje gospodarstwo i żyli z 
tego, co udało im się wyhodować. Żyło im 
się bardzo biednie. Babcia miała jeszcze sio-
strę, która była zakonnicą w twardym zako-
nie karmelitanek bosych w Przemyślu i stąd 
mieli trochę pomocy. Przy cięższych pra-
cach w sadzie dziadek pomagał zakonnicom 

i w zamian dostawał trochę pieniędzy bądź 
ubrania, herbatę, cukier. Moja mama, a 
twoja prababcia, też tam czasem pracowa-
ła, a miała wówczas nie więcej niż osiem lat.
Dziadkowie mieszkali w starym domu. Był 
to drewniany dom pomalowany wapnem z 
farbą ultramaryna, żeby miał niebieskawy 
kolor. 
Wchodziło się do sieni (korytarza), a z niej 
do jedynego pokoju i tylko w nim była pod-
łoga drewniana. Stały w nim dwa połączo-
ne ze sobą drewniane łóżka, szafa, duży ku-
fer i toaletka z dużym lustrem, stół, cztery 
krzesła i kredens z witryną. W tym kreden-
sie były szklanki i porcelanowe talerze prze-
znaczone dla gości, bo na co dzień rodzina 
używała emaliowanych naczyń. W sieni i w 
kuchni nie było podłogi, tylko klepisko. W 
kuchni stał piec do pieczenia chleba i kuch-
nia węglowa. Był wymurowany z cegły sza-

się w tym samym pomieszczeniu. My by-
liśmy w jednym pomieszczeniu, w którym 
był stół i krzesła, a ciocia w drugim. Widzieć 
mogliśmy ją tylko przez okno w ścianie od-
dzielającej te dwa pomieszczenia. Okno to 
było zakratowane (z lufcikiem, aby móc się 
słyszeć), od strony odwiedzających na kra-
cie były grube, naostrzone pręty. Gdy cio-
ci nie było jeszcze w pomieszczeniu, okno 
było zasłonięte czarną zasłoną, a gdy już 
przyszła, to je odsłaniała. Początkowo za-
konnice w tym zakonie miały golone głowy 
(z czasem z tego zrezygnowano) i nie mo-
gły opuszczać gmachu klasztoru. Mogły sie-
dzieć tylko w swoich celach i modlić się w 
skupieniu. W czasie odwiedzin, które trwa-
ły około dwóch godzin, byliśmy częstowani 
obiadem przygotowywanym przez zakonni-
ce, które nie należały do tego zgromadze-
nia, co ciocia i to one opiekowały się całym 
zakonem. Zawsze ta wizyta robiła na mnie 
ogromne wrażenie. Trudno mi było pojąć, 
dlaczego niektórzy decydują się na życie z 
takimi rygorami. Nie miałam nigdy sposob-
ności porozmawiać o tym z ciocią.
Jak to się stało, że twoi rodzice zdecydo-
wali się opuścić rodzinne strony?
Nie przyjechali tu razem, bo wtedy się jesz-
cze nie znali (babcia się uśmiecha, gdy to 
mówi). Minęły ze trzy lata, zanim ich los po-
łączył. Ale najpierw opowiem, jak to było z 
mamą. Otóż w 1944 r., kiedy zbliżał się ko-

Dominik Brzostek z klasy 3 Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Zawodowych 
znalazł się wśród laureatów Konkursu Literackiego pn. „Nasza ziemia, nasz dom- 
pamiętnik pokoleń”, zdobywając III miejsce w konkursie zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe w Legnicy 
Na konkurs napłynęło 65 prac: 35 w kategorii uczniów szkół podstawowych i 30 w 
kategorii szkół ponadpodstawowych z powiatów: legnickiego, głogowskiego, złoto-
ryjskiego, lubińskiego, lwóweckiego, ząbkowickiego, bolesławieckiego, jaworskie-
go. Konkurs polegał na zarejestrowaniu i opisaniu w formie reportażu, wywiadu 
lub opowiadania wspomnień pradziadków - pierwszych przesiedleńców z Kresów 
Wschodnich na Ziemie Zachodnie RP, czyli Dolny Śląsk. Dominik wysłał wywiad, 
który przeprowadził ze swoją Babcią.     Beata Jańta

Nauczycielka języka polskiego

Z Tuligłów do 
Jerzmanic-Zdroju

Tuligłowy – miejscowość w województwie 
podkarpackim, gmina Rokietnica.

Moi pradziadkowie – Weronika i Łukasz 
Podkomórkowie

Tuligłowy - dom rodzinny moich pradziadków – Marii i Mieczysława Stańczyków
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wróciła z niego ze swoją młodszą sio-
strą. Wzięła ją ze sobą, aby mogła so-
bie zarobić i odciążyć rodzinę. Początko-
wo mieszkała razem z mamą, a później 
założyła swoją rodzinę. Nawet gdy moi 
rodzice mieli już pięcioro swoich dzieci, 
to i tak pomagali rodzinie. Latem w cza-
sie urlopu wyjeżdżali do domu rodzin-
nego, aby pomóc tam przy żniwach. 
Mama często wspominała z radością, że 
po pracy spotykali się wszyscy, śpiewa-
li piosenki i rozmawiali ze sobą, po pro-
stu byli zżyci. Mimo biedy wszyscy trak-
towali siebie na równi. Nikt nikomu ni-
czego nie zazdrościł. 
Jakie masz, babciu, wspomnienia zwią-
zane z twoim dzieciństwem? Na pew-
no inaczej niż twoi rodzice, którzy opu-
ścili swoje rodzinne strony, odbiera-
łaś otaczającą cię rzeczywistość lat 50. 
i 60. Ty nie musiałaś się przyzwyczajać 
do nowych warunków, bo się już tutaj 
urodziłaś. 
W naszym domu nie słyszeliśmy, żeby 
rodzice się przy nas kłócili. Często mama 
powtarzała nam swoje złote myśli, takie 
jak np. "Kto latem leniuchuje, ten zimą 
głoduje", dlatego mama robiła bardzo 
dużo przetworów z różnych owoców. 
Zawsze mieliśmy pełną piwnicę ziem-
niaków, warzyw, trzy kamienne garnki 
ogórków kiszonych, beczkę kiszonej ka-
pusty, obowiązkowo deptanej nogami. 
Rodzice nawzajem się wspierali, a każdą 
pracę, np. w ogrodzie czy przy obrządku 
zwierząt, wykonywali razem. Przy kisze-
niu kapusty również pracowali razem: 
mama czyściła kapustę i kroiła główki 
na pół, tato ją szatkował pożyczoną od 
sąsiadów  szatkownicą do dużej metalo-
wej wanienki, a później mama deptała 
tę kapustę w beczce. Do deptania kapu-
sty odpowiednio się przygotowywała, 
myła dobrze nogi szczoteczką, ubierała 
białe kalesony i czystą koszulę, a włosy 
związywała chustą. Do beczki wkładali 
też kilka całych główek kapusty, z której 
później robiła gołąbki. Wkładała też kil-
ka jabłek. Kapusta była mieszana z mar-
chewką i przyprawiana solą, liściem lau-
rowym i kminkiem. 
Pamiętam też imprezy  organizowane u 
nas w domu. Najhuczniejsza była zaba-
wa sylwestrowa. Tata miał na imię Mie-
czysław i 1 stycznia obchodził imieniny, 
dlatego każdy sylwester był organizo-
wany u nas. Czasami bawiło się tam na-
wet dwadzieścia osób.
Kiedyś, pamiętam, przytrafiła się two-
jemu pradziadkowi taka zabawna, ale i 
dosyć niebezpieczna przygoda. Pojechał 
motorowerem (tzw. komarkiem) w od-

w Legnicy u krawców żydowskich. Tato  
miał ukończonych tylko sześć klas szkoły 
podstawowej, a dopiero w Złotoryi koń-
czył siódmą i ósmą klasę w szkole wie-
czorowej dla pracujących. Dzięki temu 
mógł uczestniczyć w różnych kursach, 
aby podnieść swoje kwalifikacje zawo-
dowe. Zrobił nawet kurs inseminatora. 
Początkowo inseminował (zapładniał) 
krowy z PGR-u, a później dostał pozwo-
lenie na inseminowanie krów u chło-
pów ze wsi, co wiązało się z dodatko-
wym dochodem.
W tym czasie pracownikom PGR-u przy-
sługiwało półtora litra mleka, a na człon-
ka rodziny po pół litra dziennie. Mieli-
śmy więc codziennie cztery litry mleka, 
co było dla nas za dużo. Robiliśmy z nie-
go śmietanę, masło i ser. Oprócz tego 
rodzice hodowali świnie, kury, kaczki i 
króliki, i stąd mieliśmy mięso.

* * *
Nasi rodzice nigdy nie mówili nam, że 
nas kochają. Nie okazywali zewnętrz-
nych uczuć. Mimo to czuliśmy ich mi-
łość, troskę o nas, czuliśmy się bezpiecz-
nie i czuliśmy że jesteśmy kochani. 
Nigdy nie brakowało nam jedzenia, za-
wsze mieliśmy w co się ubrać, zimą mie-
liśmy ciepło w domu i ogólnie byliśmy 
dobrze traktowani. Tato kupił nam na-
wet telewizor, żebyśmy nie musieli cho-
dzić do sąsiada. Był to jeden z trzech te-
lewizorów we wsi. Pierwszy zakupiło 
kierownictwo PGR-u dla pracowników, 
który stał w świetlicy, a drugi kupił są-
siad. Od chwili zakupu telewizora nasz 
pokój zamienił się w salę kinową. Dzie-
ci przychodziły na bajki "Jacek i Agat-
ka", "Gąska Balbinka", "Miś z okienka". 
Mężczyźni przychodzili na dziennik te-
lewizyjny, a w maju na kolarski Wyścig 
Pokoju. Kobiety oglądały seriale. Krze-
sła przed telewizorem ustawialiśmy w 
rzędzie. Było to dla nas czasem uciąż-
liwe, bo sąsiedzi oglądali telewizję do 
późnych godzin wieczornych. Raz mie-
liśmy przypadek, że dziecko sąsiadów 
nie chciało pójść do domu, mimo na-
szych próśb, więc brat wziął je na ręce 
i zaniósł pod ich drzwi. Chłopak jed-
nak jeszcze szybciej wrócił, niż mój brat, 
bo chciał dalej oglądać, więc brat wy-
prowadził go za drzwi, które szybko za-
mknął. (babcia się śmieje)

* * *
Dzięki tej pracy moim rodzicom żyło 
się naprawdę dobrze. To pozwoliło im 
wspierać też swoje rodzeństwo, które 
pozostało w Tuligłowach. Któregoś razu, 
gdy mama pojechała tam na urlop, 

wiedziny do kolegi, do sąsiedniej wsi. W 
prezencie dostał słoik miodu, który wło-
żył do siatki i powiesił na kierownicy. W 
czasie jazdy słoik uderzał o koło, pękł a 
miód kapał i rozbryzgiwał się na tatę i 
„komarka”. Dobrze, że było to już blisko 
domu, bo zaczęły zlatywać się pszczoły. 
Gdy podjechał 
pod dom, to 
zostawił mo-
tor i wszedł 
do środka. Za 
chwilę, gdy 
p r z y s z e d ł , 
okazało się, że 
motor się ru-
sza i bzyczy jak 
pszczoły, bo 
za zapachem 
miodu przy-
leciał ich cały 
rój. Było nie-
bezpiecznie…

***
Rodzice nigdy 
nas za jakiś 
wybryk nie ka-
rali biciem, ale 
robili nam dłu-
gie wykłady 
poucza jące , 
które wyda-
wały się gor-
sze od bicia. 
Nawet wtedy, kiedy wzięłam bez po-
zwolenia nowy rower taty i jeżdżąc nim 
po pegeerowskim placu, wjechałam 
niechcący w przyczepę. Rozbiłam wtedy 
światło przy rowerze i przyczepie. Tata 
na mnie pokrzyczał a ja z płaczem po-
wiedziałam, że lepiej, żebym sobie roz-
biła głowę niż rower, na co tato odpo-
wiedział, że całe szczęście, że nic mi się 
nie stało, a rower da się naprawić. 
Rodzice uczyli nas, że trzeba być do-
brym człowiekiem, szanować innych i 
że trzeba ludziom pomagać i dzielić się 
z nimi. Zawsze nam powtarzali, żeby 
dać innym to lepsze, a gorsze zostawić 
dla siebie. Gdy staraliśmy się o pracę, to 
tata nam mówił, żebyśmy nie zaczynali 
od słów: "Za ile?". 
Dzięki tym wspomnieniom uświadomi-
łam sobie teraz, że mieliśmy cudow-
nych rodziców i byliśmy szczęśliwą ro-
dziną.
Babciu, dziękuję ci za te wspomnienia 
– teraz bardzo wiele rzeczy zrozumia-
łem. 

✎ Dominik Brzostek

niec wojny, do Tuligłów wkroczyła Ar-
mia Czerwona, a rok później rozpoczę-
to masowe wysiedlenia Polaków. Sąsiad 
twojej prababci, który był urzędnikiem 
państwowym, dostał zadanie, żeby za-
ludnić Ziemie Odzyskane i tam nakło-
nić ludzi do pracy w państwowym go-
spodarstwie rolnym (w skrócie PGR). To 
on namówił moich dziadków, aby córka 
mogła wyjechać z nim do pracy. Więk-
szość przesiedlanych osób osiedlona zo-
stała na Dolnym Śląsku. Było to w 1948 
roku. Twoja prababcia była wtedy bar-
dzo młoda, miała 17 lat. Zamieszkała w 
Bad Hermsdorf, dzisiaj Jerzmanice Zdrój 
i początkowo pracowała u tego sąsiada 
jako opiekunka do dziecka. Później na 
okres zimowy wróciła do domu rodzin-
nego, a na wiosnę powróciła już na sta-
łe na Ziemie Odzyskane.

***
Sama jej podróż 
trwała około dwóch 
dni. Jechała w wa-
gonie bydlęcym, 
ponieważ opieko-
wała się w czasie 
podróży koniem, 
którego sąsiad wy-
syłał swojemu prze-
siedlonemu syno-
wi. Po przybyciu 
na miejsce dostała 
kwaterunek w po-
kojach dla pracow-
ników sezonowych. 
Zaczęła lekką pracę 
w PGR przy zbiera-
niu zboża i plewie-

niu. Do pracy w Jerzmanicach przyjeż-
dżało dużo pracowników sezonowych 
z różnych stron, najwięcej osób było z 
Podkarpacia i Kieleckiego. Urzędnicy 
musieli zapewnić im nocleg i wyżywie-
nie. Kiedy zachorowała kucharka, któ-
ra zajmowała się gotowaniem posiłków 
dla przyjezdnych, ten urzędnik, z którym 
moja mama przyjechała, zatrudnił ją w 
kuchni. Jak tylko PGR w pełni się rozwi-
nął, ten sąsiad - urzędnik powrócił w ro-
dzinne strony (bo wykonał swoje zada-
nie).
Część pieniędzy, które tutaj zarabiała, 
wysyłała do domu rodzinnego bądź ro-
biła paczki żywnościowe, a nawet kie-
dyś zamówiła u stolarza wóz konny i go 
tam wysłała. Zdarzało się tak, że gdy je-
chała na urlop do domu rodzinnego, 

siostry wymuszały na niej, aby zostawi-
ła niektóre ubrania, ponieważ nie było 
ich na nie stać, a bardzo im się podoba-
ły. Po powrocie mama uzupełniała swo-
ją garderobę.

***
Mój tata, a twój pradziadek, pochodził z 
okolic Włoszczowy, z miejscowości Ewe-
linów. Przyjechał tu jako pracownik se-
zonowy (od wiosny do jesieni). Więk-
szość młodzieży, która przyjeżdżała tu 
do pracy, zakładała rodziny i się osiedla-
ła. Wśród nich był też mój ojciec, które-
go widocznie zauroczyła kuchnia mo-
jej mamy. 😊 W 1951 roku w lipcu wzię-
li ślub, najpierw kościelny, ale zaraz po-
tem przyszło zarządzenie, że muszą 
wziąć też ślub cywilny. Wzięli go na po-
czątku 1952 roku. Ja urodziłam się w li-
stopadzie 1957r. w złotoryjskim szpita-
lu.
Czyli życie twoich rodziców cały czas 
zmieniało się na lepsze.
Gdy się pobrali, dostali mieszkanie, bo 
do tej pory mieszkali w pokojach dla 
pracowników sezonowych (kilka osób 
w jednym pokoju). To mieszkanie ume-
blowali meblami pozostawionymi przez 
dawną ludność niemiecką. Dużo nie po-
trzebowali, tylko podstawowe meble. 
Początkowo pracowali przy produkcji 
roślinnej, a z biegiem czasu, gdy do go-
spodarstwa zostało sprowadzone by-
dło, tato je obrządzał, co wiązało się z 
lepszym zarobkiem. Dzięki temu wy-
mieniali stare rzeczy na nowe oraz dba-
li o swoją garderobę. Odzież zamawiali 

Moi prapradziadkowie – Maria i Mieczysław 
Stańczykowie

Starszy brat babci, babcia Stanisława (w 
wózku) i prababcia Maria.

moja prababcia Maria 
Stańczyk z siostrą

Kościół Matki Boskiej Tuligłowskiej Dobrej Nadziei 
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Niedawno z pewną nostalgią pisałam 
o wsi, której już nie ma i jednocześnie 
z smutkiem, że dzisiejsza wieś stała się 
sypialnią miasta, narzekałam, że nie ma 
już tych zwykłych małorolnych chłopów, 
mleka prosto od krowy i spania w sto-
dole na sianie. Są za to wielcy „obszarni-
cy”, których gospodarstwa przypomina-
ją nowoczesne fabryki. A pola to wiel-
kohektarowe uprawy rzepaku, buraków 
i pszenicy. Kilka tygodni temu, przejeż-
dżając rowerem przez Jastrzębnik, ze 
zdziwieniem odnotowałam, że przy dro-
dze pasie się kilkadziesiąt krów. Widok 
rzadki. Na tyle niecodzienny, że przy-
stanęłam, zrobiłam zdjęcie i postanowi-
łam odszukać właściciela stada, by po-
rozmawiać o tym, jak te przemiany na 
wsi widać z drugiej strony. I tak pocz-
tą pantoflową dotarłam do Piotra Ja-
dacha, jednego z nielicznych rolników 
w Jastrzębniku, wiosce miedzy Nowym 
Kościołem a Pielgrzymką.
Mimo, że Piotr hoduje krowy, to chęt-
niej mówi o stadzie koni, co prawda 
mniej licznym, ale bliższym sercu. 
Można się dziś utrzymać z rolnictwa, 
gdy nie jest się tak zwanym obszarni-
kiem, właścicielem 100 lub więcej hek-
tarów?
W moim przypadku, kiedy hoduję ko-
nie, krowy i mam około 8 hektarów, to 
nie byłbym w stanie się z tego utrzymać. 
Dodatkowo pracuję w piekarni na zmia-
ny. Owszem, gdybym miał większy are-
ał, byłoby bardziej dochodowo, ale dziś 

siebie, zdecydowałem się kupić konia. 
Miała to być taka nagroda dla mnie, że 
z tego wyszedłem. Wtedy zobaczyłem, 
jak mnie to cieszy. I postanowiłem kupić 
kolejnego. Jednych cieszy kupowanie 
sukienek, szminek, perfum, a mnie ko-
nie. Teraz mogę się pochwalić, że wśród 
swoich koni mam najlepszego w powie-
cie ogiera zarodowego rasy śląskiej.
Specjalizuje się pan w rasie śląskiej?
Tak. To są duże, silne konie, które jesz-
cze niedawno służyły do ciężkich prac. 
Są wytrzymałe. Przede wszystkim słu-
żą do powożenia. Bartłomiej Kwiatek, 
polski powożący, odnoszący sukcesy w 
swojej dziedzinie, korzysta tylko z koni 
rasy śląskiej.
Czyli rozumiem, że hoduje pan konie z 
miłości a krowy dla biznesu?
Tak można powiedzieć. Krowy hoduje 
się łatwiej. Na przykład dziś tylko dałem 
im wody, bo trawę jeszcze mają. Czasa-
mi trzeba im dowieźć balot siana. A ba-
loty kupuję z pieniędzy zarobionych w 
piekarni 😊 . Rocznie idzie około 300 ba-
lotów siana i 60 słomy. Kiszonkę robię 

sam, dorobiłem się ma-
szyny, więc te koszty mi 
już odchodzą.
To są krowy mleczne 
czy hodowane na mię-
so?
Na mięso. Wie pani, ile 
czasu zajmowałoby do-
jenie tych krów? Moje 
stado jest prawie „bez-
obsługowe”. Potrzebuje 
wody i trawy, zima sia-
na. Mogą przebywać na 
pastwisku nawet zimą. 
To odporna na chłód 
rasa limousine. Mają 
wiatę, mogą z niej ko-
rzystać, ale wolą swo-

kupienie ziemi nie jest łatwe. Przy więk-
szej liczbie hektarów mógłbym zwięk-
szyć liczebność stada krów i wtedy by-
łoby to opłacalne. 
Dlaczego tak trudno o kolejne hekta-
ry?
Nie ma ziemi do kupienia. Wokół mnie 
są pola samych potentatów rolniczych. 
Znajomy ostatnio kupił ziemię i zapła-
cił 50 tys. za hektar. Mnie na to teraz 
nie stać, zostaje mi dzierżawienie pól 
od innych gospodarzy. Na przykład jed-
na pani udostępniła mi łąkę, ale mam 
do niej ponad 20 km i muszę tam doje-
chać ciągnikiem, a nie jest on z tych no-
woczesnych, więc sama pani wie, ile to 
trwa. Ale i tak mnie to cieszy. 
Chociaż mam nadzieję, że w 
przyszłym roku coś się zmie-
ni na lepsze 😊 . Mam to szczę-
ście, że potrzebuję łąk, a w 
podgórskich i górskich miej-
scowościach łąk jest więcej, 
bo te ziemie są gorsze do 
uprawy zbóż i innych roślin.
Słyszałam, że zajął się pan 
też uprawą malin?
Tak. Mam 30 arów. W tym 
roku dopiero niedawno za-
czął się zbiór, bo nie zdąży-
łem ogrodzić pola i sarny 
zjadły mi część krzaków. No 
i tak bywa…
Krowy, maliny, konie… tro-
chę tego dużo.

Czasem trzeba się zabezpieczać, bo nie 
wiadomo na co będzie w danym roku 
popyt. W rolnictwie jest tak, że raz wię-
cej płacą za bydło, a innym razem za 
zboża. Jak się nie ma dużo pola, to trze-
ba się więcej rzeczy obstawiać. Może 
jest z tym więcej szamotaniny, ale bar-
dziej się opłaca.
Proszę sobie wyobrazić, że konia muszę 
utrzymywać od narodzin co najmniej 4 
lata, by osiągnął wiek do sprzedaży. To 
duży nakład czasu i pracy w porówna-
niu np. z uprawą zboża, kiedy efekt jest 
po kilku miesiącach.
Jak liczne ma pan stado koni?
11 sztuk. Są porozrzucane po kilku pa-
stwiskach. 
Wiem, że pańskie konie były wykorzy-
stywane do hipoterapii.
Tak, ale niestety, trudno teraz o instruk-
tora. Ostatni, z którym współpracowa-
łem, wyjechał. Gdyby pojawił się jakiś 
chętny, to z radością podjąłbym współ-
pracę, bo sam temu, przy tylu obowiąz-
kach, nie podołam. Nie chodzi tylko o 
hipoterapię, ale ogólnie o nauczanie 
j e ź d z i e c t w a 
dzieci, mło-
dzież...
Ludzie mówią, 
że konie to 
pana miłość.
Tak. To praw-
da. Moja przy-
goda z koń-
mi zaczęła się 
od dramatu. 
Miałem zawał 
dwanaście lat 
temu. Kiedy 
doszedłem do 

bodę pastwiska.
Nie szkoda ich panu, gdy idą na rzeź?
Jasne że szkoda, ale z drugiej strony lu-
dzie przecież jedzą mięso. Ono skądś się 
musi wziąć. Gdybym sam musiał je za-
bić, pewnie nie chciałbym ani nie umiał 
tego zrobić. Ale ja je sprzedaję i ta cała 
reszta dzieje się poza mną. Trudniej mi 
idzie sprzedać kobyłki, mimo że sprze-
daję je na rozmnożenie. Do koni jestem 
bardziej przywiązany.
Widzę na pańskim podwórku ładną 
bryczkę. Widziałam, jak powoził nią 
pan podczas dożynek.
W tym roku zacząłem jeździć bryczką. 
Na razie to się rozkręca, planuję posze-
rzyć działalność, by na przykład wozić 
ludzi do ślubu albo po prostu rekreacyj-
nie. Jednak z tego dużych pieniędzy na 
pewno nie będzie. Nie mogę sobie po-
zwolić, by skoncentrować się tylko na 
takiej działalności.
Dlatego dodatkowo pracuje pan w pie-
karni?
Tak, bo muszę mieć gwarancję stałego 
dochodu. Jeśli nie uda mi się sprzedać 

krowy czy klaczy, to mogę zostać z ni-
czym. A żyć trzeba. Rynek rolny jest ka-
pryśny. Na opiekę weterynaryjna trzeba 
wydać około tysiąca a są lata, że nawet 
3 tysiące zł. Jako ciekawostkę powiem, 
że badanie weterynaryjne klaczy w cią-
ży kosztuje mniej niż kobiety i wystarczy, 
że zadzwonię, zaraz mam weterynarza u 
siebie, a na wizytę u lekarza trzeba cze-
kać tygodniami.
Porody odbiera pan sam?
Zazwyczaj zwierzęta sobie same radzą, 
ale w tym roku miałem dwa takie źre-
bienia, kiedy musiałem im pomóc, bo 
były zbyt duże źrebięta. W jednym przy-
padku nawet potrzebny był weterynarz.
Jak wygląda pana rytm dnia przy tylu 
obowiązkach?

Wszystko zależy, na która zmianę idę do 
piekarni. W tym tygodniu mam nockę, 
więc wracam rano koło 7.00, kładę się 
spać, koło południa wstaję, zajmuję się 
gospodarstwem, poję krowy, doglądam 
je, potem konie – na nie schodzi co naj-
mniej godzina, szczególnie kiedy spę-
dzone są do stajni, wtedy trzeba dać 
obrok, wodę, a gdy są na pastwisku tez 
trzeba doglądać, bo zaczęły pojawiać 
się drapieżniki – wilki. Godzinę - dwie 
przed pracą odpocznę i jadę do piekarni 
do Warty Bolesławieckiej na 22.00. Do-
brze, że umiem szybko odpoczywać, to 
znaczy szybko zasypiam i wystarczy mi 
kilka minut snu, by się zregenerować. W 
weekendy odpoczywam od pracy fizycz-
nej. Staram się gdzieś wyjechać
Pan sam zajmuje się tym gospodar-
stwem?
Mam pomocnika, sam zupełnie nie dał-
bym rady. Trzeba zając się ogrodzeniem 
(pastuchem elektrycznym), wyrzuca-
niem obornika, ale traktorem sam jeż-
dżę.
Córka nie chce zostać na wsi?

No szukam dla niej chłopaka 😊 . Oczywi-
ście żartuję. Myślę, że nie zostanie.
Są jeszcze młodzi na wsi?
Coraz z tym gorzej. Ludzie nie garną się 
do rolnictwa, bo w mieście i poza rol-
nictwem życie wydaje się łatwiejsze. Na 
dodatek od małego dzieci nie znają wsi. 
Mam taki plan, by zapraszać dzieciaki ze 
szkół i oswajać je z tym, co robi rolnik. 
Dzieci są chłonne. Może któreś zechce 
później iść w te ślady?
Życzę panu realizacji tych zamierzeń. 
Może jeszcze wieś zostanie wsią.

✎ Z Piotrem Jadachem 
rozmawiała Iwona Pawłowska 

By wieś była wsią
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Miało to zatrzeć skutki poniesionej po-
rażki przez wojska rosyjskie i pruskie w 
bitwie o Złotoryję i sprawić wrażenie, że 
w sierpniu 1813 r. została stoczona jed-
na bitwa i w dodatku wygrana przez Ar-
mię Śląska.
Tak oczywiście nie było. Trzy dni wcze-
śniej stoczono pierwszą z dwóch bi-
tew sierpniowych, bitwę o Złotoryję, 23 
sierpnia 1813 r. – patrz załączona plan-
sza bitwy w jej początkowej fazie.  Bitwa 
ta została wygrana przez wojska fran-
cuskie. Dopiero trzy dni później, bo 26 
sierpnia 1813 r. stoczono drugą bitwę, 
nazwaną przez generała Blüchera bitwą 
nad Kaczawą. Tak naprawdę to bitwa ta 
została stoczona na Płaskowyżu Jano-
wickim i nad rzeką Nysa Szalona. Wy-
grana francuska, a przegrana przez ko-
alicję bitwa o Złotoryję miała być ukry-
ta w aurze wygranej drugiej bitwy. Do 
takiego postępku zmusiła gen. Blüche-
ra gigantyczna kłótnia, jaka się odbyła 
pomiędzy gen. Blücherem a gen. Yorc-
kiem – dowódcą Korpusu pruskiego w 
obecności rosyjskiego dowódcy Korpu-
su Armijnego gen. Langerona w jednej 
z kamienic w Jaworze 24 sierpnia 1813 
r. Wyraz kłótnia nie oddaje w pełni tego, 
co się działo. Dowódcy skakali sobie do 
oczu, używając w języku niemieckim 
przekleństw nie dających się opisać. Ob-
razuje ona stan ducha w Armii Śląska po 
przegranej w Złotoryi. Musiano w prze-
kazach tych wydarzeń, zrobić coś co po-
zwoliło ukryć przegraną przez koalicjan-
tów bitwę o Złotoryję. Skutki tego za-
biegu propagandowego odczuwamy do 

Do napisana tego artykułu zmusiła mnie 
informacja, a raczej dezinformacja za-
warta na tablicy informacyjnej posta-
wionej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi, 
nieopodal pomnika upamiętniającego 
bitwę o Złotoryję. Autor tekstu w jed-
nym zdaniu popełnił wszystkie możli-
we błędy merytoryczne o wydarzeniach 
kampanii 1813 r. w Złotoryi i okolicy: 
Pod Wilkołakiem rozegrała się jedna z 
potyczek w ramach bitwy nad Kaczawą 
w 1813 r., o czym przypominał pomnik, 
zniszczony podczas eksploatacji bazaltu. 
Tym krótkim (o zgrozo) zdaniem wpisał 
się w ciągle trwającą manipulację infor-
macyjną, stworzoną przez propagandę 
pruską już w 1813 r. Jeżeli już chce się 
pisać o tamtych wydarzeniach, należy 
zasięgnąć wiedzy w dostępnych  publi-
kacjach, napisanych przez uznane auto-
rytety i sięgnąć do wspomnień i opisów 
wydarzeń osób, biorących w nich udział.
Ten błędny stan trwa i jest powielany.  
To nam, dzisiaj mieszkającym w Złoto-
ryi i okolicy musi zależeć na tym, aby 
tę dezinformację prostować, a nie dalej 
powielać. Jesteśmy to winni biorącym 
udział w tej bitwie i całej kampanii Pola-
kom, spoczywającym w czterech maso-
wych grobach na terenie Złotoryi. Nikt 
tego za nas nie zrobi.
Ta manipulacja, stworzona jeszcze w 
roku 1813 przez samego Blüchera, do-
wódcę koalicyjnej Armii Śląska, pole-
ga na tym, że przekazywał w raportach 
i korespondencji, iż nad rzeką Kaczawą 
stoczono jedną „bitwę nad Kaczawą”. 

wzniesieniach górujących nad tymi uli-
cami. W wyniku tego ostrzału ucierpia-
ło kilkanaście kamienic za murami i na 
przedmieściach północnej części mia-
sta.  Oskrzydlający atak IX Korpusu pro-
wadzony był również z kierunku Jerzma-
nic-Zdroju. Francuzi z marszu wyparli ro-
syjską załogę Złotoryi z rejonów Wilczej 
Góry i ustawili baterię dział na Kostrzy. 
Broniący niezbyt zaciekle miasta Rosja-
nie, wycofali się na Górę Mieszczańską, 
jednak tu zostali ostrzelani przez Fran-
cuzów z Kostrzy. Około godz. 17.00 Ro-
sjanie opuścili swoje pozycje na Gór-
ce Mieszczańskiej, wycofując się w kie-
runku Prusic. O tej też godzinie żandar-
meria francuska wkroczy-
ła do Złotoryi przegania-
jąc rosyjskich maruderów. 
O godz. 18.00 marszałek 
Macdonald, wraz ze szta-
bem XI Korpusu wkroczył 
do miasta. Kwaterą mar-
szałka Macdonalda została 
karczma „Pod Pelikanem” 
-  dzisiejsza, lecz nie ta 
sama kamienica w Rynku 
nr 4. XI Korpus przeszedł 
przez Złotoryję i ulokował 
się w dolinie rzeki Kacza-
wy (dzisiejsza ul. Łąkowa). 
Po objęciu przez Napole-
ona dowództwa nad Ar-
mią Bobru, 27 maja 1813 
r. XI Korpus opuścił Złoto-
ryję maszerując w natarciu 
na Wrocław w kierunku Ja-
wora. W Złotoryi pozostał 
garnizon 1000 francuskich 
żołnierzy, który ulokował 
się w mieszkaniach złoto-
ryjskich mieszczan.
Sytuacja ta trwała do 10 
czerwca 1813 r., kiedy to 
po podpisaniu rozejmu 4 
czerwca 1813 r. w Pielasz-
kowicach do Złotoryi z roz-
kazu Napoleona został wy-
cofany V Korpus gene-
rała Lauristona. Generał 
również zakwaterował w 
karczmie „Pod Pelikanem” 
w Rynku nr 4 wraz z 20 innymi genera-
łami sztabu V Korpusu. Wśród nich było 
5 polskich oficerów. Rzeka Kaczawa zo-
stała w wyniku rozejmu ustanowiona 
jego północną granicą. V Korpus w licz-
bie 25000 ulokował się w trzech obo-
zach usytuowanych w podzłotoryjskich 
wsiach; Wyskok, Nowa Wieś Złotoryj-
ska i Nowa Wieś Grodziska. Dzisiejszy 
kościół Narodzenia Najświętszej  Maryi 
Panny, nie będący świątynią, został zaję-

wizji. Urządzono dla żołnierzy gry i za-
bawy, msze święte oraz uczty biesiad-
ne ze śpiewami. W Złotoryi urządzono 
bal dla 700 oficerów w karczmie ”Pod 
Pelikanem”. Ucztowano też w karczmie 
na pl. Lipowym (dzisiejszy pl. Sprzymie-
rzeńców).
Rozejm przetrwał do 10 sierpnia 1813 r., 
kiedy to w wyniku zdrady Austrii, koali-
cyjna Armia Śląska przystąpiła do kontr-
ofensywy. Generał Lauriston z V Korpu-
sem opuścił Złotoryję w kierunku Bie-
lanki, zabierając z sobą wyposażenie zło-
toryjskiego lazaretu, który trafił do Dre-
zna. Wycofywały się na zachód wszyst-
kie francuskie korpusy. 19 sierpnia 1813 

r. V i XI Korpus zatrzymały się pod Lwów-
kiem Śląskim w okolicach Bielanki. Gdy 
okazało się, że armia austriacka, masze-
rująca na Drezno nie jest zbyt liczna, Na-
poleon zdecydował zawrócić oba korpu-
sy, liczące 55000 żołnierzy w stronę Zło-
toryi, aby wydać Armii Śląska decydują-
cą bitwę. Rosjanie i Prusacy ponownie 
zawrócili pod Pielgrzymką przed nacie-
rającymi Francuzami.

ty ponownie przez 1000 żołnierzy V Kor-
pusu będących ochroną sztabu.
W opuszczonych od 1810 roku, w  wy-
niku pruskiej kasaty, zabudowaniach 
klasztoru o. franciszkanów rozpoczę-
to urządzanie lazaretu przewidzianego 
na 1500 łóżek. Przy tym należy zazna-
czyć, że Francuzi nie sprofanowali ko-
ścioła św. Jadwigi. Świadczą o tym trzy 
małżeństwa, które zostały tu zawarte 
przez francuskich żołnierzy. Przez Złoto-
ryję przemaszerowało w tym czasie kil-
ka innych francuskich korpusów w dro-
dze na wyznaczone pozycje podczas ro-
zejmu. W czasie dwumiesięcznego kwa-
terowania Francuzów w Złotoryi na mia-

sto nałożono kontrybucję i nakazano 
wyposażyć lazaret. Zbudowano też 5 ka-
miennych pieców chlebowych a kościół 
św. Mikołaja służył za magazyn zboża. 
Na dzień 10 sierpnia 1813 r., rozkazem 
Sztabu Generalnego Wielkiej Armii ob-
chodzono w Złotoryi jak i we wszyst-
kich Korpusach, Święto Cesarza. W obo-
zach, tego dnia świętowanie rozpoczę-
to od trzykrotnego wystrzału jednego 
działa, odpalonego przez generałów dy-

dziś i wyrażają się podob-
nymi, jak na tablicy przy ul. 
Lubelskiej tekstami. Wyda-
rzenia należące do bitwy o 
Złotoryję przypisywane są 
błędnie do bitwy nad Ka-
czawą.
To jak to było w końcu? 
Kampania napoleońska w 
roku 1813 na Dolnym Ślą-
sku rozpoczęła się mar-
szem w ataku w kierunku 
Wrocławia 21 maja 1813 
r. Trzecia część Wielkiej Ar-
mii, czyli 140 000 żołnie-
rzy francuskiej Armii Bo-
bru różnej narodowości w 
tym i Polaków, toczyła nie-
ustanne boje z wycofują-
cą się koalicyjną Armią Ślą-
ska. Nie był to zwykły prze-
marsz, a ciągła walka fran-
cuskiej awangardy z rosyj-
sko-pruską ariergardą. Sto-
czono też kilka bitew zwy-
cięskich dla Francuzów. W 

tej wiosennej części kampanii brali czyn-
ny udział szwoleżerowie 1. Pułku Kawa-
lerii Lekkokonnej Gwardii Cesarskiej. Był 
to ten sam pułk, który walczył pod So-
mosierrą. I w tej kampanii wyróżnili się 
męstwem i odwagą nasi rodacy: Dezy-
dery Chłapowski, Seweryn Fredro, Józef 
Załuski, Andrzej Niegolewski, Wincenty 
Toedwen i gen Wincenty Krasiński, do-
wódcy szwadronów (1 szwadron to 120 
koni, żołnierze ci to też Polacy). Nale-
ży też wymienić Aleksandra Fredrę, bę-
dącego oficerem w sztabie Wielkiej Ar-
mii. Po pobiciu 16 Dywizji generała Ma-
ison 26 maja 1813 r. pod Chojnowem 
to właśnie szwadrony 1er régiment de 
chevau-légers polonais de la Garde Im-
periale, szwoleżerowie, rozgromiły ka-
walerię pruską, ścigając ją aż za Legni-
cę. W walkach pod Chojnowem wyróż-
nił się również 3. Pułk Piechoty Irlandz-
ki Cudzoziemski - i w tej jednostce wal-
czyli żołnierze polskiego pochodzenia, 
było ich 400. W nagrodę zostali wyróż-
nieni służbą jako osobista ochrona Na-
poleona, który przybył pod Chojnów 27 
maja 1813 i objął dowodzenie Armią 
Bobru od marszałka Neya.
Podczas tego samego natarcia Armii Bo-
bru w stronę Legnicy 26 maja 1813 r. na-
stępuje pierwsze zajęcie Złotoryi przez 
XI Korpus marszałka Macdonalda w sile 
30000 żołnierzy. Szturm na miasto odbył 
się z kierunku dzisiejszych ulic 3-go Maja 
i Zagrodzieńskiej, gdzie Francuzi ostrze-
lali Złotoryję z dział ustawionych na 

Francuska mapa z 1814 r. ilustrująca bitwę o Złotoryję z 23 sierpnia 1813 r.

Obraz francuskiego malarza Lionel-Noël Royer (1852-1926)

Wielka bitwa o Złotoryję
23 sierpnia 1813 r.
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☛ Korpusu generała Sebastianiego. Fran-
cuzi ożywieni obecnością Napoleona 
atakują z furią na pruskie pozycje. Ce-

sarz obserwując przebieg bitwy i widząc 
wycofujące się oddziały rosyjskie i pru-
skie, powiedział do jednego z oficerów 
– „no, wygrali”, konno udał się w drogę 

do Zgorzelca.
Bitwa o Złotoryję - tylko taka nazwa jest 
uzasadniona. Kluczowym dla rezulta-

tu bitwy było zdo-
bycie miasta, które 
przesądziło o wy-
granej przez woj-
ska francuskie. 
Zwycięstwo to nie 
mogło być jed-
nak spożytkowane 
do końca, a to ze 
względu na małą 
liczbę kawalerii 
francuskiej, któ-
ra w pościgu mo-
głaby rozbić Armię 
Śląska. Bitwa jed-
nak spełniła swo-
ją rolę, powstrzy-
mując marsz na za-
chód Armii Śląska 
i uniemożliwiając 
wzięcie jej udziału 
w bitwie o  Drezno.
24 sierpnia 1813 r. 
pomieszczenia la-
zaretu w klasztorze 
o. franciszkanów 
zapełniły się ran-
nymi obu walczą-
cych stron. Lekarze 
francuscy praco-
wali bez wytchnie-
nia. W kościele 
Mariackim została 
urządzona ogrom-
na sala operacyjna. 
Na ciągnącym się 
przez cały kościół 
stole operacyjnym 
pracowali chirur-
dzy. Kościół wypeł-
niał się coraz to no-
wymi rannymi. Pod 
ścianami piętrzyły 
się sterty obciętych 
rąk i nóg. Śladami 
po tych wydarze-
niach są dzisiaj żło-
bienia u podstawy 
kolumn kościoła 
po ostrzeniu narzę-
dzi chirurgicznych. 
A na zewnątrz ko-
ścioła do dziś wid-
nieją również śla-
dy po ostrzeniu 
francuskich ta-

saków – białej broni piechoty francu-
skiej, są to pionowe rysy w piaskowcu. 
Ślady po bitwie nosi też baszta Kowal-

K. Meklemburg ( dowódca "korpusu" w 
bitwie), 1 i 2 wschodniopruski pułk pie-
choty (karabinierzy+fizylierzy), 6 pułk 
landwery śląskiej, huzarzy meklembur-
scy, jedna bateria piesza
z 7 brygady - pod K Meklemburgiem ( 
garnizon miasta Złotoryja - dowodzi mjr 
Göltz): 4 i 15 pułk landwery śląskiej, hu-
zarzy brandenburscy, kawaleria landwe-
ry śląskiej, jedna bateria piesza
8 brygada – Hunerbein: 12 pułk piecho-
ty rezerwowej, Brandenburski pułk pie-
choty (karabinierzy + fizylierzy), 14 pułk 
landwery śląskiej, huzarzy brandenbur-
scy, kawaleria landwery śląskiej, jedna 
bateria piesza
Przydzielone z sił rosyjskich: 7 i 37 pułk 
jegrów, jedna bateria rosyjska
Wsparcie kawaleryjskie: kawaleria naro-
dowa, brandenburscy ułani, 2 pułk hu-
zarów przybocznych
Rosyjskie oddziały lewego skrzydła – 
Langeron, Rudcewicz dowódca korpusu
8 dywizja – Urussow: dwie baterie pie-
sze, archangielski pułk piechoty, Staro-
ingemarlandzki pułk piechoty.
Przydzielone z 8 brygady pruskiej:1 ba-
talion z 12 pułk rezerwowego, 2 bata-
liony z 14 pułku landwery śląskiej, dwie 
baterie piesze
z 22 dywizji – Turczaninow: 29 i 45 pułk 
jegrów, wiacki pułk piechoty, starokolski 
pułk piechoty, ołoniecki, jedna bateria
z 2 dyw. jegrów - Piotr Pahlen: dorpac-
ki pułk konnych jegrów,  inflandzki pułk 
konnych jegrów
z 7 dywizji piechoty - Talicyn II: mo-
skiewski pułk piechoty, libawski pułk 
piechoty
Kozacy z 8 korpusu – Kaisarow, mjr Jó-
zefowicz: kozacy czarnomorscy, drago-
ni kijowscy
gen Umanec: dragoni charkowscy, 2 
pułk kozaków ukraińskich
15 dywizja piechoty – Korniłow: cztery 
pułki piechoty, dwa pułki jegrów, jedna 
bateria
W sumie walczyło 100 000 żołnierzy obu 
stron. Powtórzmy: bitwa o Złotoryję nie 
była fragmentem bitwy nad Kaczawą.
Pomnik, wzniesiony w XIX w. obok tzw. 
schroniska Wilhelma z pewnością nie 
padł ofiarą kamieniołomu. Przetrwał 
ostatnią wojnę i został usunięty z zupeł-
nie innych przyczyn.
Sądzę, że błędy będą popełniane do-
póty, dopóki nie powstanie muzeum 
obejmujące pamięcią całą historię mia-
sta.

✎ Cezary Skała

ska. Widać je na twardych piaskowcach 
pionowych wzmocnieniach ścian basz-
ty, występują one tylko od strony połu-
dniowej, czyli kierunku z którego nastę-
powały szturmy piechoty francuskiej. 
Baszta Kowalska w dniu bitwy straciła 
szpiczasty, czerwony dach oraz  przyle-
gającą do niej Górną Bramę. Pozostałe 
bramy miejskie również zostały zburzo-
ne przez artylerię francuską i już nigdy 
nie zostały odbudowane. Bitwa o Złoto-
ryję z 23 sierpnia 1813 r. zebrała żniwo 
w zabitych, poległo wtedy w potyczkach 
przed bitwą i samej bitwie 8000 żołnie-
rzy obu stron. Zostali oni pochowani w 
miejscach znajdujących się dzisiaj w gra-
nicach miasta.
Niech o wielkości i znaczeniu bitwy o 
Złotoryję zaświadczy zestawienie od-
działów, biorących w niej udział:
A. Francuska Armia Bobru: V korpus 
- Lauriston, dowodził bitwą  ze strony 
francuskiej, artyleria korpusu: 4 bate-
rie, w tym jedna konna (bateria dział to 
5 dział obok siebie z przerwą pomiędzy 
bateriami):
16 dywizja piechoty – Maison: 152, 153 
i 154 pułk piechoty, 3 baterie piesze
17 dywizja piechoty – Puthod: 134, 146, 
147, 148 pułk piechoty, 3 pułk cudzo-
ziemski z Polakami w składzie  (szczegól-
ne zasługi w walce o Wilczą Górę), 2 ba-
terie piesze
19 dywizja piechoty – Rochambeau: 
135, 149, 150, 155 pułk piechoty, 2 ba-
terie piesze
6 brygada kawalerii lekkiej – Dermonco-
urt: 2, 3, 6 pułk strzelców konnych
IX korpus – Gerard: artyleria korpusu: 5 
baterii, w tym dwie konne
31 dywizja piechoty – Ledru: 11 i 13 pro-
wizoryczny pułk piechoty, 8 westfalski 
pułk liniowy,
westfalscy fizylierzy gwardii, 4 westfal-
ski pułk lekki, 4 neapolitański pułk lekki, 
welici neapolitańscy, trzy baterie piesze
35 dywizja piechoty – Gerard: 6 i 112 
pułk piechoty, 2 włoski pułk piechoty 
lekkiej, 5 włoski pułk piechoty, trzy ba-
terie piesze
36 dywizja piechoty – Charpentier: 3, 
14 i 22 pułk piechoty lekkiej,10 pułk pie-
choty, dwie baterie piesze
28 brygada kawalerii lekkiej – Mont-
brun: 4 pułk strzelców włoskich, 2 pułk 
strzelców neapolitańskich, 1 pułk szwo-
leżerów Würzburga
3 dywizja kawalerii - Chastel (z 1 kor-
pusu jazdy odwodowej): 1, 8, 9, 19 i 25 
pułk szaserów
B. Prusko-rosyjska Armia Śląska, wódz 
naczelny: Gebhard von Blücher:
I korpus pruski - gen. Yorck: 2 brygada - 

22 sierpnia 1813 r. Armia Śląska, jej sil-
na ariergarda w liczbie 45000 żołnierzy 
zajmuje stanowiska obronne na Wilczej 
Górze, Kostrzy, Górze św. Mikołaja, Gó-
rze Mieszczańskiej i w samym mieście, 
którego bramy i mury obronne są umac-
niane. Prace trwają całą noc. Miasto wy-
ludnione - z 5000 mieszkańców zosta-
ło ok. 1500. Pozostali uciekli w kierun-
ku wsi Wilków lub schowali się w zło-
toryjskich podziemiach. Znaczna licz-
ba mieszkańców pomagała w budowie 
flank i fortyfikowaniu bram miejskich. 
Za murami ulokowało się 5000 pruskich 
żołnierzy. Była niedziela, nikt jednak nie 
myślał świętować, a naprzeciwko rosyj-
skich pozycji ciągnących się polami od 
wsi Wilków aż do przedmieść Złotoryi 
stanął francuski V Korpus generała Lau-
ristona - naprzeciwko siebie mieli rosyj-
ski Korpus Armijny generała Langero-
na. Od strony Zagrodna, nieco spóźnio-
ny, rozstawił swoje działa XI Korpus mar-
szałka Macdonalda rozpoczynając kolej-
ny ostrzał miasta. Odpowiadała im ro-
syjska bateria dział umieszczona na Gó-
rze św. Mikołaja i Górze Mieszczańskiej. 
Francuzi przestali strzelać przy zapada-
jącym zmierzchu. Na wysuniętej pozycji 
wsi Wyskok ustawiła się 2. Brygada księ-
cia Karola Meklemburskiego w liczbie 
6400 żołnierzy z 5 działami. Naprzeciw-
ko siebie mieli XI Korpus marszałka Mac-
donalda w liczbie 30000 żołnierzy i 30 
dział. Napoleon wezwał do Lwówka Ślą-
skiego marszałka Macdonalda, aby wrę-
czyć mu nominację na dowódcę Armii 
Bobru. Marszałek przed nocą wrócił do 
Nowej Wsi Złotoryjskiej i przekazał do-
wodzenie XI Korpusem generałowi Ge-
rard. Wojska obu armii stały naprzeciw 
siebie całą noc. Szykowała się wielka bi-
twa, w gotowości stało w sumie 100000 
żołnierzy i 100 dział.
Rankiem 23 sierpnia o godz. 7.30 oba 
francuskie korpusy ruszyły do szturmu. 
Front rozciągał się od wsi Wilków, przez 
przedmieścia Złotoryi po wieś Wyskok. 
Artyleria obu armii rozpoczęła ostrzeli-
wanie pozycji przeciwnika, ostrzał po-
tęgował się z każdą chwilą. W centrum 
Francuzi, nacierając bardzo szybko wy-
parli rosyjskich jegrów z ich pozycji w 
rejonie dzisiejszej ul. Wojska Polskiego. 
Jednak tu otrzymali silny ostrzał z Ko-
strzy i wycofali się do Sępowa. 30 fran-
cuskich dział ustawionych na polach 
Nowej Wsi Złotoryjskiej dziesiątkowa-
ło szeregi 2. Brygady księcia Karola. Ge-
nerał Lauriston  francuski sztab bitwy 
ulokował w starym pałacu w Jerzmani-
cach-Zdroju. Miejsce to dawało dosko-
nały wgląd w sytuację. Oba francuskie 

korpusy i ich połączone siły pod Złoto-
ryją nacierały coraz to mocniej. W wal-
kach o południowe zbocze Wilczej Góry 
wyróżnił się 3. Pułk Piechoty Irlandzki 
Cudzoziemski z Polakami w swym skła-
dzie, biorąc udział w czterech sztur-
mach na pozycje rosyjskich dział. Do-
piero około godziny 12.00 Rosjanie roz-
poczęli wycofywanie w stronę pruskich 
pozycji na Kostrzy. Francuzi bardzo szyb-
ko zajęli Wilczą Górę i ustawili baterie 
dział ostrzeliwując przedmieścia Zło-
toryi, pruskie i rosyjskie pozycje na Ko-
strzy. Ataki rosyjskiej piechoty i kozaków 
na polach pomiędzy Złotoryją i Wilczą 
Górą powstrzymywały napór piecho-
ty francuskiej. W samej Złotoryi nasila-
ła się walka na murach. Dzielnie bronio-
ne były wszystkie bramy miejskie. Będą-
cy w Lwówku Śląskim Napoleon, infor-
mowany o przebiegu bitwy, konno udał 
się pod Złotoryję do Nowej Wsi Złoto-
ryjskiej. Tu o godz. 13.00 generał Lauri-
ston przeniósł  francuski sztab bitwy do 
karczmy zwanej Kips. Była to przełomo-
wa godzina dla trwającej bitwy. Wtedy 
to nastąpił generalny szturm wszystkich 
francuskich oddziałów. W mieście zdo-
byte zostały bramy miejskie, a zacię-
ta walka przeniosła się na ulice miasta. 
Francuzi nacierając dzisiejszą ul. Choj-
nowską rozpoczęli szturm rosyjskich po-
zycji na Górze Mieszczańskiej. Rosja-
nie bronili się zaciekle odpierając kolej-
ne natarcia. Rosyjskie działa ustawione 
w miejscu dawnej miejskiej szubienicy 
ostrzeliwały rejon dzisiejszej oczyszczal-
ni ścieków i ul. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, będącej wtedy jedyną dro-
gą wiodącą do Dolnej Bramy – pl. Jana 
Matejki. Bateria rosyjskich dział uloko-
wana na Górze św. Mikołaja powstrzy-
mywała francuskie natarcie na Bramę 
Solną i Dolną Bramę. Nacierający Fran-
cuzi nie mogąc zdobyć Góry Mieszczań-
skiej, cały impet swojego natarcia skie-
rowali w kierunku Dolnej Bramy i zdoby-
li Górę św. Mikołaja, stawiając tu działo 
i strzelając do przedzierających się Pru-
saków, wycofujących się z miasta. Prze-
łomowa sytuacja nastąpiła też pod Ko-
strzą. Tu w pierwszym szturmie, prowa-
dząc do boju 3. Pułk Piechoty Irlandz-
ki Cudzoziemski z Polakami w składzie, 
generał Martial Vachot ginie na zboczu 
Kostrzy. Rosjanie i Prusacy walcząc wy-
cofują się w kierunku Prusic. Francuska 
kawaleria ściga ich aż za Prusice. Zła sy-
tuacja dla Prusaków jest też na polach 
Wyskoku. Tu zdziesiątkowana landwera 
2. Pruskiej Brygady wycofuje się pod na-
porem francuskiej kawalerii XI Korpusu, 
która wspierana jest przez kawalerię II 

Odsłonięcie obelisku w Jerzmanicach-Zdroju w 2013 r.

Inscenizacja bitwy w 2016 r.

Inscenizacja bitwy w 2016 r.
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Ż

stanąć w miejscu, skąd wykonano zdję-
cie, aby zobaczyć, jak wszystko się zmie-
niło w ciagu stu lat.

✎ Roman Gorzkowski

Nie ukrywamy, że znowu "pi-
jemy" do złotoryjskiego ogól-
niaka. Przecież obchodzi on 
70-lecie.
W latach 60. ubiegłego wie-
ku nauczycielem geografii, a 
także przez kilka lat zastęp-
cą dyrektora Edwarda Kop-
czaka, był Kazimierz Bed-
narski. Wiemy np. że założył 
pierwszy Szkolny Klub Krajo-
znawczo-Turystyczny w LO, 
prowadził obozy wędrow-
ne, wytyczał szlaki turystycz-
ne. Mniej znane są jego ta-
lenty muzyczne. Dlatego za-
mieszczamy dwie fotografie, 
na których właśnie on dyry-
guje zespołami muzycznymi; 

są akordeoniści, mandoliniści 
i gitarzyści oraz obserwatorzy. 
Wszyscy poważni i świadomi 
swych ról. Oczywiście prosimy 
czytelników o pomoc – jeste-
śmy pewni, że niektórzy z nich 
rozpoznają siebie na zdjęciach 
i przekażą szczegóły.
Bardzo dziękujemy pani Elż-
biecie Wersockiej, córce Kazi-
mierza Bednarskiego, za prze-
kazanie fotografii. Z pewno-
ścią zasilą licealną fototekę.

✎ Roman 
Gorzkowski

wówczas restauracji z miejscami nocle-
gowymi. Znajdowała się na turystycznej 
trasie od stacji kolejowej w Jerzmani-
cach na Wilczą Górę, chętnie odwiedza-
li ją jerzmaniccy kuracjusze. Spróbujmy 

Widokówkę wysłał ze Złotoryi w 
marcu 1915 r. żołnierz Artur Schul-
ze do siostry, zamieszkałej w Ze-
hlendorf. Dziękował za korespon-
dencję i życzył zdrowia. Nadawca 
nie przypuszczał, że na fotografii 
nawet po tylu latach dostrzec moż-
na kilka szczegółów, ciekawych dla 
interesujących się przeszłością oko-
lic miasta.
Z łatwością zidentyfikujemy po le-
wej na horyzoncie Wilczą Górę z 
czynnym kamieniołomem. Były to 
czasy, gdy bazalt transportowano 
wagonikami na szynach do zakła-
du kruszenia, znajdującego się tam, 
gdzie dzisiaj parking koło przejaz-
du kolejowego między Jerzmanica-
mi-Zdrój a Złotoryją. Zabudowania 
tego zakładu, z kominem, widzimy 
poniżej Wilkołaka. Z kolei pierwszy 
dom po prawej stronie widokówki obja-
śniony jest jako "Waldschloss", czyli Le-
śny zamek. Przetrwał do dzisiaj, ale w 
niczym już nie przypomina popularnej 

W 2020 r. jeleniogórskie Wydawnictwo 
Turystyczne PLAN wydało na zlecenie 
Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działa-
nia Partnerstwo Kaczawskie" ilustrowa-
ny przewodnik z mapami "Kraina Wyga-
słych Wulkanów". Autorami tekstu są 
m.in. dobrze znani złotoryjanom Ewe-
lina i Krzysztof Rozpędowscy oraz Piotr 
Norko. Przewodnik ma promować jed-
ną z najnowszych inicjatyw Stowarzy-
szenia, czyli Geopark Kraina Wygasłych 
Wulkanów. Stąd m.in. regulamin zaba-
wy "Paszport Odkrywcy Geoparku Kra-
iny Wygasłych Wulkanów".
Czytelnik znajdzie tutaj charaktery-
stykę atrakcji geologicznych (i najważ-
niejszych geopunktów) oraz przyrodni-
czych, opisy parków krajobrazowtch, re-
zerwatów i pomników przyrody nieoży-
wionej, zabytków architektury i miejsc, 
związanych z ważnymi wydarzeniami hi-
storycznymi na obszarze od Legnickiego 
Pola, poprzez Złotoryję, Ostrzycę Pro-
boszczowicką, Góry Kaczawskie, Bol-
ków, Jawor i Mściwojów. Osobny roz-
dział traktuje o powojennych tajem-
nicach tej krainy, na przykład skarbów 
ukrytych tutaj przez Niemców pod ko-
niec wojny i do dzisiaj nieodkrytych oraz 
rękopisu "Pana Tadeusza" w Zagrod-
nie. 
Przewodnik można otrzymać (bezpłat-
nie!) w złotoryjskim Centrum Informa-
cji Turystycznej.
Z pewnością powinien trafić do biblio-
teczki każdego krajoznawcy!
 ✎ Roman Gorzkowski

Przypominamy o zabezpieczeniu rur wodociągowych przed mrozem. Pierwszy 
śnieg pokrył ziemię a i mróz również z nim zawitał. Niejedna gospodyni wstając 
rano zastanawia się czy będzie woda, czy nie? Może zamarzły rury? Tak, woda w 
codziennym życiu jest niezbędna, i brak jej daje się poważnie odczuć. Przykrości tych 
można uniknąć w zimie. Jest to sposób bardzo prosty, nie wymagający specjalnego 
wysiłku ani specjalnych umiejętności. Rury doprowadzające wodę do mieszkania 
a narażone na bezpośrednie działanie mrozu, należy zabezpieczyć. To znaczy: 
pookręcać je papierami, szmatami, względnie gdzie jest to możliwe obłożyć trocinami 
lub liśćmi. Takie zabezpieczenie w zupełności wystarczy. Natomiast, jeżeli chodzi o 
piwnice i korytarze, to nie może być przewiewów i przecieków. Okna w piwnicach 
i korytarzach muszą być oszklone. Zaznaczyć trzeba, że za wszelkie uszkodzenia, 
powstałe na skutek niezabezpieczenia rur będą odpowiadać lokatorzy.

5 grudnia 1954 r.

Niedawno w zbiorach jednego z ze 
złotoryjskich kolekcjonerów pojawił 
się medal, o którym właściwie niczego 
nie wiemy: awers nosi napis "Medal 
ziemi złotoryjskiej" i wizerunek herbu 

miasta, na rewersie "Powiatowa 
Rada Narodowa". Mamy nadzieję, 
że owa pamiątka znana jest  naszym 
czytelnikom i poznamy okoliczności jej 
powstania.

✎ Roman 
Gorzkowski

Zespoły muzyczne 
pół wieku temu

„Życie Złotoryi" ostrzega

Medalowa zagadka

Kamieniołom i Leśny Zamek

Historia jednej fotografii

Kącik starej widokówkiWarto przeczytaćZapomniane odszukane
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Echo Złotoryi jest laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu za 2013 rok
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