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Ostatnio na rynku księgarskim wysyp reportaży o zapaści ma-
łych miasteczek. Autorzy niczym naturaliści idą tropem bie-
dy i patologii. Z zacięciem socjologów badają mentalność tak 
zwanej prowincji. I robią to z perspektywy „warszawki”, z 
optyką ludzi, dla których standardy życia wyznaczyły metro-
polie.
A ja czytam to i mam mieszane uczucia. Z jednej strony rozu-
miem, że prowincja rządzi się swoimi prawami, że nie daje lu-
dziom tak szerokich perspektyw jak aglomeracje. Wiem, bo 
widziałam to na własne oczy, jak zamknięcie jednego zakładu 
może pociągnąć za sobą dramat ekonomiczny wielu rodzin. 
Wiem, bo również to obserwuję w najbliższym otoczeniu, że 
prowincja jest drenowana z zasobów ludzkich, bo do miast 
akademickich ciągną tłumy młodzieży. I często nie wracają.
Ale z drugiej strony uważam stygmatyzowanie małych mia-
steczek jako miejsc, gdzie czas się zatrzymał w latach 80. za co 
najmniej niesprawiedliwe, a nawet szkodliwe.
Bieda i patologia są wszędzie, również i w Warszawie, Wro-
cławiu, Krakowie czy Poznaniu. Tylko ze w małych miastecz-
kach może bardziej rzuca się w oczy, bo nie przyćmiewa jej 
blichtr przeszklonych wieżowców, od których odbija się ośle-
piające światło.
Mieszkałam w wielkim mieście pięć lat i z pełną świadomością 
wróciłam na prowincję. Wróciłam, choć może i byłabym kimś 
lepiej zarabiającym niż nauczyciel w powiatowym liceum. 
Wróciliśmy, choć Mąż już miał wtedy w tym dużym mieście 
swoją firmę, przed którą była wielka przyszłość. Wróciliśmy, 
mimo że kilkuletni Syn bardzo lubił spacery po Starym Rynku 
i jazdę tramwajami.
Wróciłam tutaj i nie żałuję. Nie mam kompleksu małomia-
steczkowości. Cenię sobie przede wszystkim spokój, a nie ze-
wnętrzny  polor. Wystarcza mi to, co mam, byle nie było go-
rzej.
Gdy jadę do Wrocławia, wracam stamtąd z bólem głowy, bo 
tempo życia, wszechobecny hałas, zagęszczenie przestrzeni 
wywołują u mnie stan zbliżony do paniki. Może dlatego, że w 
gruncie rzeczy jestem dziewczyną ze wsi?
Ostatnio mój syn – wrocławianin z wyboru – wrócił na week-
end do macierzy i mówi: „Mamo, tu czas inaczej płynie. Total-
nie zwalnia.” Może właśnie o to chodzi, o ten czas, gdy ma się 
go mało do dyspozycji?
Wierzę, że są ludzie, których irytuje prowincjonalny klimat 
mojego miasta. Tylko nie wiem, dlaczego dalej tu tkwią, oskar-
żając otoczenie o swoje jałowe życie. Dziś jesteśmy bardziej 
mobilni niż kiedykolwiek i zmiana miejsca do życia – gdy nie 
odpowiada obecne – jest łatwiejsza. Po co gnieździć się w mie-
ście, gdzie „nie ma perspektyw”, „ są dziurawe ulice”, „nie 
ma basenu”, „nie ma KFC”, po co wylewać na forach żale, jak 
tu źle, jak tu szaro, skoro można odmienić swój los tam, gdzie 
wszystko jest na bogato?
Gorzej, jeśli to nie miejsce jest problemem, a sam człowiek.

✎ Iwona Pawłowska

Jan Matecki – frontman zespołu Woda Ski Bla, 
autor tekstów na nowo wydanej płycie „Po-
wroit do źródeł”, o muzyce i życiu w rozmowie 
z Iwoną Pawłowską.
 Znamy się z dzieciństwa, dorastaliśmy na tej 
samej ulicy, teraz obserwuję Twoją aktywność 
w mediach społecznościowych i zastanawiam 
się, czy bywasz kiedykolwiek poważny?
Ja jestem zawsze poważny, tylko mam po pro-
stu wesoły nastrój. Powaga i wesołość mogą iść 
w parze chyba?
Myślisz, że ludzie z Twojego otoczenia wiedzą, 
kiedy żartujesz?
A to już ich trzeba by spytać. Ale myślę, że ja 
chyba zawsze żartuję. Nawet gdy chcę coś po-
wiedzieć poważnego, to via żart. Nie robię za 
Stańczyka, tylko po prostu tak mam.
Z tego też pewnie wzięła się nazwa zespołu 
Woda Ski Bla, bo jak czytam na Waszej stro-
nie: „Równie dobrze można by było się nazy-
wać Ramzes albo Waltornia, ale kto dziś słu-
cha waltorni”.
Tak, chodziło o prowokację. Dziś pierwsze, na 
co się patrzy, gdy zespół ma wystąpić, to czy 
się wyróżnia. A nasza nazwa to był trochę taki 
ukłon w stronę kultury punk rocka.
Wasza płyta to nie jest do końca punk rock? 
Nie jestem koneserem muzyki, ale gdy słu-
cham kolejnych utworów, to mam wrażenie 
eklektyzmu. Trochę klasyki rocka, jakieś przy-
śpiewki, trochę folku…

Z punka starałem się wziąć jego chaos, 
bo muzyka to specyficzne ułożenie, po-
łączenie rytmu, dźwięku, harmonia, a 
punk to swego rodzaju właśnie chaos.
I on jest na płycie.
Tak miało być. Zamierzony niezamierzo-
ny chaos. 😊
Część tej płyty to piosenki - przyśpiew-
ki, które są swego rodzaju ukłonem w 
stronę ludzi związanych z zespołem.
To jest trochę na kolanie zrobione i sko-
ro tak jest, to niech to będzie też sły-
chać. Chcieliśmy podziękować chłopa-
kom, którzy nam bardzo pomagali: Ra-
fałowi Ratajczakowi, któremu wiele za-
wdzięczamy i z którym darzyliśmy się 
długoletnią przyjaźnią, dopóki chłopak 
nie odszedł w zaświaty. Dziękujemy tym 
osobom, które nas wsparły podczas re-
alizacji płyty. Oczywiście więcej osób 
nam pomogło, ale wszystkim na płycie 
nie mogliśmy dziękować. Oczywiście 
mogliśmy to zrobić, dopisując drobnym 
drukiem gdzieś na dole strony, ale mo-
głoby to nie być zauważone, a jak jest 
w środku płyty, to słychać. No i to wpro-
wadza taki element punkowej rozróby.
Kto pisze Wasze teksty?
Sam piszę. Mój brat Mieszko bierze 
udział w stronie kompozycyjnej, chociaż 
jak komuś wpadnie do głowy jakiś faj-

ny pomysł, to bierzemy. Zało-
żenie jest takie, by jako zespół 
dobrze się bawić i mieć powód 
do radości, jak zrobi się coś cie-
kawego.
Na stronie zespołu wyjaśnia-
cie, że „zespół powstał w wor-
ku ze skrzyżowania łodzi pod-
wodnej z brojlerem - dzi-
ką rasa kurczaka jutlandz-
kiego. W Paryżu bądź Pozna-
niu… jest plątaniną kabli, dru-
tu kolczastego, oraz swoistym 
miszmasz zópy ogorkowej i jej 
dwóch braci”. A skład zespo-
łu „to węgiel aktywny - oko-
ło trzech procent, reszta to 
praktycznie woda, appen-
dix i azot (pisownia oryginal-
na). Przyznam, że trąci trochę 
Witkacym.☺ A tak na serio, to 
skład pięcioosobowego zespo-
łu tworzą ludzie w większości 
ze Złotoryi, ale obecnie poroz-
rzucani po całym kraju. Jak się 
spotykacie?
Obecnie dzięki technologiom 
spotykamy się on-line, ale żeby 
coś zagrać, musimy się zjechać 
do kupy. Trochę to jest trud-
ne, bo nie zawsze mamy czas. 

Ostatnio tak się stało, że nasz gitarzy-
sta przeprowadził się do Warszawy i jest 
jeszcze trudniej. Ale na razie udało nam 
się dokończyć pracę nad płytą i jest faj-
nie. I planujemy już coś nowego. Miesz-
ko zaczyna nas zarzucać nowymi pomy-
słami i boję się, ze nie nadążymy za nim. 
Na fali tego, co zrobiliśmy teraz, może 
uda nam się zrobić drugą płytę. I będzie 
to „Powrót do źródeł” dla odmiany. 😊

Szybciej niż pierwszą, bo ona ukazała 
się po 20 latach istnienia zespołu?
Dzięki doświadczeniu, jakie zdobyliśmy, 
może będzie szybciej.
Jak się nagrywa płytę?
Fajnie. 😊 Trochę to trwa i trochę kosz-
tuje. Zasada jest taka, że im lepsze stu-
dio nagraniowe, tym drożej. My nagry-
waliśmy koło Strzelec Opolskich u przy-
jaciela - Gonza. Najpierw nagrywał Kuba 
Regulski bębny, potem Mieszko gitarę, 
bo każdą ścieżkę nagrywa się osobno, 
a na końcu ja wszedłem z wokalem. Za-
nim mogłem nagrać wokal, minęło pół 
roku. A, zapomniałbym – jeszcze mamy 
gościnnie trąbkę. Jak już nagraliśmy, da-
liśmy do obróbki brzmieniowej gitarzy-
ście Hurtu (trochę ta płyta ma brzmie-
nie Hurtu) i on pouzupełniał pewne luki. 
Następnie trzeba było zrobić selekcję 
materiału. Robiliśmy ją zespołowo. 
To wszystko kosztuje. Nagranie, wytło-
czenie płyty…
Pewnie grafika na okładkę?
Nie, grafikiem jest mój syn Marcel, to 
jego dzieło.
Myślisz, że zwrócą się Wam nakłady?
Jesteśmy miesiąc po premierze i już 
wiem, że nie. Może następna się zwró-
ci. 😊 Prawdą jest, że nie robiliśmy żad-
nej promocji tej płyty, traktujemy ją 
jako wydarzenie. Dzisiaj biznes muzycz-
ny, nagrania, są w internecie. Na płytach 
już się nie zarabia, bardziej traktujemy 
ją jako pamiątkę. A jesteśmy też na tych 
wszystkich serwisach muzycznych i tam 
możemy ewentualnie zarabiać.
Koncertujecie?
Koncertowaliśmy, ale przed pandemią.

Małomiasteczkowa Nie robię
za Stańczyka
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☛ Skąd u Was, mam na myśli Mieszka, 
Twojego młodszego brata i Ciebie, ten 
zapał do muzyki?
Od dziecka lubiliśmy muzykę, rodzice 
posyłali nas do szkoły muzycznej. Przy-
najmniej czworo z nas chodziło do Ogni-
ska Muzycznego. Ja robiłem szkołę for-
tepianu, ale wirtuozem nie jestem. Le-
piej mi się gra na gitarze. Jak szedłem 
do Ogniska, to nie było instrumentu dla 
mnie, bo gitara była tylko dla dorosłego 
człowieka, a dziecko na takiej nie zagra.
Jesteś człowiekiem aktywnym w sieci.
Z nudów.
Jak to z nudów? Nie pracujesz?
Pracuję w firmie ochroniarskiej, w ad-
ministracji, ale po pracy mam czasem 
chwilę na nudę. Po 15:00. 😊
To, co publikujesz pokazuje Cię jako 

człowieka wesołego, zwariowanego, 
lekko zbuntowanego, kontestującego 
pewne zasady, a jednak wiem, że je-
steś konserwatywny, przywiązany do 
tradycji. Nie kłóci się to ze sobą?
Konserwatyzm to są pewne rzeczy, któ-
re są sprawdzone. Dają stabilizację, są in 
plus. A kontestacja jest po to, aby my-
śleć. Kontrowersje są po to, by się czło-
wiek pozastanawiał od czasu do czasu. 
Z tradycji też można się śmiać, jak jest 
głupia.
Wiem, że występowałeś w filmach.
To nie są filmy, to tasiemce klasy B. 
Jak się tam znalazłeś?
Twórcy tych seriali przyjęli taką formułę, 
że tak jakby biorą ludzi z ulicy. Posze-
dłem, zapisałem się, zrobili mi zdjęcia, 
potem zadzwonili do mnie, pojechałem, 

nakręcili i tyle. Wystąpiłem chyba kilka-
dziesiąt razy.
Po co Ci to było?
Może chodziło o nowe doświadczenie?
Twój brat – Łukasz, który jest zawodo-
wym aktorem oglądał Cię w tych ro-
lach?
No jasne. Miał parę uwag fachowych, 
pamiętam jedną - żebym się bardziej 
pchał w kamerę.
Twoi bracia wyjechali ze Złotoryi. Ty tu 
zostałeś w rodzinnym domu. Co Cię do 
tego skłoniło?
To jest długa i skomplikowana histo-
ria i nie wiem, jak to w skró-
cie ująć. Nie widzia-
łem przeszkód, 
by wyjechać, 
ale nie 

chc ia ło  
mi się usta-
wiać gdziekol-
wiek. Bo jak człowiek 
wchodzi w nowe miejsce, 
musi zdobywać przestrzeń, ustawiać re-
lacje, a ja nigdy nie lubiłem tych zacho-
wań społecznych, bo mi się to kojarzy 
ze stadem psów i tym jednym najmniej-
szym, co podchodzi z podkulonym ogo-
nem i prosi największego o akceptację.
To Ty jesteś outsiderem?
Może to inni są outsiderami a ja jestem 
w głównym nurcie. 😊
Nie żałujesz, że zostałeś?
A czego mam żałować? Ja z natury nie 
narzekam. A poza tym teraz świat się 
tak zmienił, co udowodniła pandemia, 

30.04 – 3.05 uruchomiona została bezpłatna komunikacja po 
atrakcjach Krainy Wygasłych Wulkanów. „Geobus” przewiózł ok. 
300 pasażerów.
30.04 – 3.05 w Złotoryi odbyły się imprezy związane ze święta-
mi majowymi.
2 – 4.05 zawodnik Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego, 
12-letni Piotr Łoziński, wywalczył dwa złote medale podczas tur-
nieju Jablonec Cup 2022.
3.05 pod pomnikiem Niepodległości w Złotoryi odbyły się uroczy-
stości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3.05 w holu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy pt. „Senat wczoraj i dziś – w 100. rocznicę 
pierwszego posiedzenia Senatu II RP”.
4.05 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury odbył się apel z okazji poże-
gnania klas maturalnych Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi.
4.05 młodzież z klasy 8d złotoryjskiej SP nr 3 wspólnie z zaproszo-
nymi gośćmi dokonała otwarcia wystawy pn. „Gdzie jesteś, Mały 
Książę, gdzie?”.
5 – 26.05 Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking przeprowadziło 
dla mieszkańców naszego miasta i okolic bezpłatną rehabilitację 
ruchową wg autorskiego programu pn. „10 kroków do zdrowia z 
kijkami do nordic walking”.
8.05 pod pomnikiem Niepodległości w Złotoryi odbyły się uro-
czystości związane z 77. rocznicą zakończenia II wojny światowej.
9.05 na obiektach sportowych Zespołu Szkół Zawodowych im. 
mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi, odbył się Turniej o Puchar 
Dyrektora Szkoły w Badmintonie.
12.05 w Komendzie Powiatowej PSP w Złotoryi odbył się uroczy-
sty apel z okazji Dnia Strażaka.
12.05 w powiecie złotoryjskim odbyły się eliminacje do „Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.
13.05 w złotoryjskim Rynku odbył się koncert „Operetka na wy-
nos” w którym wystąpiła trójka artystów wrocławskiego teatru 
„Scena Kamienica”.
14.05 na drogach Gminy Wiejskiej Złotoryja odbył się „Ogólno-
polski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Złotoryja”.
17.05 w Zagrodnie odwołano z funkcji prezesa spółki „Zamek 
Grodziec” kasztelana Piotra Janczyszyna, nowym kasztelanem zo-
stał Mariusz Garbera.
18.05 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi wzięły udział 
w 11. Rajdzie Złotego Skrzata, którego celem było zwiedzanie 
oraz szerzenie wiedzy na temat zabytków miasta.
19.05 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Porad-
nictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi odbył się prze-
gląd wierszyków z morałem „dla dużych, średnich i małych”. 
21.05 Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zorganizowała ko-
lejne spotkanie „Klubu Gier Planszowych”.
21.05 w złotoryjskim Rynku odbył się piknik wojskowy.
21.05 w Wilkowie i okolicy blisko 1000 kolarzy wzięło udział w 
Bike Maratonie.
22.05 ponad 400 kolarzy wystartowało ze złotoryjskiego Rynku 
w wyścigu kolarskim Szosowy Klasyk - „Złota Wstęga Kaczawy”.

✎ Opracował Jarosław Jańta

że można zdalnie wszystko robić, można się nawet realizo-
wać zdalnie, nie trzeba być w największym mieście regio-
nu, by funkcjonować w jego obrębie.
Nie masz kompleksu małomiasteczkowości?
A jest coś takiego? 😊 
Zostałeś w rodzinnym domu. Niczym strażnik nomen 
omen matecznika. ☺ Odwiedza Cię Twoje rodzeństwo?
Tak. Na przykład Łukasz przyjeżdża z Warszawy przynaj-
mniej raz w roku. Przede wszystkim ze względu na swo-
ich synów, bo zbudował im pewien mit tego miejsca. Choć 
nasi rodzice już nie żyją, został dom i on jest takim łączni-
kiem pokoleń.
Wracając do Twoich występów czy to na scenie czy przed 
kamerą, zastanawiam się, czy Ty kiedykolwiek masz tre-
mę, stresujesz się, spinasz, bo wyglądasz na totalnie wy-

luzowanego?
Stresuję się tylko w sytuacjach zagrażających 

memu życiu, a rzadko takie miewam. Za dziec-
ka byłem chyba mniej odważny.

Serio? Wiesz, że miałeś opinię rozra-
biaki, co politycznie gorszy rówieśni-

ków?
Tak, tak. 😊

Opowiadasz o tym czasem wła-
snym dzieciom?
One teraz nie są chyba tym za-
interesowane. Może jak będą 
starsze, przyjdzie ciekawość. 
Bo dla każdego młodego 
człowieka jest tu i teraz.
Jakim jesteś ojcem?
Zasadniczym, ale nieefek-
tywnym. 😊 Serio to staram 
się, by dzieci wyciągały wła-
sne wnioski, pozwalam im na 

swobodę, bo sami też tak byli-
śmy chowani, chociaż ojciec cza-

sem starał się korygować nasze 
zachowania pasem, to i tak mieli-

śmy dużo luzu.
Masz emocjonalny luz, jak czytasz głu-

pie komentarze w internecie na temat tę-
czy na okładce Waszej płyty?

Ten komentarz, o którym mówisz, jest zupełnie bez 
sensu. Nie a propos. Poza tym, ta tęcza na okładce ma 

siedem kolorów, a jak komuś się inaczej kojarzy, to jego 
problem.
Na koniec powiedz mi, czy jest szansa, by posłuchać Was 
w najbliższym czasie na żywo?
Na razie jest duży opór ze strony wykonawców. Każdy ma 
mnóstwo własnych projektów. Kuba Regulski występuje w 
kilku kapelach, ja sam zacząłem współpracę ze Świnką Ha-
linką, kiedy zabrakło Rafała Ratajczaka. Wiem, że go nie za-
stąpię, bo oryginał jest tylko jeden. Ale prędzej wystąpię 
z tym zespołem na koncertach, bo tu są konkretne plany.
Dziękuję, zatem do zobaczenia na koncercie.

Z Janem Mateckim 
✎ rozmawiała Iwona Pawłowska
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Johann Daniel Hensel

Waldemar Dyhrenfurth

Okładka pracy Johanna Daniela 
Hensela

☛

W październikowym numerze „Echa” 
z 2015 roku przybliżyłem postacie kil-
ku osób urodzonych w naszym mie-
ście, których dokonania - w mojej oce-
nie - zasługują na pamięć. Wówczas bo-
haterami  artykułu byli Fabian Timäus, 
Albert Goltz, Friedrich Hoffmann, Jo-
achim Siol i Samuel Beniamin Ruffer. 
Poszukiwania co jakiś czas przynoszą 
nowe odkrycia, sądzę zatem, iż nad-
szedł dobry moment by przytoczyć ko-
lejne życiorysy. Podobnie jak poprzed-
nio przyjąłem dwa kryteria: fakt, by ich 
biogram zaczynał się od słów: Urodzo-
ny w Goldberg in Schlesien… oraz nie-
występowanie w innych, znanych mi 
publikacjach.
Johann Sigismund Werner (łac. Joan-
nes Sigismundus Aurimontanus) uro-
dził się w Goldberg w roku 1491. Był 
pastorem i kaznodzieją, a także zwo-
lennikiem Caspara Schwenckfelda. Był 
jedną z najważniejszych protestanc-
kich osobistości w księstwie legnickim, 
a następnie w powiecie kłodzkim, na-
leżącym wówczas do Czech. Z powo-
du wczesnej śmierci swojego ojca, do 
uzyskania pełnoletności był pod opie-
ką wuja. Edukację rozpoczął w złoto-
ryjskim Gimnazjum Łacińskim, któ-
rego rektorem był wówczas Hierony-
mus Gürtler. W 1507 roku rozpoczął 
naukę na Uniwersytecie w Lipsku. Po 
uzyskaniu matury w roku 1512 wrócił 
do Goldberg i został nauczycielem w 
swojej starej szkole. Nauczał tam pod 
kierunkiem rektorów Gürtlera, Fran-
za Sylviusa i przyjaciela Valentina Tro-
zendorfa - Georga Helmricha, który w 
1525 roku został burmistrzem Legni-
cy. Ponieważ Goldberg podążał w tam-
tym czasie za naukami Marcina Lu-
tra, dochodziło do konfliktów z wład-
cą, księciem legnickim Fryderykiem II, 
który trzymał się nauk Schwenckfel-
da. W 1523 roku Werner został miano-
wany przez księcia Fryderyka II kape-
lanem nadwornym, chociaż nie przy-
jął święceń kapłańskich. Jednocześnie 
pracował jako kaznodzieja w kościele 
św. Jana w Legnicy. Od roku 1526 wy-
kładał na założonym przez księcia Fry-
deryka II Uniwersytecie Ewangelickim 
w Legnicy, który zlikwidowano zaled-
wie trzy lata później, z powodu funda-

mentalnych kwestii teologicznych i bra-
ku funduszy. Chociaż od czasów wojen 
husyckich w niektórych księstwach ślą-
skich istniała niechęć do „świeckiego 
kielicha” (zwłaszcza we Wrocławiu i Le-
gnicy), Werner jako jeden z pierwszych 
przejął luterańską praktykę komunijną 
i wprowadził do liturgii język niemiec-
ki. Fryderyk II wysłał dokument Werne-
ra z 1539 roku, zatytułowany „Wiedza i 
odpowiedzialność najszlachetniejszego 
artykułu usług Ewangelii” do Philippa 
Melanchtona, z prośbą o rewizję jego 
prawowierności. Po tym, jak Melanch-
ton odrzucił to dzieło jako „niezgod-
ne z Pismem”, Werner został wyjęty 
spod prawa przez Wittenbergerów jako 
Schwenckfelder. W rezultacie był nara-
żony na prześladowania i podobnie jak 
inni Schwenckfelderowie, został wypę-
dzony z Legnicy. Werner znalazł nowe 
miejsce na ziemi w powiecie kłodzkim, 
gdzie znajdował się pod opieką szla-
checkiego rodu Pannwitz. Tam, oprócz 
posługi parafialnej, ukończył swoje pra-
ce, a także zbudował pierwszą szko-
łę wiejską w powiecie. W 1561 roku 
Werner został „wielkim nauczycielem” 
w gminie. Schwenckfeld chwalił kate-
chetyczny styl Wernera, 
który był „bez nadużyć, 
besztania i oszczerstw”. 
Za jego namową drukowa-
no dzieła Wernera i służy-
ły one jako podstawowa 
lektura w społecznościach 
Schwenckfeldów. Johann 
Sigismund Werner zmarł 
w roku 1561 w Rengers-
dorf (obecnie Krosnowice 
nieopodal Kłodzka).
Pedagog, pisarz i kom-
pozytor Johann Daniel 
Hensel urodził się w Gold-
berg 31 grudnia 1757 
roku, w rodzinie nauczy-
ciela muzyki Daniela Got-
tfrieda Hensela (1726-
1780). Jego ojciec był dia-
konem i w roku 1758 zo-
stał przeniesiony do Lewi-
na Brzeskiego. Dzięki ojcu 
Johann doskonalił się w 
czytaniu, pisaniu, arytme-
tyce, rysunku i religii. W 

roku 1763 dodano łacinę, w 1766 fran-
cuski, w 1768 grekę, a wkrótce potem 
hebrajski. Od 1769 roku pobierał dal-
sze nauki w języku angielskim, włoskim 
i polskim. Gry na fortepianie uczył się 
u miejscowego organisty. Początkowo 
była to gra w tzw. „starym stylu”, ale już 
w wieku 10 lat grał według „stylu Ba-
cha”, co musiało mu iść zupełnie nieźle, 
skoro już w wieku 12 lat zastępował or-
ganistę. Johann pobierał również lekcje 
gry na skrzypcach, altówce, wioloncze-
li i flecie. Od roku 1772 uczęszczał do li-
ceum ewangelickiego w Jeleniej Górze, 
dodatkowo pobierał prywatne lekcje u 
Karla Ludwiga Bauera z łaciny, greki, he-
brajskiego i francuskiego, a także z do-
gmatyki połączonej z polemiką i egze-
gezą oraz propedeutyką. W roku 1777 
opuścił szkołę i rozpoczął studia filolo-
giczne i filozoficzne na Uniwersytecie 
Albrechta w Królewcu, gdzie miał moż-
liwość słuchania wykładów samego Im-
manuela Kanta. W tym czasie udzie-
lał lekcji łaciny, francuskiego i muzyki 
fortepianowej. W 1780 roku ukończył 
studia i powrócił do Lewina Brzeskie-
go, gdzie w 1781 został guwernerem, 
a w 1782 kierownikiem szkoły w Strze-
linie. Porzucił ten urząd w 1784 roku i 
wyjechał do Halle jako guwerner pani-
cza z rodu Aulock. W 1786 roku osiadł 
w Halle jako prywatny wykładowca. W 
roku 1787 został przesłuchany i otrzy-
mał pozwolenie na prowadzenie wy-

kładów, ale nie mógł zrobić doktoratu 
z powodów finansowych, więc nie wi-
dział dla siebie przyszłości jako wykła-
dowca. W Halle Hensel przebywał w la-
tach 1784-1789. Na tutejszym Uniwer-
sytecie, za namową prof. Förstera, za-
czął także sam się kształcić i zdał egza-
min habilitacyjny na docenta. Jednak 
brak pieniędzy uniemożliwił mu oficjal-
ną promocję. Po tym, jak w 1789 roku 
bezskutecznie ubiegał się o stanowi-
sko prorektora w Jeleniej Górze, został 
prywatnym guwernerem u barona von 
Richthofena w Mysłakowicach. W 1792 
roku założył w Jeleniej Górze instytut 
wychowawczy dla dziewcząt, a później 
również dla chłopców. We wrześniu 
1792 roku ożenił się z Karoliną Henriet-
te Dupuis de Rosier, córką byłego cel-
nika z Wołowa, która jako nauczyciel-
ka uczyła w jego instytucie wychowaw-
czym dla dziewcząt. Hensel w latach 
1796-1797 zebrał źródła, a następnie 
napisał i opublikował kronikę Jeleniej 
Góry, która stała się jego opus vitae. 
Była to, licząca sobie 800 stron, pra-
ca pt. "Historyczno-topograficzny opis 
miasta Jeleniej Góry na Śląsku, od jej 
początków po rok 1797". Do dziś dnia 
jest ona skarbnicą wiedzy o przeszłości 
Jeleniej Góry i jej okolic. Johann Daniel 
Hensel zmarł w Jeleniej Górze 10 grud-
nia 1839 roku o godz. 19:45, w wieku 
82 lat. Pochowany został dnia 14 grud-

nia 1839 roku na miejscowym cmenta-
rzu ewangelickim przy kościele p.w. św. 
Krzyża. Jego grób nie zachował się do 
naszych czasów. 
W przypadku kolejnej postaci pozwoli-
łem sobie na małe ustępstwo. Walde-
mar Dyhrenfurth urodził się bowiem 
11 września 1849 roku w Jerzmani-
cach Zdroju jako syn właściciela dworu. 
Mimo to sądzę, że należy mu się miej-
sce w tym opracowaniu. Waldemar od 
semestru zimowego 1868/1869 studio-
wał prawo na Śląskim Uniwersytecie 
Fryderyka Wilhelma. Został członkiem 
Korpusu Borussia Breslau, gdzie dzia-
łał razem z Ernstem Remakiem i Geo-
rgiem von Caro i otrzymał imię „Blon-
del”. W semestrze letnim 1869 ponow-
nie otworzył zawieszony Korpus Łuży-
ce Wrocław. Następnie zaczął działać w 
Korpusie Łużyce Lipsk. Tam też wyróż-
niał się jako doskonały organizator. Brał 

udział w 18 rytualnych pojedynkach 
zwanych Manzurą. W latach 1870-1871 
wziął udział w wojnie francusko-pru-
skiej. Po pozytywnym egzaminie dok-
torskim przystąpił w Berlinie do egza-
minu sędziowskiego, który również zło-
żył z powodzeniem. Przez pewien czas 
był asesorem sądowym w Szczecinie, 
ale gdy w 1883 roku został powołany 
na urząd prokuratora w randze radcy IV 
klasy, pełnił go w Bytomiu, Gliwicach, 
Legnicy i Wrocławiu. Jednak w pamię-
ci potomnych Dyhrenfurth zapisał się 

nie jako prawnik, ale wzięty poeta. Jego 
wiersze w dużej mierze  stworzyły pod-
waliny dla almanachu Muzeum III Ślą-
skiej Szkoły Poetów. Powszechnie zna-
ny jest jego pogląd, jakoby: „Niemiecka 
poezja musi zostać z powrotem ubrana 
w szatę nieszkodliwości, którą zgubi-
ła, a spodnie pruderii ponownie zdjąć”. 
Waldemar Dyhrenfurth dał się poznać 
jako tłumacz esejów Michela de Mon-
taigne. Z powodu choroby rdzenia krę-
gowego i cukrzycy na początku 1897 
roku przeszedł na emeryturę i przed-
stawiał się na wizytówkach jako „Pro-
kurator Publiczny diabetyków”. Cieszył 
się, że dla niego „każde piwo jest gwoź-
dziem do trumny”, bo wtedy jego trum-
na wyglądałaby jak jeżozwierz. Swo-
ją śmierć ogłosił w nekrologach, które 
wydrukował na długo przed nią: „Od-
chodząc od tak zwanego życia, wzno-
szę serdeczny toast za wszystkich mo-

ich przyjaciół i znajo-
mych! Z prośbą o za-
chowanie dobrej pa-
mięci, z szacunkiem i 
oddaniem Waldemar 
Kiesewetter, zna-
ny jako Bonifazius. 
Współczesny, współ-
obywatel i posiadacz 
wielu pięknych wspo-
mnień” – Waldemar 
Dyhrenfurth. Zmarł 
10 maja 1899 roku 
we Wrocławiu.
Ruth Kisch-Arndt 
urodziła się w Gold-
berg 10 lipca 1898 
roku, jako Ruth 
Cohn. Była śpiewacz-
ką oratoryjno-kon-
certową (alt) oraz 
profesorem muzy-
ki na Uniwersytecie 
Yeshiva w Nowym 
Jorku. Po przejęciu 
władzy przez naro-
dowych socjalistów 

w 1933 roku, podobnie jak wielu ar-
tystów żydowskich, została pozba-
wiona możliwości występów publicz-
nych. Wraz z mężem musiała w 1938 
roku wyemigrować z Niemiec do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie mogła kon-
tynuować karierę wokalną. Ruth Cohn 
była córką Arnolda Arndta i jego żony 
Caroline Friederik (z domu Cohn). Stu-
diowała muzykę i śpiew w Berlinie, Ba-
zylei i Mediolanie. Od połowy lat dwu-
dziestych występowała jako solistka na 
różnych scenach, m.in. na 10. Festiwa-
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Program koncertu w Hotelu Kaiserhof w Wiesbaden, 
zorganizowanego przez Żydowski Dom Nauki i Nassau 
Lodge w Wiesbaden, 26 listopada 1933

Werner Elsner (zdjęcie ze strony Liegnitz.pl) Autor przed domem w Zbylutowie

☛

☛

emeryturę. Werner Elsner był współza-
łożycielem i pierwszym przewodniczą-
cym Towarzystwa Historycznego Le-
gnicy (1970). Pod koniec życia napisał 
trzy tomy dziejów miasta Legnicy, w 
tym tom dotyczący (szczególnie z jego 
punktu widzenia) okresu narodowo-
socjalistycznego. Zmarł 19 lipca 1977 
roku w Berlinie. 

Wilhelm Gliese urodził się w Gold-
berg 21 czerwca 1915 roku. Był astro-
nomem i astrofizykiem. Od 1933 roku 
studiował astronomię, matematykę 
i fizykę na Śląskim Uniwersytecie Fry-
deryka Wilhelma we Wrocławiu, a na-
stępnie w Berlinie, gdzie pracował tak-
że w Instytucie Obliczeń Astronomicz-
nych. Po powrocie z niewoli sowiec-
kiej w 1949 roku pracował w Instytu-
cie Obliczeń Astronomicznych w He-
idelbergu. Do 1954 roku zajmował się 
Rocznikiem Astronomicznym, od roku 
1957 do emerytury pracował nad Ka-
talogiem Podstawowym 4 i FK5, jed-
nak najbardziej znany jest z Katalogu 
Pobliskich Gwiazd z 1969 roku. W 1951 
roku Peter van de Kamp zachęcił go do 
sporządzenia katalogu gwiazd bliskich 
Słońcu, rozszerzając limit z pięciu par-
seków (z około 40 obiektami) do czte-
rokrotności (z ponad 1000 gwiazd). 
Pierwsza wersja tego katalogu z obiek-
tami do 20 parseków pojawiła się w 
1957 roku. Wydanie z 1969 roku (z po-
nad 2000 obiektów) obejmowało do 
22 parseków. Katalogi Gliese były pod-
stawą do dalszych ważnych badań do-
tyczących rozmieszczenia, składu i ki-
nematyki małomasywnych gwiazd w 
sąsiedztwie Słońca. Na jego cześć aste-
roida (1823) nosi imię Gliese. Zmarł 12 
czerwca 1993 roku w Eberbach.

✎ Andrzej Wojciechowski

Już dawno tam nie mieszkam 
W wiosce tej o słonecznych ścieżkach 
W małym domku na wpół skrytym pośród 
sosen 
W którym noc mej matki głosem 
Śpiewała mi do snu
Świt drabiniastym wozem 
Woził mnie drogą między zbożem 
Z kolegami spotykałem się nad rzeką 
Gdzie jak co dzień na nas czekał 
Świat barwnych przygód stu
Wciąż mi bliski mój najmilszy dom 
Dom dzieciństwa pozdrawiam piosnką tą
Już dawno tam nie mieszkam 
W domu tym nikt mnie już nie czeka 
Lecz są noce zagubione w takiej ciszy 
Że śpiew matki znowu słyszę 
I szept: Śpij synku już
Śpij synku już 
Śpij synku już 
Śpij synku już

Trubadurzy
Otwieram skrzypiącą 
szafę, zaglądam do szu-
flad, dotykam starej pa-
tery. Wyciągam z witry-
ny kilka porcelanowych 
przedmiotów oraz jed-
ną sosjerkę uszczerbio-
ną przy dzióbku. Spoglą-
dam na pamiątki, prze-
glądam stare zdjęcia. 
Wchodzę do swojego po-
koju i otulam wzrokiem 
wszystkie zakamarki. Re-
jestruję każdy kąt, każ-
dy przedmiot, książki na 
regale. To czas utrwala-
nia w myślach wszystkich 
moich wspomnień, które 
składają się na domową 
historię. Mimo, że mój 
dom rodzinny jest nadal, 
codziennie do niego przy-

chodzę, spędzam czas ze swoją Mamą, 
to gdzieś w sercu czuję się związany zu-
pełnie z innym miejscem. Z domem mo-
jej ukochanej Babci.
Zarówno Mama jak i moja Babcia za-
wsze dbały o to, żeby w naszym domu 
pięknie pachniało. W domu skupiało się 
nasze życie, tu dorastaliśmy. Przeżywa-
liśmy smutki i radości. Żegnaliśmy jed-
nych, a witaliśmy drugich. Dlatego za-
pewne i ja też dbam o to, żeby w domu 
było bezpiecznie, miło i przyjemnie. 
Tego mnie nauczono. W moim domu 
rodzinnym zawsze ładnie pachniało. Ten 
zapach przywołuje najpiękniejsze wspo-
mnienia z mojego dzieciństwa…
Zacznę od początku… od tego, jak za 
każdym razem, otwierając wspomnia-
ną starą, skrzypiącą szafę w swoim po-
koju, czuję zapach babcinego domu. Za-

lu Muzycznym Dolnego Renu w Elber-
feld (1927), na Festiwalu Beethove-
na w Bonn (1927), na Festiwalu Jubi-
leuszowym w Hamburgu (1928) oraz 
w Kolonii, z towarzyszeniem Orkiestry 
Gürzenicha (1925-1932). Specjalizowa-
ła się w interpretacji utworów Franza 
Schuberta, Feliksa Mendelssohna Bar-
tholdy'ego, Franciszka Liszta i Ryszar-
da Wagnera, a także oratoriów i pieśni 
XIX-wiecznych. W 1928 roku wyszła za 
mąż za kardiologa Bruno Kischa i prze-
niosła się do Kolonii. Od roku 1929 była 
związana z kolońskim stowarzyszeniem 
artystów GEDOK. W Kolonii udzielała 
również lekcji śpiewu. W kolejnych la-
tach przyszły na świat dzieci: Charlotte 
(1929), Regina (1931) i Arnold (1933). 
W 1934 roku odbyła wraz z Ottilie Met-
zger-Lattermannem tournée koncerto-
we Żydowskiego Towarzystwa Kultural-
nego, z pieśniami Gitanjalego, przez 14 
miast niemieckich i w paryskiej Sorbo-
nie. Ruth Kisch-Arndt została wydalona 
z Izby Muzycznej Rzeszy z powodu przy-
należności rasowej. Na krótko przed 
emigracją dała wraz z Hermannem 
Schey liczne koncerty dla Jewish Win-
ter Aid. Po tym, jak jej mąż został zmu-
szony do rezygnacji z praktyki, w grud-
niu 1938 roku rodzina wyemigrowała 
do Stanów Zjednoczonych. W Nowym 
Jorku Ruth Kisch-Arndt, początkowo w 

ograniczonym zakresie, 
kontynuowała karierę 
śpiewaczą. W latach 40. 
występowała na wielu 
amerykańskich festiwa-
lach muzycznych, m.in. 
w 1941 roku podczas 
New York Festival for Je-
wish Art i Schubert Fe-
stival w Filadelfii, oraz 
w 1942 roku na Brahms 
Festival w Filadelfii. Od 
1945 roku prezentowa-
ła pieśni kompozytorów 
żydowskich z czterech 
wieków. Od połowy lat 
czterdziestych wykła-
dała w New York Colle-
ge of Music i publikowa-
ła teksty z teorii muzyki. 
Po zakończeniu II woj-
ny światowej ponownie 
występowała gościnnie 
w wielu krajach Europy 
i w Izraelu. Pod koniec 
1952 roku po raz pierw-
szy odwiedziła z mężem 
Niemcy. Wykładała jako 
profesor na prywat-
nym Uniwersytecie Ży-

dowskim. W Stern College for Women, 
założonym w roku 1954, Ruth Kisch
-Arndt była jedną z pierwszych nauczy-
cielek i od 1960 roku została zatrud-
niona jako adiunkt w dziedzinie mu-
zyki. Tutaj uczyła m.in. Robertę Peters. 
Ruth Kisch-Arndt była członkiem 
założycielem i tymczasowym dy-
rektorem Fundacji Muzyki Daw-
nej. W 1971 roku przeniosła się 
do Izraela i zamieszkała w Jero-
zolimie, gdzie zmarła w styczniu 
1975 roku.
Zupełnie odmienne losy były 
udziałem Wernera Elsnera, uro-
dzonego w Goldberg 20 kwietnia 
1899 roku, niemieckiego prawni-
ka administracyjnego i lokalnego 
polityka. Pochodził z rodziny ku-
pieckiej. Ukończył Miejskie Gim-
nazjum Humanistyczne w Legni-
cy i po maturze w roku 1917 stu-
diował prawo i nauki administra-
cyjne w Berlinie i we Wrocła-
wiu. Niezależnie od tego, w la-
tach 1918 – 1919 odbył służbę 
wojskową. Po złożeniu egzami-
nu został asesorem sądowym, a 
w styczniu 1924 roku został rad-
cą prawnym Zarządu Miasta Le-
gnica. Rok później przez kilkana-
ście miesięcy pracował jako rad-

ca prawny i przedstawiciel nadburmi-
strza Zielonej Góry. Wrócił jednak do 
Legnicy, by objąć szereg funkcji w ma-
gistracie: był m.in. referentem Zarzą-
du Głównego i Zarządu Policji, referen-
tem ds. działek budowlanych, referen-
tem ds. gospodarki i komunikacji. W 
październiku tego samego roku został 
asesorem magistratu. Ogromne zasługi 
dla miasta Legnicy przysporzyło mu w 
latach 1926-1928 pełnienie funkcji na-
czelnego dyrektora Niemieckiej Wysta-
wy Ogrodniczej i Śląskiego Rzemiosła 
GUGALI. W roku 1933 powołano go na 
stanowisko I wiceburmistrza i skarbni-
ka miejskiego, a od roku 1935, przez 12 
kolejnych lat, do 1943 był nadburmi-
strzem Legnicy. Cieniem na jego histo-
rii kładzie się fakt, iż to za jego kaden-
cji, w czasie  pogromów, wieczorem 9 
listopada 1938 roku podpalono legnic-
ką synagogę, a kilka sklepów żydow-
skich zostało splądrowanych i zniszczo-
nych. Ponadto wydano nakaz opuszcze-
nia miasta przez Żydów do jesieni 1942 
roku. Elsner od roku 1940 służy w We-
hrmachcie jako oficer rezerwy, jednak 
jego kariera wojskowa skończyła się 
wraz z końcem wojny w amerykańskim 
obozie jenieckim.  Po wojnie w latach 
1948 – 1953 Elsner był burmistrzem 
Gießen w kraju związkowym Hesja, a 
od 1953 roku sędzią w Federalnym Są-
dzie Administracyjnym w Berlinie. W 
roku 1956 został przewodniczącym izby 
sądowniczej. W 1967 roku przeszedł na 
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Chrzciny autora w 1980

Babcia autora z jego mamą na kolanach 

Babcia autora trzecia od lewej w otoczeniu Niemek, 
które mieszkały przed wojną w Zbylutowie

☛ babcia katoliczką. Wedle zwyczaju syno-
wie po ojcu byli chrzczeni w cerkwi gre-
kokatolickiej, natomiast córki po matce 
w obrządku zachodnim. Babcia była roz-
pieszczana – w przyszłości będzie roz-
pieszczać mnie. ☺ Jako, że była ostatnim 
dzieckiem, rodzeństwo nigdy nie skąpiło 
jej swojej życzliwości, a rodzice otacza-
li ją ciepłem i miłością… To ciepło mu-
siało jej wystarczyć na kolejne lata do-
rastania, bo w 1939 roku wybuchła woj-
na. Gienia musiała stać się Eugenią, za-
dbać o rodziców i dom. W czasie oku-
pacji, najpierw sowieckiej, później nazi-
stowskiej wiele się zmieniło w życiu mo-
jej Babci. W 1940 roku zmarła jej mama. 
W 1941 roku ukochana bratanica. Ro-
dzina żyła w ciągłym strachu. W 1942 
roku poznała mojego dziadka Czesła-
wa Korczyńskiego, który był synem Bro-
nisława i Wandy z Żabskich. Pradziadek 
Bronisław był wieloletnim sołtysem we 
wsi Sokołów. W 1943 roku ta dwójka się 
pobrała. Nie minął rok a cała moja ro-
dzina musiała opuścić ukochaną ziemię i 
wyruszyć w nieznane w ramach akcji re-
patriacyjnej. W 1946 roku przyjechała 
do Świeradowa Zdroju, a po dwóch la-
tach osiedliła się na dobre w Zbylutowie 
w powiecie lwóweckim. Tu dziadkowie 
pozostali do końca swoich dni. 
Dom w Zbylutowie i jego atmosfera od-
cisnęła na mnie swoje piętno w pozy-
tywnym oczywiście tego słowa znacze-
niu. Przyszedłem na świat w 1980 roku w 
Złotoryi, jednak ochrzczony zostałem w 
zabytkowym kościółku pod wezwaniem 
Matki Boskiej Szkaplerznej w Zbyluto-
wie. To wydarzenie, jedno z najważniej-
szych w moim życiu, na zawsze już po-
łączyło mnie ze Zbylu-
towem i domem mojej 
Babci. (Dziadek zmarł 
4 lata przed moim na-
rodzeniem). Mimo że 
Rodzice zapewniali mi 
zawsze wyjazdy na fe-
rie zimowe i letnie, ja i 
tak wolałem spędzać je 
u swojej babci Gieni. W 
Zbylutowie nie miałem 
znajomych, w zupełno-
ści wystarczało mi to-
warzystwo mojej babci. 
Chodziłem za nią całymi 
dniami, patrzyłem jak 
krzątała się przy pra-
cach domowych, roz-
mawiałem długimi go-
dzinami, smakowałem 
tego, co przygotowy-
wała do jedzenia. Bab-
cia zawsze powtarza-
ła, że w domu ma pach-
nieć ciastem lub chle-
bem - i pachniało. Szyb-
ko stała się również wi-
dzem moich pierwszych 

kuchennych zmagań. Te moje 
kulinarne rewolucje kończyły 
się zwykle ogromnym bałaga-
nem i przebieraniem, ale kto 
by się tym przejmował, sko-
ro w całym domu pachniało 
chlebem albo ciastem, które 
rosło w piekarniku. Zauważy-
łem, że niekiedy łapię się na 
tym, że wygłaszam te same 
złote zasady, które kiedyś po-
wtarzała Babcia, że „dom nie 
jest posprzątany, dopóki po-
ściel nie jest zmieniona”. Ta 
pościel w Zbylutowie była 
krochmalona, ale do tego 
stopnia, że była wręcz sztyw-
na. Wtedy przed pójściem 
spać rozpoczynałem akcje 
gniecenia. Chodziłem po niej, 
ściskałem, wręcz maltreto-
wałem ją i miażdżyłem.☺ Cza-
sami do babci przyjeżdżali też 
inni wnukowie, ale ja tego zu-
pełnie nie lubiłem ani nie ak-
ceptowałem. Byłem egoistą 
– Babcię chciałem mieć tylko 
i wyłącznie dla siebie.☺
Dom w Zbylutowie był duży, dla mnie 
wtedy był ogromny jak pałac. Wyobra-
żałem sobie jak przed laty wygląda-
ło tu życie, kiedy do 1945 roku miesz-
kali tu Niemcy, których zresztą miałem 
przyjemność poznać, bo przyjeżdżali do 
Babci jeszcze do końca lat 90. Tak jak 
wspomniałem, dom był duży. Miał pięć 
pokoi, dwie kuchnie (letnią i zimową). 
„Za moich czasów” miał wszelkie wygo-
dy łącznie z centralnym ogrzewaniem. 
Piece jednak zostały, były piękne, po-

niemieckie, kafle stanowiły istne dzie-
ło sztuki. Lubiłem, kiedy w długie zimo-
we wieczory mogłem siedzieć z Babcią 
obok takiego pieca, w tle leciała radio-
wa jedynka a my rozmawialiśmy. Zazwy-
czaj były to rozmowy o historii, ale i nie 
tylko. W domu było bardzo dużo zaka-

pach ten przywodzi na myśl przeżycia z 
dzieciństwa, które obfitowało w beztro-
skę, radość i zabawę. A przede wszyst-
kim przywodzi na myśl te wszystkie opo-
wieści, które snuła mi Babcia. Teraz już 
nie pamiętam pewnych rzeczy, to było 
tak dawno temu. Jedno jest pewne, że 

wszystkie historie, które zostały mi prze-
kazane zainspirowały mnie do podjęcia 
w przyszłości studiów historycznych. 
Odkąd pamiętam z ust Babci słyszałem 
„a u nas w domu…”, dla małego chłop-
ca, ten dom był tu i teraz, więc o jaki 
dom Jej chodziło? Na to pytanie odpo-
wiedziałem sobie wtedy, kiedy już Jej 
nie było. Jako dorosły człowiek zrozu-
miałem… a u mnie w domu…
Zapraszam Państwa do przeczytania 
mojej historii, zapraszam do świata już 
nieistniejącego, który przeminął wraz z 
wiatrem, ale u większości z nas jest w 
sercach. Świata, który pozostał gdzieś 
daleko. Z tym światem zniknął pewien 
styl życia, który na dzień dzisiejszy jest 
nie do odtworzenia.
Babci już nie ma wśród nas… pozostały 
jedynie wspomnienia, rodzinne pamiąt-
ki i stare, pożółkłe fotografie, na których 
widać jej uśmiechnięte oblicze, pełne 
ciepła i miłości. Taką ją też pamiętam i 
na zawsze ten obraz pozostanie w moim 
sercu. 
Moja Babcia urodziła się w latach dwu-
dziestych XX wieku na Kresach II Rzeczy-
pospolitej jako szóste i zarazem ostatnie 
dziecko Marii z Sywulskich i Bazylego 
Semaniszyn. Urodziła się w Sokolnikach 
w gminie Złotniki powiatu podhajeckie-
go. Pradziadek był unitą, natomiast pra-

marków, pomieszczeń do których 
nie zawsze miałem dostęp. Jed-
nak ja, jak to ja, coś wykombino-
wałem, żeby wejść tam i w szpar-
gałach wyszukiwałem istne skar-
by, które później zabierałem i przy-
woziłem do Złotoryi (zresztą więk-
szość z nich mam do dnia dzisiej-
szego). Lata były cudowne. Dom 
zatopiony był wtedy w kwiatach 
i drzewach owocowych. Babcia 
uwielbiała kwiaty, pamiętam w jej 
ogrodzie: petunie, georginie, krza-
ki róż (z których robiła wyśmieni-
tą marmoladę), jesienią były astry, 
malwy i słoneczniki. Jak w bajce. 
Dosłownie jak bajce. Lubię, kie-
dy w domu są kwiaty. Uwielbie-
nie do świeżych kwiatów zostało 
mi z babcinego domu i teraz już so-
bie nie wyobrażam, żeby miało ich 
zabraknąć w wazonie. Moja Bab-
cia była jak z bajki. Bardzo tęsknię 
za nią. Za jej dobrymi radami, była 
taka mądra, zawsze znała odpo-
wiedź na wszystko o co ją zapyta-
łem. Uczyła mnie świata i pokazy-

wała mi świat. To był prosty świat opar-
ty na zasadach dobra i zła, bieli i czerni. 
     Wracając do kuchni! Nigdy nie powtó-
rzę Jej smaków. Babci córka, czyli moja 
ukochana Mama ma już swoje wyczucie 
kulinarne, ale wzorowane na tym babci-

nym. Jednak to nie to, nie to! Babcia ro-
biła świetną kaczkę z nadzieniem. I nie 
tak kaczka, jak właśnie nadzienie było 
niesamowite, o które kłócili się zawsze 
wszyscy. Piekła wspaniałe ciastka fran-
cuskie i smażyła wyborne pączki ze słyn-
ną marmoladą z róży. Na Wigilię uwiel-
białem jej gołąbki z kaszy gryczanej i li-
ści z kiszonej kapusty. I kutia… którą 
według przepisu Babci ja robię rokrocz-
nie na Boże Narodzenie. To daje mi wte-
dy poczucie takiej bliskości z Nią, że na-
dal z nami jest. Mimo starań (a sądzę, że 
jest całkiem, całkiem) nie jest tak pysz-
na jak Babci. Zupy przez Nią gotowane 
były nieziemskie w smaku, delikatne i 
aromatyczne. 
Ten dom ukształtował mnie. Grzechem 
byłoby nie powiedzieć nic o domu mo-
ich rodziców. On też wpłynął na mnie 
i na moje życie. Wyrosłem w nim chy-
ba na ludzi.☺ Rodzice byli - nawet są, bo 
jest przecież Mama – cudowni i kocha-
ni. Jednak uważam, że o nim napiszę za 
jakiś czas, jeszcze nie przyszedł na to ten 
moment. Jeszcze nie teraz.
A teraz… zamykam na moment oczy 
i przeżywam jeszcze raz. Obrazy wspo-
mnień przeskakują klatka po klatce… i te 
najważniejsze, kiedy widzę Ją – Babcię 
w swoim domu, w naszym domu.

✎ Tomasz Szymaniak

To ma być początek nowej koncepcji za-
rządzania zamkiem. Zdymisjonowanego 
Piotra Janczyszyna zastąpił na stanowi-
sku Prezesa Zamku Grodziec - historyk, 
menadżer kultury i nauczyciel - Mariusz 
Garbera. 
 - Jako historyk i miłośnik zabytków obej-
muję stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 
Zamek Grodziec z wielkim szacunkiem i 
pokorą, mając na uwadze, iż staję przed 
bogactwem dziewięciu wieków tradycji i 
wieloma pokoleniami ludzi, którzy wło-
żyli ogrom trudu i pracy w to wspaniałe 
miejsce – oświadczył nowy Prezes Zam-
ku Grodziec Mariusz Garbera. 

Mariusz Garbera w latach 2009-2014 
studiował na Uniwersytecie Wrocław-
skim, na kierunku historia. Osiągając 
wysokie wyniki w nauce, został stypen-
dystą Rektora Uniwersytetu Wrocław-
skiego. 
Podczas studiów związał się również z 
mediewistyką, nieustannie rozwijając 
swoją pasję i wiedzę z zakresu historii 
średniowiecza.
W latach 2016-2017 ukończył studia po-
dyplomowe na Uniwersytecie Ekono-
micznym we Wrocławiu, specjalizując 
się w zarządzaniu instytucjami kultury. 

Po ukończeniu studiów rozpoczął rów-
nież działalność samorządową i w la-
tach 2014-2017 pełnił funkcję Radne-
go Gminy Kunice. Zawodowo pracował 
jako muzealnik i – rozwijając swoją pa-
sję – jako popularyzator historii regionu 
organizował lekcje i wystawy muzealne 
oraz wykłady prelegentów z ośrodków 
akademickich. Jest autorem artykułów 
popularno-naukowych. 
W latach 2019-2021 pełnił funkcję Dy-
rektora Muzeum Regionalnego w Choj-
nowie. Z placówką był jednak związany 
już kilka lat wcześniej, bo od 2015 roku 
– jako pracownik, asystent, a następ-
nie adiunkt muzealny. Posiada również 
doświadczenie jako nauczyciel historii i 
wychowawca w placówkach szkolnych. 
- Pana Mariusza Garberę wyróżnia wie-
dza merytoryczna – przede wszystkim 
historyczna, ogromna pasja i doświad-
czenie w zarządzaniu obiektem kultu-
ry, a to pozwoli stworzyć coś zupełnie 
nowego i zbudować nową jakość Zam-
ku Grodziec - jako marki, jako obiektu 
turystycznego i jako obiektu kulturalne-
go – stwierdziła, przedstawiając preze-
sa Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bar-
dowska.

✎ Na podstawie komunikatu 
prasowego Gminy Zagrodno
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Agnieszka Stańczyk z córką Iloną

Czas Stanisławy

Początek naszej opowieści przypada na 
rok 1990, kiedy to po upadku komuny w 
Polsce, Stanisława Żukowska wydzierża-
wiła od WPHW (Wojewódzkie Przedsię-
biorstwo Handlu Wewnętrznego) lokal 
wraz z pozwoleniem na działalność han-
dlową. Sklep usytuowany był przy Rynku 
10 w Złotoryi, a na szyldzie widniał napis 
NASTOLATKA. Nowa użytkowniczka po-
stanowiła tę nazwę pozostawić, gdyż była 
już w mieście rozpoznawalna. 

W latach dziewięćdziesiątych handel w 
Polsce rozwija się bardzo dobrze, dobrze 
też idzie pani Stanisławie, więc zatrud-
nia pracownika. Utrzymuje dotychczaso-
wy profil sklepu, czyli głównie konfekcję, 
lecz powoli wprowadza inne towary, jak 
przybory do pisania, temperówki, linij-
ki, strugaczki, gumki i inne drobne arty-
kuły szkolne. Z giełdy w Tuszynie zaczyna 
też sprowadzać zabawki. Towar pochodzi 
głównie z Chin. 

Gdy pani Stanisława podupada na zdro-
wiu, w 1994 roku do spółki przystępu-
je jej mąż, Zbigniew Żukowski, emeryto-

nione. W tym celu rodzina przeprowadzi-
ła naradę i zrobiła burzę mózgów. Posta-
nowiono: przechodzimy na samoobsłu-
gę! Jednak wiązało się to z wieloma czyn-
nościami. Trzeba było całkowicie prze-
meblować wnętrze, nabyć odpowied-
nie regały i różnego rodzaju organizery, 
aby klienci mieli łatwy dostęp do towaru. 
Wkrótce remont został przeprowadzony, 
wnętrze zmodernizowano, a załogę po-
większono do czterech osób. W sklepie 
można było znaleźć artykuły piśmienni-
cze, biurowe, szkolne, plecaki, zabawki, 
pocztówki i tysiące innych drobiazgów. 
Ogromny wybór! Dodatkowo spółka od 
2001 roku oferowała sprzedaż artykułów 
biurowych dla urzędów i instytucji z wła-
snym dowozem. Takie duże, hurtowe za-
mówienia dawały spore dochody. To były 
złote lata. Obroty spółka miała tak duże, 
że bez trudu utrzymywała cztery osoby. 
Przyszłość rysowała się różowo.

Spełnione marzenia

Mimo, że handel rozwijał się znakomicie, 
prowadzącym Nastolatkę doskwierało, że 
lokal nadal jest własnością miasta. Pocią-
gało to za sobą różnorakie ograniczenia. 
Starają się więc o wykup lokalu i w koń-
cu, w 2004 roku, rodzi-
na dostaje pozwolenie 
na jego wykup od mia-
sta. Gdy w 2013 roku 
odchodzi jeden z udzia-
łowców, nie ma już ni-
kogo obcego. Nastolat-
ką zarządza wyłącznie 
rodzina Stańczyków. 

To był kamień milowy 
w życiu zawodowym 
Agnieszki Stańczyk. Cała 
odpowiedzialność za za-
opatrzenie sklepu i logi-
stykę spadła wyłącznie 
na nią. Mąż nie mógł 
pomóc, bo wtedy pra-
cował w transporcie i 
często go nie było. Za-
częła pracować od siód-
mej do osiemnastej, a 
często zostawała też do 
dziesiątej wieczorem. 
Praca była wyczerpu-
jąca umysłowo, ale też 
ciężka fizycznie, bo kar-
tony z towarem potrafi-
ły ważyć nawet piętna-
ście kilogramów. Ale Agnieszka postano-
wiła, że da sobie radę sama. Przecież wła-
śnie teraz spełniało się marzenie jej życia! 
Nie mogła tego zaprzepaścić! 

wany policjant. Wtedy klientów w Nasto-
latce obsługiwało dwóch panów, szczu-
płych, podobnie ciemnowłosych, obaj 
w okularach. To był Zbigniew Żukowski 
i pracownik Jerzy Radzio. Starsi złotory-
janie na pewno pamiętają tych miłych 
sprzedawców. Był to ewenement w han-
dlu, wtedy silnie sfeminizowanym.

Po czterech latach prowadzenia sklepu 
Stanisława Żukowska umiera. 

Czas Agnieszki

Agnieszka w 1994 roku była absolwent-
ką ogólniaka w Złotoryi i zaczęła studio-
wać informatykę w Jeleniej Górze. Nigdy 
nie planowała pracy w handlu, choć nie 
było jej to obce, wszak często pomagała 
mamie w sklepie. Po nagłej śmierci Sta-
nisławy 2 czerwca 1994 roku rodzina Żu-
kowskich podejmuje błyskawiczną de-
cyzję. Postanowiono, że do spółki wej-
dzie Agnieszka i zacznie prowadzić sklep. 
Sama zainteresowana była wtedy w ciąży 
i miała zupełnie inne plany życiowe, lecz 
rzeczywistość je zweryfikowała. W ciągu 
dosłownie kilku dni załatwiono wszystkie 
niezbędne dokumenty i Agnieszka stanę-

Niestety złoty czas Nastolatki kończył się. 
Nastała era sklepów wielkopowierzchnio-
wych, dyskontów i hurtowni, gdzie każ-
dy mógł nabyć towar indywidualnie, a nie 
tylko przedsiębiorstwa, jak to dawniej by-
wało. W Złotoryi otworzyła działalność 
hurtownia papiernicza Markom. Miała lo-
kalizację w Złotoryjskim Ośrodku Kultury, 
niedaleko Nastolatki. Nie da się ukryć, że 
to poważnie zagroziło interesom rodzin-
nej firmy Stańczyków. Lecz rodzina podję-
ła walkę i nie odpuściła. Nastolatka posta-
wiła na jakość i bogatą ofertę swojego to-
waru. I przetrwała.

Sklep z duszą

Obecnie Nastolatka  – sklep z artykułami 
szkolnymi, biurowymi i zabawkami – ma 
bardzo bogatą ofertę. Kiedy klient czegoś 
szuka, to zwykle znajduje pożądaną rzecz. 
Lokal jest mały i ciasny, lecz z tym właści-
cielka dała sobie radę. Regały i różnego 
rodzaju organizery ustawiła w przemyśl-
ny sposób, aby wyeksponować jak naj-
większą ilość towaru na małej powierzch-
ni. Niektórych może to zniechęcać, lecz z 
drugiej strony jest sporo klientów – głów-
nie kobiet – nietuzinkowych zakupów. 
Uwielbiają one różne zakamarki, gdzie 

trzeba dosłownie tropić różne atrakcyj-
ne produkty. Wszak nie ma nic bardziej 
fascynującego niż chodzenie po sklepie z 
koszykiem i odkrywanie przeróżnych dro-
biazgów, które na pierwszy rzut oka są 

ła za ladą. Mimo, że jej mąż nie miał nic 
wspólnego z handlem, też kilka lat póź-
niej przystąpił do spółki, rezygnując z wie-
loletniej pracy w Vitbisie, gdzie był dmu-
chaczem bombek.  

Złote lata sklepu

Po kilku latach działalności sklepu stwier-
dzono, że trzeba odejść od konfekcji. Ry-
nek odzieżowy już się nasycił, przyszedł 
czas na zmianę asortymentu. Najpierw 
wprowadzono kącik z pocztówkami, ze-
szytami i drobnymi artykułami szkolny-
mi. Całkowita zmiana profilu sklepu na 
taki, jaki jest obecnie, nastąpiła w latach 
2001/2002. Wtedy w Złotoryi tylko jeden 
punkt handlowy oferował artykuły biuro-
we, więc nie stanowił dla Nastolatki po-
ważnej konkurencji. Wkrótce nawiązano 
współpracę z kolporterem prasy i w skle-
pie można było nabyć gazety i kolorowe 
tygodniki. 

W tym czasie wiele małych sklepów prze-
chodziło na samoobsługę. To znacznie 
podnosiło prestiż placówki handlowej i 
przyciągało więcej klientów. Pani Agniesz-
ka zdawała sobie sprawę, że to nieunik-

niezauważalne. Przychodzisz do sklepu, 
chodzisz, szukasz na przykład foliowych 
okładek, a wychodzisz z ciekawą zabaw-
ką dla swojej wnuczki, której poszukiwa-
łaś od dłuższego czasu. I jesteś szczęśliwa! 
To taki sklep z duszą, klimatyczny. 

Nastolatka to wyjątkowy punkt handlowy 
w Złotoryi, który funkcjonuje w tym sa-
mym miejscu od 1956 roku, a Agnieszka 
Stańczyk prowadzi go już całe długie 28 
lat. Przez ten czas urodziła i wychowała 
dwoje dzieci, które pomagała jej wycho-
wywać prababcia. Agnieszka jest jej za to 
bardzo, bardzo wdzięczna. Czasami tyl-
ko zastanawia się, czy nie zaniedbywa-
ła dzieci? Martwi się tym jak każda mat-
ka. Jednak wszystkie te lata nie były zmar-
nowane, bowiem w tym czasie nauczyła 
się handlu. Teraz zdaje sobie sprawę, że 
jej dorosłe dzieci są dumne z mamy, która 
sama, bez pomocy, zdołała założyć i roz-
winąć z sukcesem rodzinną firmę. 

– Teraz sklep jest mój, wyłącznie mój i 
mojego męża Jacka – mówi z nieukrywa-
ną dumą pani Agnieszka. – Jest nas cała 
czwórka, bo moje dzieci, Ilona i Kacper, są 
pracownikami. To biznes rodzinny, który 
jest korzystny w tym sensie, że opiera się 

na zaufaniu. To jest chyba w handlu naj-
ważniejsze.  

✎ ◙  Agnieszka Młyńczak

Sklep z duszą



☛

Wody pochodzące ze Szczawna - Zdroju, 
które do dziś reperują zdrowie kuracju-
szy z kraju i z zagranicy ich walory lecz-
nicze docenione zostały jednak stosun-
kowo późno…
Zacznijmy od początku… Szczawno w 
swojej historii było wsią i dopiero póź-
niej uzdrowiskiem. Początki kurortu są 
raczej mało znane badaczom historii, 
choć stare opracowania niemieckie po-
wtarzały informacje, iż źródła mineralne 
były znane, a nawet wykorzystywane od 
początku naszej ery, a jakaś osada mia-
ła tu istnieć już w początku VIII w. Opie-
rano się tu na badaniach archeologicz-
nych z początku XX wieku, podczas któ-
rych odkryto drewniane ujęcia źródlane 
i szczątki naczyń, a wśród nich podobno 
monetę rzymską. Odkrycia te nie zosta-
ły jednak potwierdzone w późniejszych 
latach. Pewnikiem natomiast jest fakt, 
że Szczawno Zdrój powstało przed 1221 
rokiem jako osada założona przez przy-
byłych gości niemieckich na polecenie 
księcia śląskiego Henryka Brodatego. In-
formację o tym czerpiemy z dokumen-
tu, który został zamieszczony w słyn-
nej Księdze Henrykowskiej. Widnieje 
tam zapis mówiący o miejscowości Sal-
zborn. Początkowo stanowiło ono jedną 
wieś ze Szczawienkiem, które prawdo-
podobnie było starsze i tam mieściło się 
centrum osady. Od początku XIV wieku 
istniał już formalny podział na Szczaw-
no Górne i Dolne czyli obecne Szczaw-
no Zdrój i Szczawienko. Splendor tego 
uzdrowiska przypada na przełom XVIII i 
XIX wieku, po odkryciu w 1790 roku źró-
dła Muhlbrunn, na działce młynarza De-
mutha, który zajął się obsługą pierw-
szych kuracjuszy. Osobą, która odmieni-
ła oblicze Szczawna jako miejscowości o 

charakterze uzdrowiskowym był Samu-
el August Zemplin (1784-1867). Został 
on pierwszym lekarzem zdrojowym w 
Szczawnie i dał się poznać jako znakomi-
ty organizator i modernizator miejsco-
wości. K. F. Mosch w 1821 pisał: "Dok-
tor Zemplin przykładał się z niezmordo-
waną gorliwością do ulepszania wszyst-
kiego, tak iż go słusznie za pierwszego 
twórcę całego zakładu uważać należy, 
który już na przyszłość naypięknieysze 
oczekiwania zaręcza". 
W XIX wieku Szczawno Zdrój stało się 
jednym z najbardziej znanych i poleca-
nych przez lekarzy uzdrowisk w tej czę-
ści Niemiec. Gościły w nim koronowane 
głowy, wybitni artyści, muzycy i pisarze. 
Woda pochodząca ze Szczawna cieszyła 
się tak ogromną sławą, że w 1825 roku 
zamówienie na ich butelkowaną wersje 
dotarło nawet z dalekich Chin!!! W 1830 
została oddana do użytku przepiękna 
hala spacerowa - Elisenhalle. Swoją na-
zwę nosiła od małżonki samego cesa-
rza Wilhelma I. W latach 1815-16 zało-
żono promenadę obsadzoną szpalerami 
lip oraz park zdrojowy, ograniczony po-
czątkowo tylko do brzegów Szczawien-
ka wzdłuż którego stanęły pierwsze bu-
dynki pijalni i łazienek, a na obu krań-
cach promenady pojawiły się domy, po-
tem pensjonaty i hotele dla gości. 
Szczawno Zdrój stało się szybko bardzo 
modnym kurortem, do którego napły-
wali również kuracjusze z ziem polskich. 
Uchodziło wówczas za najlepsze uzdro-
wisko w Sudetach. Już w 1802 roku 
na kuracji w Starym Zdroju i Szczaw-
nie Zdroju bawiła Maria Łączyńska (za-
słynęła później jako „Pani Walewska” 
– polska kochanka Napoleona), ale naj-
więcej Polaków zaczęło tu przybywać 

po zakończeniu wojen napoleoń-
skich i oficjalnym utworzeniu uzdro-
wiska. W 1820 roku był tu m.in. zna-
ny działacz społeczny z wielkopolski 
Karol Marcinkowski oraz książę An-
toni Radziwiłł z rodziną. Podczas ku-
racji w Szczawnie zmarł brat Ma-
rii Walewskiej, generał Benedykt Łą-
czyński, którego grób znajduje się do 
dziś na cmentarzu w dzielnicy Szcza-
wienko. Nie był on jedynym Pola-
kiem zmarłym w uzdrowisku. Świad-
czą o tym zarówno nagrobki, jak i 
wpisy do ksiąg parafialnych kościoła 
w Szczawienku. Jednak znacznie wię-
cej kuracjuszy wyjeżdżało ze Szczaw-
na Zdroju w lepszej kondycji. Bawi-
li tu m.in. Karol Kaczkowski, Zygmunt 
Krasiński, wielokrotnie Hipolit Cegiel-
ski, Edward Dembowski i Teofil Le-
nartowicz, a przede wszystkim Hen-
ryk Wieniawski, który stał się z cza-
sem patronem uzdrowiska dzięki fe-
stiwalowi muzycznemu jego imienia. 

Oprócz Polaków przebywało sporo ku-
racjuszy z innych krajów, m.in. z carskiej 
Rosji. Warto dodać, że ze względu na 
sporą liczbę kuracjuszy naszej narodo-
wości, zdrojowisko zatrudniało również 
lekarzy Polaków. 
Uzdrowisko cieszyło się rosnącą popu-
larnością i już w latach 20. XIX stulecia 
przybywało tu rocznie do tysiąca pa-
cjentów. Do sławy uzdrowiska przyczy-
nili się także znamienici goście, przyby-
wający na zaproszenie Hochbergów do 
pobliskiego zamku Książ. Do głównych 
atrakcji należało zwiedzanie Lisiej Sztol-
ni i oczywiście biesiadowanie w sławnej 
gospodzie na Wzgórzu Giedymina. Dzię-
ki dobrej reklamie, szczawieńskie wody 
cieszyły się powodzeniem nawet bar-
dzo daleko od uzdrowiska. W omawia-
nym okresie wysyłano stąd do 100 ty-
sięcy butelek rocznie. W latach 40. czyn-
nych było w Szczawnie 5 źródeł, a licz-
ba kuracjuszy przekraczała już 2 tysią-
ce osób rocznie. Stale rozbudowywano 
obiekty i urządzenia zdrojowe. W 1836 
roku Szczawno Zdrój zyskało pierwszy 
teatr według projektu J. Raabego, któ-
ry przetrwał jedynie do 1890 roku. Od 
1838 roku działała tu bardzo nowocze-
sna jak na tamte czasy rozlewnia wód 
mineralnych. Po kilku miesiącach prze-
budowano ujęcie źródła Muhlebrunne, 
powstawały kolejne łazienki, gospody i 
pensjonaty, część starszych budynków 
remontowano lub rozbudowywano. 
W latach 1839-40 powstał nowy dom 
zdrojowy na przedłużeniu hali spacero-
wej. Zawierał on m.in. piękną salę (Białą 
Salę) w której odbywały się koncerty. W 
1852 roku zbudowano kościółek ewan-
gelicki. Od 1840 do 1879 roku jednym 
z najpopularniejszych i najlepszych ho-

teli „Preusische Krone” należał do rodzi-
ny Hauptmannów i w nim urodził się za-
równo przyszły laureat nagrody Nobla 
jak i jego brat. 
Kolejny okres rozwoju uzdrowiska przy-
padł na koniec XIX stulecia. Było to moż-
liwe m.in. dzięki przeprowadzeniu w 
1877 roku linii kolejowej ze Szczawienka 
do Kuźnic Świdnickich i budowa dwor-
ca kolejowego. Z kolei w 1907 roku po-
bliskie Nowe Szczawno połączono linią 
tramwajową z obecnym Placem Grun-
waldzkim w Wałbrzychu przez Biały Ka-
mień. Niestety w 1893 roku spłonęła pi-
jalnia i hala spacerowa, które odbudo-
wano po kilku latach później w kształcie 
zbliżonym do obecnego. Równocześnie 
wznoszono szereg pensjonatów i hote-
li, a także nowy teatr zdrojowy. W la-
tach 1898 i 1906 powstały nowe zakła-
dy przyrodolecznicze, co przyczyniło się 
oczywiście do wzrostu liczby kuracjuszy. 
W pierwszej połowie XX wieku, Szczaw-
no zdrój uchodziło za czołowe uzdrowi-
sko na Śląsku. W 1901 roku wybudo-
wano nowe łazienki „Luisenbad” i wy-
konano nowe ujęcia wód, co pozwoli-
ło na produkcję ponad 1 miliona bute-
lek rocznie. Największą szczawieńską in-
westycją stałą się budowa w 1910 roku 
hotelu „Schlesische Hof” (dzisiejsze Sa-
natorium nr 1) z liczbą 130 luksuso-
wych pokoi, wyposażonych we wszyst-
kie ówczesne zdobycze cywilizacyjne. 
Rok później w Szczawnie bawił sam Kaj-
zer - Wilhelm II. W towarzystwie mó-
wiono, że on i księżna Daisy darzyli się 
wyjątkową sympatią ☺. Jak wynika z re-
lacji księcia von Pless: „Wszyscy mil-
kli w podziwie dla hotelu i znakomite-
go gustu, z jakim został urządzony. Ce-
sarz był zachwycony i oświadczył, że ni-
gdy nie widział tak pięknego hotelu" 
Sama księżna Daisy uważała że projekt 
nie był taki jak powinien być. Widziała 
hotel w stylu szwajcarskim. I dobrze, że 
się tak nie stało. Grand hotel nadal kró-
luje nad szczawieńskim uzdrowiskiem. 
Oprócz cesarza Wilhelmem II, bawi-
li tu król Grecji Konstantyn I, lord Win-
ston Churchill. Księżna Daisy była bar-
dzo zaangażowana w towarzyskie i ar-
tystyczne życie kuracjuszy ze Szczaw-
na. Patronowała licznym spektaklom te-
atralnym, koncertom myzcznym na któ-
rych sama występowała. W pamiętniku 
księżnej z 22 lipca 1907 roku czytamy: 
„Następnie grała orkiestra, a ja śpiewa-
łam. Mój głos jest teraz naprawdę bar-
dzo dobry. Wszyscy byli promieniujący i 
zachwyceni, (…) śpiewałam dobrze, bez 
tremy, a kiedy zobaczyłam salę wypeł-
nioną po brzegi, zrobiłam wszystko by 
każdy czuł się szczęśliwy”. No cóż, księż-
na, jak na księżnę przystało była bardzo-

oo skromna ☺. Mniej więcej w tym sa-
mym czasie odkryto nowe źródła mine-
ralne, m.in. „Krone” i „Martha”, dla któ-
rych zbudowano nową pijalnię w posta-
ci drewnianego pawilonu na promena-
dzie. W 1931 roku uzdrowisko odkupiło 
od Hochbergów towarzy-
stwo budowlane z Ber-
lina, a od niego z kolei 
przejął je 3 lata później 
rząd niemiecki i Szczaw-
no uzyskało statut uzdro-
wiska państwowego, co 
znacznie podniosło jego 
rangę. Powstały kolej-
ne nowoczesne łazienki 
i zakład przyrodoleczni-
czy. W latach 30-tych uli-
cy, przy której stał Grand 
Hotel nadano imię Geor-
ga Hauptmanna. W okre-
sie międzywojennym 
Szczawno Zdrój miało 7 
hoteli o ponad 300 miej-
scach noclegowych, kil-
kadziesiąt pensjonatów, 
liczne restauracje i ka-
wiarnie, kąpielisko a na-
wet pole golfowe, tor sa-
neczkowy, lodowisko, i 
skocznię narciarską. Dzia-
łało 7 źródeł mineralnych, 
łazienki, zakład przyrodo-
leczniczy do inhalacji, pi-
jalnia i teatr zdrojowy. W 
końcowym okresie II woj-
ny światowej, od 1944 
roku w uzdrowisku istniał 
niewielki obóz pracy, fi-
lia obozu koncentracyj-
nego Gross-Rosen ☺ Los 
więźniów jest nieznany 
nam do dnia dzisiejszego. 
8 maja 1945 roku uzdro-
wisko zostało zajęte bez 
walki przez oddział 21 Ar-
mii Radzieckiej.
Na szczęście uzdrowisko 
nie zostało zniszczone, 
a co za tym idzie, szyb-
ko mogło wznowić dzia-
łalność pod nazwą So-
lice Zdrój. Dopiero póź-
niej wprowadzono nazwę 
Szczawno-Zdrój. Zmia-
nie uległy również nazwy 
źródeł: Oberbrunnen na 
Mieszko, Muhlbrunnen 
na Młynarza, Krone na 
Dąbrówkę, tylko Marta 
pozostała przy oryginal-
nej nazwie. W 1946 roku 
rozpoczęto pierwszy po-
wojenny sezon. W 1947 
roku Szczawno uzyska-

ło prawa miejskie. Początkowo Szczaw-
no było siedzibą Państwowego Zarządu 
Uzdrowisk Dolnośląskich, któremu pod-
legały wszystkie kurorty w Sudetach!!! 
Zakład przyrodoleczniczy uchodził za 
największy i najnowocześniejszy spo-

Szczawno-Zdrój
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Aleja klonowa Kirchallee - Jauernick-Buschbach (Niemcy) Aleja traw i tygrzyk paskowany

☛

W odległości zaledwie sześciu kilometrów od Zło-
toryi leży Nowa Wieś Złotoryjska. To niewiel-
ka miejscowość zamieszkana przez zaledwie 170 
osób i niczym szczególnym się nie wyróżnia, lecz 
niektórzy złotoryjanie często tu przyjeżdżają. 
Na północ od wsi, na nieodległym płaskowy-
żu, gdzie zawsze wieją wiatry, na tle nieba widać 
smukłe, srebrne sylwetki 29 wiatraków, należących 
do farmy wiatrowej Zagrodno. Wokół rozciągają 
się pola, do których prowadzą tzw. drogi transpor-
tu rolniczego. Nie wolno tam wjeżdżać pojazdom 
powyżej 8 ton, więc ruch samochodowy jest nie-
wielki. Właśnie ze względu na te drogi obszar po-
pularnie zwany Wiatrakami upodobały sobie oso-
by uprawiające bieganie, rolkowanie czy jazdę na 
rowerze. Drogi mają dobrą nawierzchnię asfalto-
wą, niewielkie wzniesienia i proste odcinki o dłu-
gości 900 metrów, które przecinają się pod kątem 
prostym. Łączna długość dróg to prawie 10 kilo-
metrów. Od pracownicy Urzędu Gminy w Złotoryi, 
Bożeny Nowak, dowiadujemy się, że powstały one 
w latach 2007-2013 w ramach zagospodarowania 
poscaleniowego gruntów rolnych, na wniosek rol-
ników z Nowej Wsi Złotoryjskiej. 
Okolicę można by uznać za nudną i nieciekawą, 
bowiem teren jest całkowicie pozbawiony drzew, a 
wokół rozciągają 
się szerokie pola 
uprawne, któ-
rych „okiem so-
kolim nie zmie-
rzysz”, gdyby nie 
szczególne miej-
sca.
ALEJE TRAW po-
jawiają się na 
Wiatrakach w 
sierpniu i tworzą 
niezwykłe zjawi-
sko. Wysiewają 
się na poboczach 
dróg, korzystając 
z rozrzuconych 

przez rolników nawozów. Dzięki temu 
są wyjątkowo dorodne, osiągając wyso-
kość nawet do dwóch metrów! Ciągną 
się setkami metrów, stanowiąc dobór 
pięknych traw i pospolitych ziół. Tutaj 
obok siebie rosną nawłoć, piaskownica, 
miotła zbożowa, przetacznik, krwawnik, 
tymotka łąkowa, dziurawiec, dziewan-
na i wiele, wiele innych. W alejach traw 
można się uczyć botaniki i biologii, bo-
wiem można tam spotkać niezwykłego 
pająka. To tygrzyk paskowany, który za-
domowił się w Europie stosunkowo nie-
dawno. Podobno jest jadowity.
ALEJA KLONOWA to stara droga, dłu-
gości około 900 metrów, którą przebu-
dowano przy okazji scalenia gruntów. 
Drzewa przy niej, na szczęście, pozosta-
wiono. Aleja zaczyna się zaraz za wsią i 
ciągnie się prawie przez 400 metrów w 
kierunku wiatraków. Składa się w więk-
szości z klonów, chociaż rosną wśród 
nich pojedyncze dęby. Drzewa są sta-
re, zapewne sadzone jeszcze przez po-
przednich, niemieckojęzycznych miesz-
kańców. Nasadzeń jest w sumie 31, cho-
ciaż widać, że kilka z nich ścięto, zostały 

jedynie pniaki.
Aleja tworzy ogromne, imponujące wra-
żenie. Rozrośnięte konary gdzieś wyso-
ko nad głowami obserwatorów stykają 
się ze sobą, tworząc zacieniony, drzew-
ny korytarz. Na wiosnę klony i nielicz-
ne dęby zakwitają na seledynowo, po-
tem kwiaty opadają i w ich miejscu roz-
wijają się liście koloru ciemnej ziele-
ni. A jesienią – wszak wszyscy wiedzą, 
jak wyglądają liście klonów jesienią! 
Po prostu wybuchają barwami, złotem, 
czerwienią, ciemną purpurą i zwyczaj-
nie zachwycają. A gdy opadają na zie-
mię, tworzą wielobarwny dywan utkany 
przez Matkę Naturę.  
ALEJA CZEREŚNIOWA to nasadzenia 
przy zupełnie nowej drodze utworzonej 
w wyniku komasacji gruntów. Jest ona 
idealnie prosta i prowadzi od ostatnie-
go gospodarstwa wsi w kierunku wiatra-
ków, gdzie styka się z drogą poprzeczną, 
która z kolei łączy szosę zagrodzieńską z 
szosą chojnowską. Cała droga liczy 900 
metrów długości, lecz sama aleja czere-
śniowa to tylko 270 metrów. 
Drzewka posadzono po obu stronach w 
regularnych odstępach. Obecnie jest ich 
28 sztuk, chociaż widać, że kilka ubyło. 
Wiadomo dokładnie, że posadzono je 
w 2012 roku, bowiem starosta złotoryj-
ski nałożył na Gminę Złotoryja obowią-
zek dokonania nowych nasadzeń jako 
rekompensatę za wycięte inne drzewa 
podczas scalania gruntów. 
Drzewka są na razie niewysokie i mają 
niezwykły, kulisty kształt, chociaż w ża-
den sposób nie są kształtowane. Ponad-
to z każdego kulistego drzewka wyrasta 
zwyczajna (chyba szlachetna) czereśnia 
z typową rozrośniętą koroną. Takie po-
dwójne drzewa. 
Wszystkie drzewka czereśniowe kwitną 
na przełomie kwietnia i maja i są wprost 
obsypane białymi, pachnącymi kwia-
tami, tworząc piękną aleję, która prze-
łamuje monotonię pól. Kuliste korony 
w niezwykły sposób tworzą iluzję szer-
szej drogi, w istocie tak samo wąskiej jak 
inne na tym obszarze. Drzewa wyraźnie 

odcinają się od bezkresu nieba, które-
go nic w tym miejscu nie zakłóca. Wśród 
białego kwiecia słychać kojące brzę-
czenie pszczół, od czasu do czasu prze-
mknie przez drogę sójka czy para kolo-
rowych szczygłów, a skowronki wysoko 
w ogromnych przestrzeniach dzwonią 
ogłuszająco. Gdy na drzewach pojawiają 
się słodkie i soczyste czereśnie, są uwiel-
biane nie tylko przez ludzi, bowiem w 
lipcu i sierpniu nad drzewkami owoco-
wymi zjawiają się szpaki. Latają zwartą 
chmarą jak ławice ryb, są ich setki, ty-
siące! Zakręcają, pikują w dół, szybują 
pionowo do nieba i znów spadają. Dziw, 
że nie zderzają się ze sobą w tym swo-
im tańcu. A gdy opadają taką chmarą na 
czereśnie, to w krótkim czasie po owo-
cach nie ma śladu. 
Zadrzewienia śródpolne, jak fachowo 
nazywa się drzewa posadzone wśród 
pól, mają wielowiekową tradycję. Ko-
rzystne oddziałują na mikroklimat 
pól i łąk. Chronią pola przed wiatrem, 
zmniejszając parowanie gleby, są miej-
scem życia drobnych zwierząt, ptaków i 
owadów. A zupełnie przy okazji spełnia-
ją funkcję estetyczną, urozmaicają kra-
jobraz, podnoszą walory wypoczynkowe 
i turystyczne terenu. 
Drogi i drzewa w Nowej Wsi Złotoryj-
skiej są własnością Gminy Wiejskiej Zło-
toryja. Należy mieć nadzieję, że będą 
otoczone opieką, aby nadal nam do-
starczać estetycznej przyjemności, a na-
sadzenia przy alei czereśniowej kiedyś 
będą stanowić atrakcję turystyczną, po-
dobnie jak pewna Kirschallee (Aleja Cze-
reśniowa) w Jauernick-Buschbach koło 
Görlitz (Niemcy). Ma ona długość ponad 
1500 metrów, rosną przy niej 184 drze-
wa czereśniowe, z których większość li-
czy sobie 60 lat. Tamtejsze władze dba-
ją o nie, przycinają, stare zastępują no-
wymi, a cała Kirschallee jest atrakcją 
umieszczaną w folderach turystycznych 
regionu.
Tego sobie i mieszkańcom Nowej Wsi 
Złotoryjskiej oraz Gminie Złotoryja życzy

✎ Agnieszka Młyńczak

śród wszystkich krajowych uzdro-
wisk. Część pensjonatów i wszyst-
kie dawne hotele przejęło państwo 
i zamieniono na sanatoria, a więk-
szość dawnych pensjonatów na 
domy i ośrodki wczasowe. Począt-
kowo funkcjonowały także przed-
wojenne urządzenia sportowe z 

15-dołkowym polem golfowym, 
skocznią narciarską i gospodą na 
Wzgórzu Giedymina. Dopiero po-
tem popadły w ruinę i w większo-
ści zostały zlikwidowane. Szczaw-
no ciągle cieszyło się ogromną po-
pularnością i przyjeżdżali tu kura-

cjusze z całej Polski. W latach 60. 
zmodernizowano zakład przyrodo-
leczniczy i rozbudowano rozlew-
nię wody. Szczawno i Jedlina Zdrój 
zyskały wspólną administrację. 
Ruch w uzdrowisku jednak zmalał, 
a przyczyną kłopotów był rozwój 
Wałbrzycha, szczególnie powięk-
szenie kopalń, rozbudowa koksow-
ni i wzniesienie w pobliżu uzdro-
wiska wielkich dzielnic mieszka-
niowych. Kilkakrotnie podejmo-
wano próby włączenia uzdrowi-
ska w granice Wałbrzycha, ale zdo-
łało ono obronić swoją niezależ-
ność. Szczawno stało się najbar-
dziej ekskluzywną dzielnicą miesz-
kalną w aglomeracji, co spowodo-
wało zabudowanie wolnych tere-
nów domami jednorodzinnymi. W 
1966 roku zlikwidowano tramwa-

je, zastępując je liniami autobuso-
wymi, a w końcu lat 90. ostatecz-
nie zamknięto linie kolejową, co 
znacznie utrudniło dojazd kura-
cjuszom. Zlikwidowano też istnie-
jące od wielu lat wczasy wagono-
we PKP, które ulokowane były na 
stacji. Dyrekcja uzdrowiska starała 

się wprowa-
dzać nowe 
metody le-
czenia, np. 
w 1972 roku 
na wzór 
szwajcarski 
z b u d o w a -
no tu pierw-
szą w kraju 
ścieżkę z 20 
stanowiska-
mi do ćwi-
czeń w Par-
ku Zdrojo-

wym. Obecnie Szczawno jest jed-
ną z najbardziej majętnych gmin 
powiatu wałbrzyskiego. Szczawno 
– Zdrój jest niezwykle malownicze 
i wciąż zachęca do odwiedzenia za-
równo kuracjuszy jak i turystów. 
Polecam i serdecznie zapraszam ☺. 

✎ Tomasz Szymaniak
Bibliografia: 
1. D. Hochberg von Pless, Taniec na 
wulkanie. Kraków 2015. 
2. I. Czech, Samuel August Zemplin 
– twórca uzdrowiska w Szczawnie – 
Zdroju, [w:] M. Szymbalska – Tarasz-
kiewicz, M. Ursel, A. Woźny (red.), 
Uzdrowiska Dolnego Śląska. Wizeru-
nek – Mareting – Media, Jelenia Góra 
2015. 3. B. Płonka-Syroka,  M. Dąsala, 
A. Syroka (red.), Tradycje i perspekty-
wy rozwoju kultury uzdrowiskowej w 
Województwie Świętokrzyskim w kon-
tekście europejskim, Kultura uzrowi-
skowa w Europie, t. 7, Wrocław 2016.
4. http://www.szczawno.hb.pl/?actio-
n=enter&menu=historia
5. https://tajemniczydolnyslask.pl/ta-
jemniczydolnyslask/3-szczawno-zdroj
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„LEGNICKIE POLE 1241”  17 - 18 CZERWCA 2022 r. 
17 czerwca 2022 (piątek)* 

PROGRAM – SCENA PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY INFORMACJE DODATKOWE 

15:00 Oficjalne otwarcie wydarzenia 

           „Legnickie Pole 1241” 

15:15 Występ zespołu HUSKARL 

15:45 Pokaz Alchemii 

16:00 Występ zespołu ŻNIWA 

16:40 Pokaz Sokolników 

17:00 Występ zespołu REMDIH 

17:45 Występ BĘBNIARZY 

18:15 Występ zespołu ŻNIWA 

18:45 Pokaz tańców dawnych – HUSKARL 

19:00 Gry i zabawy plebejskie z udziałem 

            publiczności 

20:00 Występ zespołu JAR 

20:30 Pokaz Alchemii 

20:45 Występ zespołu KHUKH-MONGOL 

21:45 Pokaz ognia 

22:00 Zakończenie I dnia 

 
 
 
 
 
MUZEUM BITWY LEGNICKIEJ 
16:00 Wykład Roberta Heś 
Joannici na Śląsku w średniowieczu 
 
17:00 Wykład dr Adama Kubik 
Stroje mongolskie w okresie wielkiego 
podboju 
 
18:00 Wykład Arkadiusza Dzikowskiego 
dot. hełmów średniowiecznych wraz 
z prezentacją ich replik ze zbiorów Muzeum 
Zamkowego w Malborku 

 
 
 
 
 
 
11:00 – 16:00 Możliwość zwiedzania 
Muzeum Bitwy Legnickiej oraz 
Bazyliki Mniejszej w Legnickim Polu 
(wejście o pełnych godzinach) 
 
 
15:00 – 20:00 gry i zabawy plebejskie 
oraz stanowiska rzemieślnicze 
 
 
15:00 – 21:00 „ulica handlowa” 
 
 
 
 
 
 
 

18 czerwca 2022 (sobota)* 
PROGRAM – SCENA PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCY INFORMACJE DODATKOWE 

12:00 Oficjalne otwarcie drugiego dnia 

            wydarzenia „Legnickie Pole 1241” 

12:15 Występ zespołu JAR 

12:45 Pokaz tańców dawnych 

13:00 Rozpoczęcie Turnieju Bojowego 
           (lekkozbrojni, ciężkozbrojni) 

13:15 Występ zespołu RODERYK 

13:45 Pokaz sokolników ze Słowacji 

14:15 Występ zespołu REMDICH 

14:45 Pokaz tańców dawnych 

15:00 Występ zespołu RODERYK 

15:40 Pokaz Alchemii 

15:55 Występ zespołu JAR 

16:25 Występ zespołu Mongol Ayalguu 
 
 
18:10 Występ zespołu Mongol Ayalguu 

18:40 Koncert zespołu REMDIH 

19:15 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE 

OBÓZ 
 
11:00 – 15:00 – zwiedzanie obozu 
                             średniowiecznego 
 
12:30 Turniej Łuczniczy (tradycyjny) 
 
SALA BANKIETOWA 
 
13:00 Nauka i zawody SHAGAIN HARVAA 
 
POLE BITWY 
 
14:00 Turniej Łuczniczy (konny) 
 
 
 
 
 
 
 

17:00 INSCENIZACJA 

 
 
11:00 – 17:00 Możliwość zwiedzania 
Muzeum Bitwy Legnickiej oraz 
Bazyliki Mniejszej w Legnickim Polu 
(wejście o pełnych godzinach) 
 
 
 
 
 
12:00 – 19:00 gry i zabawy plebejskie 
oraz stanowiska rzemieślnicze 
 
 
12:00 – 19:00 „ulica handlowa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie ze względu na nieprzewidziane okoliczności. 

strunowych ukryte były skarby 
znalezione na okolicznych po-
lach za pomocą wykrywacza me-
tali. Może były tam elementy 
mocowań mongolskich hełmów, 
o których była mowa wcześniej? 
Nie. Jednak nie. Była za to jed-
na moneta z czasów, kiedy Rzy-
mem rządzili Cesarze. Wójt oka-
zał się prawdziwym fascynatem 
kultury mongolskiej i był „spi-
rytus movens” całego przedsię-
wzięcia. Widać było, że nie ma 
dla niego rzeczy niemożliwych. 
Z niezwykłą energią omawiał ze 
wszystkimi szczegóły organiza-
cyjne związane z produkcją stro-
jów i wyposażenia armii mon-
golskiej, którą budują mieszkań-
cy Gminy Legnickie Pole. Zresztą 
z literatury wiem, że „dżuan no-
jan” to dowódca setki w średnio-
wiecznej armii mongolskiej. Za-
pytałem wójta dlaczego powsta-
ła właśnie sekcja mongolska, a 
nie na przykład joannicka, pia-
stowska albo w ogóle rycerska? 
Przecież nam bliżej do zachod-
niej strony bitwy pod Legnicą z 
1241 r. Szczerze i z humorem od-
powiedział, że po prostu i naj-
zwyczajniej brakowało im prze-
ciwników podczas rekonstrukcji 
organizowanych do tej pory w 
Legnickim Polu. Sami postano-
wili więc ich stworzyć i wzięli się 
za to z niezwykłą starannością i 
dbałością o detale. Jak poinfor-
mowała mnie pani Dorota „Ce-
lem wykładów, jak również funk-
cjonowania samej sekcji mon-
golskiej, jest wskazanie i ukie-
runkowanie, a także wspieranie 
zainteresowanych słuchaczy w 
wykonywaniu poprawnych re-
konstrukcji strojów i uzbrojenia, 
niezbędnych do realizacji wyda-
rzenia Legnickie Pole 1241. Dzię-
ki regularnym spotkaniom oraz 
wsparciu merytorycznemu ze 
strony Adama Kubika, specjalisty 
w tematyce broni mongolskiej, 
hełmów, elementów uzbroje-
nia w czasach Wielkiego Pod-
boju, a także mongolskich stro-
jów z okresu od XIII do początku 
XIV w., uczestnicy sekcji mongol-
skiej mogą coraz lepiej przygoto-
wywać się do tej ważnej insceni-
zacji. W tym wydarzeniu stawia-
my na ogromną dbałość o histo-
ryczną poprawność w zakresie 
uzbrojenia i odzienia. W strojach 

każdy detal jest przemyślany i dokład-
nie dopasowany do czasów, które re-
prezentuje. Dzięki tym działaniom każ-
dy, kto będzie uczest-
niczył w wydarzeniu 
„Legnickie Pole 1241”, 
poczuje prawdziwe-
go ducha średniowie-
cza. Tym bardziej, że 
rekonstruktorzy z ca-
łej Polski i zagrani-
cy stworzą wyjątko-
wy klimat czasów Pia-
stów śląskich. Nieste-
ty w trakcie pandemii 
korona wirusa, ob-
chody upamiętniają-
ce bitwę były obcho-
dzone symbolicznie. 
W 2022 roku nato-
miast planowane jest 
potężne wydarzenie, 
na którym oprócz in-
scenizacji zaplano-
wanej na 18 czerw-
ca o godz. 17:00, bę-
dzie można podziwiać 
pokazy sokolników, 
tańców dawnych, za-
grać w gry plebejskie 
oraz nauczyć się mon-
golskiej gry SHAGA-
IN HARVAA. Nie obę-
dzie się także bez kon-
certów muzyki daw-
nej, jednym z wystę-
pujących artystów bę-
dzie mongolski zespół 
Khukh-Mongol. Orga-
nizatorzy zaplanowa-
li także wykłady, któ-
re będą prowadzone 
przez znanych histo-
ryków, przybliżą one 
słuchaczom tema-
ty Joannitów, strojów 
mongolskich oraz śre-
dniowiecznych heł-
mów. Impreza objęta 
jest patronatem ho-
norowym Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, 
a jednym z organiza-
torów, poza Gminą 
Legnickie Pole oraz 
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w 
Legnickim Polu, jest Ambasada Mongo-
lii.”
Wracając do wykładu. Ten o hełmach 
miał miejsce w sierpniu 2021 r. Uczest-
niczyłem jeszcze w jednym, tym o pa-
sach mongolskich i na obu dostałem 
propozycję uczestniczenia w działalno-

ści sekcji. Jak mnie wszyscy zapewniali 
byłbym świetnym rekonstruktorem, bo 
coś takiego we mnie jest.

Dzisiaj, w maju 2022 r. na miesiąc przed 
wielkim wydarzeniem: „Legnickie Pole 
1241”, mongolskiej sekcji w GOKIS uda-
ło się umundurować i uzbroić, aż 14 
mongolskich rycerzy. Jednym z nich na 
pewno będzie dżuan nojan Rafał Plezia.

✎ ◙ Jarosław Jańta

Legnickie Pole Rafał Ple-
zia. Sala była duża i z kilko-
ma rzędami pustych krze-
seł te kilka osób na wy-
kładzie robiło raczej ubo-
gie wrażenie. Ale może 
właśnie dlatego poczułem 
tam niezwykłą atmosfe-
rę. Wszyscy się znali, a ja 
jako jedyny „obcy”, byłem 
traktowany na równi z in-
nymi, ciepło i serdecznie. 
Od razu zostałem przyję-
ty do „rodziny”, czego się 
nie spodziewałem. Po pro-
stu czułem się tam bardzo 
dobrze. Troszkę spóźnio-
ny (korki na autostradzie) 
Adam Kubik, w swoim ele-
ganckim niebieskim garni-
turze, zasiadł za stolikiem, 
odpalił prezentację i zaczął 
swoją opowieść. Dla mnie, 
sam wykład należał raczej 
do nudnych (przepraszam 
Panie Doktorze). Usłysze-
liśmy jak hełmy ewolu-
owały, jak zmieniały się 
ich ozdoby i jak wyglądały 
mocowania różnych jego 
elementów. W miarę pod-
boju nowych ziem Mongo-
łowie zatrudniali miejsco-
wych majstrów do produ-

kowania dla nich broni i wykorzystywa-
li nowe technologie, które były specjal-
nością zdobywanych miast. Wszystko to 
okraszone było solidną porcją zdjęć wy-
kopalisk i poparte ówczesną ikonogra-
fią. Okazało się, że frekwencja nie była, 
aż tak istotną kwestią tego wydarzenia, 
ponieważ cały wykład został nagrany i 
jest do obejrzenia na stronach interne-
towych GOKIS, tak jak zresztą pozosta-
łe 5 wykładów na inne tematy. Co dziw-
niejsze w miarę kończenia wykładu na 
sali pojawiało się coraz więcej osób. Po 
niecałej godzinie, gdy wykładowca skoń-
czył mówić, wstał zza biurka, rozpiął gu-
zik marynarki i dopiero wtedy rozpoczę-
ła się zasadnicza część, czyli spotkanie 
członków sekcji mongolskiej „Dżuan” 
prowadzonej przez GOKIS w Legnickim 
Polu od 2019 r. Adam Kubik otoczony 
został przez członków sekcji i zasypany 
pytaniami. Ktoś wyjął skądś szablę i do-
łożył do tych leżących na stole, ktoś inny 
wysypał obok stos woreczków struno-
wych przyniesionych z auta, wójt zapre-
zentował swojej roboty hełm. Co na to 
wykładowca? Szabla była za ciężka, bo 
oryginalna miała ok. 0,8 kg, (ale po paru 
przeróbkach się nada), w woreczkach 

Mongołowie znów „panują” w Legnic-
kim Polu! Szperając rok temu po znajo-
mych stronach facebook’a, natknąłem 
się na opublikowany przez Centrum In-
formacji Turystycznej w Złotoryi, plakat 
informujący o wykładzie dr. Adama Ku-
bika na temat: „Hełmy mongolskie i ich 
ewolucja w okresie Wielkiego Podboju”. 
Wykład miał się odbyć w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim 
Polu. Moja żyłka historyczna naprężyła 
się - połknąłem przynętę. Bardzo zacie-
kawiło mnie kto chciałby słuchać akurat 
o hełmach i tylko o hełmach mongol-
skich. A nie na przykład o dziejach Mon-
gołów, ich podbojach, barwnych posta-
ciach, a tylko o hełmach, i to aż cały wy-
kład. Z pozostałych informacji na plaka-
cie wynikało, że takich wykładów mia-
ło być co najmniej trzy. Także o pasach 
i włóczniach mongolskich. Chwyciłem 
maseczkę, aparat fotograficzny i wysze-
dłem z domu. Na wykład przybyłem kil-
ka minut przed czasem, a w drzwiach 
przywitała mnie Małgorzata Kubik, jak 
się później dowiedziałem, dyrektorka 
GOKIS. Na sali, oprócz nas było na ra-
zie tylko kilka osób (w tym operator 
sprzętu nagłaśniającego i nagrywające-
go), po chwili dotarł jeszcze Wójt Gminy 

Mongołowie
u bram
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Dwa lata temu jeden z artykułów po-
święciliśmy Jerzemu Spychale (1946-
2020), pisząc nie tylko o jego kolarskich 
sukcesach od początków lat 60. XX w., 
ale o wielkich zasługach w wychowa-
niu pokolenia młodych kolarzy-amato-
rów. Wszyscy chlubili się, że "jeźdzą u 
Spychały", zawsze odnosili sie do niego 
z niekłamanym szacunkiem.
To nieprawda, że Dariusz Spychała do-
rastał w cieniu swojego sławnego ojca. 
Było to rozsądne kształtowanie przez 
ojca kolarskiego talentu, pasji, umiejęt-
ności i przykładaniu się syna na trenin-
gach. "Ojciec widział we mnie przyszłe-
go reprezentanta Polski w kolarstwie 
szosowym. Załatwiał rowery. Z począt-
ku mnie dopingował,  potem nie mu-
siał. Z drugiej strony ojciec nieco mnie 
oszczędzał mówiąc: "na ciężki trening 
przyjdzie czas" i nie oddawał go do żad-
nego klubu. "Tak cię prowadzę, abyś był 
seniorem", ale niestety byłem zbyt wą-
tły, jeździłem więc około 60% mniej niż 
inni zawodnicy. Bez wątpienia od po-
czątku miałem predyspozycje sprinter-
skie. Chciałem też dorównać ojcu. Do 

dzisiaj pamiętam wiel-
kie przeżycie, gdy w 
1986 r. ojciec z mną po 
raz pierwszy przegrał".
W trakcie nauki w Tech-
nikum Mechanicznym, 
nadeszły pierwsze suk-
cesy. Dariusz trafił do 
reprezentacji Dolne-
go Śląska w kolarstwie 
torowym i szosowym, 
gdy wygrał z lepszymi 
klubowiczami. Najlepsi 
jechali na ogólnopolską 
olimpiadę, zwycięstwo 
kwalifikowało do repre-
zentacji Dolnego Ślą-
ska. Z pokaźnego zbio-
ru dyplomów wyławia-
my np.: II m w wyści-
gu dwójkami (SKS Zło-
toryja), razem z Miro-
sławem Zarembą, obaj 
wychowankowie Jerze-
go Spychały - elimina-
cje juniorów młodszych 
przed XI OSM, okoli-

ce Strzelina 1984, VI m w ramach przy-
gotowań do XII Ogólnopolskiej Sparta-
kiady Młodzieży (kryterium ulicznym w 
Jelczu 1984), V m w kategorii juniorów 
młodszych w kryterium ulicznym o pu-
char naczelnika Polkowic (1984, w bar-
wach SKS Złotoryja), I m na dystansie 42 
km (kryterium uliczne w Jelczu, 1985, 
w ramach WSM, SKS Skalnik Złotoryja), 
I m w wyścigach torowych i szosowych 
w ramach WSM, Złotoryja 1985, IV m w 
1985 w kryterium uliczne w Jelczu w ra-

mach WSM  (SKS Skalnik Z-ja, w koń-
cowej klasyfikacji na OSM po pięciu 
seriach zawodów – II m), II m na dy-
stansie 72 km (1987, wyścig o pu-
char naczelnika gminy Kostomłoty, 
juniorzy).  
Przyznaje, że  do 1989 r. nie miał 
większych sukcesów, zresztą prze-
stał się ścigać w tym samym roku, 
gdy poszedł na studia. Zakończył 
wtedy karierę jako junior, choć star-
tował z seniorami w niektórych za-
wodach, to nigdy seniorem nie był. 
Gdy skończył studia, założył w 1993 
r. sklep rowerowy, wznowił treningi 
pod szyldem DAS (sklep), organizo-
wał m.in. wyścigi rowerów górskich 
nad zalewem (1994), promując nie 
tylko swoją działalność gospodar-
czą.
Od 1994 r. startował i trenował, li-
cząc na sukcesy. Do 1997 startował 
wielokrotnie z licencją masters (do-
kładniej byl licencjonowanym kola-
rzem z kategorią Masters w katego-
rii "0" – zawodnicy w wieku 18-30 
lat). Rok 1996 to m.in.: VII m w ka-

tegorii "0" w Mi-
strzostwach Polski 
w Kolarstwie Prze-
łajowym MASTERS, 
Chojnów, I m w ka-
tegorii 20 lat i po-
wyżej w crossie na 
rowerach gór-

skich,  Legni-
ca, VII m w Mi-
strzostwach Pol-
ski w kolarstwie 
przełajowym C, 
V m w katego-
rii "0" (Często-
chowa, Druży-
nowe Mistrzo-
stwa Polski Ma-
sters), w 1997 r. 
wywalczył I m w 

XI Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim po 
Ziemi Krzywińskiej – w kategorii "Ma-
sters", XI m w Mistrzostwach Polski Ma-
sters kategoria "0", XI m w wyścigu "O 
Złotą Wstęgę Kaczawy",  XIX m w Pucha-
rze Świata w kolarstwie szosowym (na 
126 startujących) w kategorii 20-30 lat. 
Po przerwie do 2012 r. nadeszły np.: I m 
w Szosowym Wyścigu Kolarskim "Kla-
syk Polko-

wicki" (2015, I m w kategorii M3 Mega 
Mężczyzn), I m w "Szosowym klasyku" w 
Skalmierzycach (2016), II m
w wyścigu "O Złotą Wstęgę Kaczawy" 
(2018, 2019, 2022 - dystans  FUN w ka-
tegorii M50) i I m w wyścigu o Puchar 
Wójta Gminy Złotoryja( pod barwami 
Romet Factory Team, 2021), I m w wy-
ścigu Via Dolny Śląsk edycja Milicz, I m 

w wyścigu Via Dolny Śląsk, edycja Żmi-
gród (Romet Factory Team, 2021).
Dariusz Spychała jest znany nie tylko z 
"samej" sportowej pasji oraz sukcesów. 
Tak jak ojciec, trenuje grupę młodych 
chłopców z klubu UKKS Oriens Chojnów, 
którzy, jesteśmy pewni, kiedyś powie-
dzą z dumą: "jeździliśmy u Spychały!".

✎ Roman Gorzkowski
Ojciec i syn
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Ponad pół wieku 
temu, najprawdo-
podobniej przy uli-
cy Wojska Polskie-
go, troje młodych 
złotoryjan przez 
moment  udawało, 
że właśnie mknie 
na skuterze. Nie 
chodzi tym razem o 
rozpoznanie tej od-
ważnej trójki, ale o 
inne, przechowy-
wane w rodzinnych 
albumach, foto-
grafie złotoryjskich 
skuterów. Prosimy 
o nadsyłanie zdjęć 
do redakcji, nawet 
z mrożącymi opisa-
mi, związanymi z tą 
pasją. A może za-
chował się gdzieś 
"archiwalny" eg-
zemplarz takiego 
pojazdu?

✎ Roman 
Gorzkowski

Tym razem widokówka nie jest najlep-
szej jakości, ale na usprawiedliwienie 
możemy podać, że została wysłana w 
sierpniu 1916 r. do Hannoweru przez 
żołnierza, odbywającego służbę wojsko-
wą w tutejszym garnizonie. Nadawca 

dziękował siostrze za paczkę, obiecywał 
list i pytał o jej ewentualne odwiedzi-
ny. Z łatwością rozpoznajemy fragment 
ul. Legnickiej, ale prosimy czytelników 
o rozpoznanie jak największej iliości 
obiektów – na pierwszym i dalszym pla-

nie oraz horyzoncie, istniejących do dzi-
siaj lub już rozebranych. Odpowiedzi na-
grodzimy wydawnictwami TMZZ.

✎ Roman Gorzkowski

Kiedy rakarnia w Złotoryi zabierze się 
do zbierania z ulic Złotoryi psów – włó-
częgów i kóz pasących się na trawni-
kach i zieleńcach Alei Sikorskiego? Wła-
dze miejskie nie interesują się niszcze-
niem zieleńcy i ich ogrodzeniem. Win-
nych tych wykroczeń trzeba odpowied-
niko karać, bo samo wypisanie tabliczek 
(które także już zniszczono) nie dopilnu-
je tych spraw. 10 sierpnia 1955
"Hodowla" kwitnie. Pomysłowo i z 
wspaniałymi wynikami prowadzi ho-
dowlę szczurów kierownictwo stołów-
ki OZR przy ZG Lena. Mieści się ona w 
Złotoryi przy ul. Drzymały. Mieszkanko 
szczurów znajduje się pod podłogą sto-
łówki. Kierownictwo stołówki doszło już 
do tak imponujących wyników, że nie-
które okazy osiągają wagę 2 kg. Wiel-
ka szkoda, że kierownictwo trzyma swo-
je osiągnięcia w tajemnicy i tylko stołu-
jący się oglądają te rezultaty. Do czego 

można dojść przy racjonalnej gospodar-
ce! Szczury tak się już oswoiły, że można 
z nimi spokojnie konsumować obiad. A 
przecież tyle wolnych klatek jest w wro-
cławskim ZOO! 16-31 sierpnia 1955
Na stadionie czas stanął. Na stadio-
nie sportowym w Złotoryi są 4 gablot-
ki i każda z nich jest zaopatrzona w foto-
gazetkę. Wszystko byłobvy bardzo ład-
nie, gdyby fotogazetki były aktualne. Te-
raz kończy się październik,a gazetki pa-
miętają jeszcze uroczystości 1-Majowe. 
Przecież było tyle różnych uroczysto-
ści, że fotogazetki mogły być kilkakrot-
nie zmienione. Czas by zajął się tym ZS 
"Górnik", który jest właścicielem stadio-
nu. 15-31 października 1955
Więcej światła gospodarze miasta! 
Mieszkańcy ulic Dubois, Konopnickiej i 
Bohaterów Getta Warszawskiego pro-
szą o założenie światła na skrzyżowaniu 

tych ulic. Panujące tam ciemności sprzy-
jają awanturom a nawet rabunkom. 
Szybkie załatwienie tej sprawy miesz-
kańcy wyżej wymienionych ulic policzą 
w poczet zasług Miejskiej Rady Narodo-
wej.  
5 maja 1956
Nowy pan – nowy kram. W Złotoryi 
przy ul. Małkowskiego jest jedyna sala 
sportowa, w której można grać w siat-
kówkę lub kosza. Sportowcy korzysta-
ją z niej chętnie i wiele trudu kosztowa-
ło ich utrzymanie tego obiektu w moż-
liwym stanie. W okresie skupu zboża 
G.S.Z.S.Ch. w Złotoryi przeznaczyła ją so-
bie na magazyn, a że sala była zamknię-
ta – wyłamano drzwi. Na drzwiach zawi-
sła kłódka. Po pewnym czasie zboże za-
brano, zniknęły również żarówki z golia-
tami i zniszczono instalację elektryczną. 
Pytamy towarzyszy z zarządu G.S. Dla-
czego nie zwrócili się po klucze do K.S. 
Huragan? Dlaczego po opuszczeniu sali 
nie zawiadomili nikogo? A może wstyd 
im było, że dokonali dzieła zniszczenia. 
Towarzysze z G.S. Czy u siebie też pra-
cujecie takimi metodami? 1-15 grudnia 
1955

Na złotoryjskim cmentarzu im. św. Ja-
dwigi spotkać można nagrobek z in-
skrypcją: "Tu leży nieznany żołnierz pol-
ski". Poszukujemy informacji o genezie 
tego grobu, ewentualnych wspomnie-
niach, dokumentach itd

✎ Roman Gorzkowski

W najnowszym tomie "Szkiców Le-
gnickich" (t. XLII:2021 wyd. Towa-
rzystwo Przyjaciół Nauk w Legni-
cy) o górnictwie złota piszą Stani-
sław Firszt – Wyniki badań archeolo-
gicznych na stanowisku Kozów nr 5 
w gminie Złotoryja, województwo 
dolnośląskie – oraz Witold Łaszew-
ski – Archeologiczne badania złoto-
nośnych pól w Złotoryi. Warto wie-
dzieć, co w trawie piszczy nie tylko 
przed mistrzostwami świata w sierp-
niu 2022 r. Także W. Łaszewski infor-
muje w zarysie o dziejach naszej szu-
bienicy i odrestaurowaniu jej zacho-
wanych fundamentów. Robert Że-
leźny przypomina lata 1980-1982 
w województwie legnickim – Nie-
zależny Samorządny Związek Zawo-
dowy "Solidarność" w byłym woje-
wództwie legnickim 1981-1982. Za-
rys wybranych zagadnień: struktury, 
media,i propaganda, konfrontacja 
władz ze związkiem, Wprowadzenie 
stanu wojennego w Zagłębiu Mie-
dziowym. Opór społeczny w grudniu 
1981. Zarys zagadnienia. Wszyst-
kie wymienione artykuły poszerza-
ją znacznie wiedzę o naszej miejsco-

wości.
✎ Roman Gorzkowski

Czy ktoś zna
szczegóły?

Złotonośne pola, szubienica, 
NSZZ "Solidarność" i stan wojenny

Przy ulicy
i na horyzoncie

Złotoryja na skuterach

Historia jednej fotografii

Kącik starej  widokówki

pyta, prosi i chwali

22 23Maj 2022

KRONIKI ZŁOTORYJSKIE KRONIKI ZŁOTORYJSKIE



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

konkursu zDolne NGO
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VIII Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, XVIII Powiatowy Dzień Regionalisty,
XXII Rajd Jadwiżański, Spotkania poświęcone Powstaniom Śląskim i 
Wielkopolskiemu, Wydanie biblioteczki TMZZ t. XIII pt. „Inskrypcje złotoryjskie 
od XV- do połowy XX w.”.
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