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Wracałam dziś do południa z pobliskie-
go miasta, jechałam z przepisową pręd-
kością, bo po ostatnich wydatkach nie 
stać mnie na rozrzutność płacenia man-
datów, i tak sobie myślałam, bo miałam 
czas: dokąd ci ludzie pędzą? Ryzykow-
ne wyprzedzanie na skrzyżowaniach, na 
zakrętach, „na trzeciego”, by być o kil-
ka minut szybciej u celu to jeden z do-
wodów na to, że żyjemy w niewoli po-
śpiechu. Pędzimy, rywalizujemy z cza-
sem, jesteśmy niecierpliwi, nasze nerwy 
są napięte jak postronki.
W kolejce do kasy wózkiem popycha 
mnie stojący za mną mężczyzna, bo już 
przebiera nogami, by wyłożyć swoje za-
kupy na taśmę. Ciekawe, co zrobi z za-
oszczędzonym czasem? Przyjdzie do 
domu, przytuli żonę, usiądzie z dziec-
kiem przy stole, by pogadać o życiu?  
Inny klient pokrzykuje na kasjerkę, by 
otworzyć kolejne kasy i międli w ustach 
pełne pogardy określenia na styl pracy 
ekspedientek (co z tymi facetami?). Być 
może śpieszy się, by usiąść przy kom-
puterze i wylać żale na drożyznę, rząd, 
dziury w drogach, upal i ogólnie pod-
łe życie.
Szkoda nam czasu na podróżowanie, na 
robienie zakupów, na pisanie, bo pisze-
my skrótami, na czytanie, bo czytamy 
tylko nagłówki, szkoda nam czasu na 
rozmowę, zastępujemy ją small talkiem. 
Za to oburzamy się na noblistkę, któ-
ra diagnozuje zidiocenie społeczeństwa 
karmionego papką dla ubogich duchem.
Szkoda nam czasu na poznanie drugie-
go człowieka i wyrabiamy sobie o nim 
zdanie na podstawie kilku zasłyszanych 
o nim lub od niego zdań, albo - o zgro-
zo – lustrując jego wygląd, strój, spo-
sób chodzenia. Przyklejamy łatki: „lewa-
ków”, „feministek”, „rosyjskich onuc”, 
„debili”, stygmatyzujemy, robimy linie 
podziałów. Zamiast poświecić czas na 
zrozumienie, mówmy: „to jest głupie!”
I tak żyjemy w pędzie, powierzchownie, 
niecierpliwi, zestresowani, agresywni, 
skacząc sobie do oczu „na każdy temat”. 
A czas i tak robi swoje. I w tym wyścigu 
nie mamy szans. 

✎ Iwona Pawłowska

Zamiast narzekać, że nic się nie dzieje, a zewsząd wieje nudą, dziewczyny z 
Zagrodna wzięły sprawy we własne ręce i założyły stowarzyszenie o całkiem 
udanej nazwie „Pozytywnie Nakręceni” (choć z racji żeńskiego składu moż-
na by mówić „Pozytywnie Nakręcone”).
Wszystkie są młode i pełne energii, łączy je też to, że mają dzieci w podob-
nym wieku i dość często spotykały się z okazji różnych szkolnych wydarzeń. 
Kasia Szymczak, Ania Pitura i Kinga Smyczyńska oraz bibliotekarka Joasia 
Macyszyn uznały, że w grupie jest siła i pod koniec 2020 roku sformalizowa-
ły swój pomysł na stowarzyszenie. Miało to być koło napędowe dla społecz-
nych inicjatyw, bo jak twierdzą - ludzie są dość oporni do działania i trud-
no im wyjść ze strefy komfortu, dlatego trzeba kogoś, kto zainicjuje aktyw-
ność we wsi.  I właśnie one postanowiły wziąć tę rolę na siebie. Ania Pitu-
ra twierdzi, że „to Kasia jest takim sercem stowarzyszenia, gdyby nie ona, 
to by nic nie ruszyło, Kasia swoim przykładem zapala innych.”  Trudno po-
wiedzieć, skąd w niej tyle energii, bo jest matką trójki dzieci i na pewno za-
jęć jej nie brakuje, zresztą, jak żadnej dziewczynie z tego teamu.  Sama Ka-
tarzyna tłumaczy, czuje się dużym dzieckiem, radość sprawiają jej zabawa i 
aktywność, lubi kontakt z ludźmi, robić coś dla kogoś, a bakcyla społeczni-
kostwa połknęła, działając w innym stowarzyszeniu, w Czaplach. A konkret-
nie zaraził ją Tomek Ślusarczyk i to dzięki niemu chyba ta cała zagrodzień-
ska inicjatywa dziewczyn.
Nie spodziewały się, że uda im się od razu zmienić świat czy nawet wieś, ale 
uznały, że warto spróbować. „Ludzi w Zagrodnie i okolicznych wioskach jest 
dużo, ale nikogo do niczego nie zmusimy, jednak, jeśli ktoś z tej społeczno-
ści będzie chciał współdziałać lub po prostu uczestniczyć w naszych inicja-
tywach, to będzie sukces” – mówią dziewczyny. Zależy im, by ludzie wyszli z 
domów, integrowali się, dobrze bawili. Chciały pokazać, że imprezy nie tyl-
ko musza odbywać się na Grodźcu, a całkiem blisko domu. Ostatnio uda-
ło im się zorganizować zajęcia, w których uczestniczyły dzieci i seniorzy i 
jak twierdzą – było fajnie, bo starsi ludzie poczuli, że poza kołami gospo-

dyń wiejskich jest jeszcze miejsce, gdzie 
mogą się dobrze czuć. 

„Pozytywnie Nakręceni” nie mają swo-
jej stałej siedziby, wszystkie sprawy biu-
rowe załatwiają w domu Kasi. Tam też 
mają magazyn sprzętu, na co przymy-
ka oczy jej mąż 😊. Ania Pitura tłuma-
czy, że mogłyby pozyskać siedzibę – lo-
kal po starej szkole w Uniejowicach, ale 
nie dałyby rady utrzymać tego, bo to są 
duże koszty, które pewnie pochłonęły-
by znaczną część budżetu stowarzysze-
nia, a po co, skoro można za to działać. 
Kiedy trzeba dachu nad głową, loku-
ją się w użyczonych miejscach, na przy-
kład w salce na plebanii lub w świetli-
cach wiejskich. Z tym nie ma problemu. 
Wiele imprez ma charakter plenerowy i 
wtedy wystarczy „orlik” lub inne boisko.
Wiadomo, że aby organizować impre-
zy, wychodzić z takimi inicjatywami dla 
mieszkańców, potrzebne są pieniądze. 
W ubiegłym roku dziewczyny pozyskały 
środki z trzech naborów i w konsekwen-
cji dysponowały kwotą około 20 tysię-
cy. Za te pieniądze zorganizowały za-
jęcia warsztatowe trwające od czerw-
ca do grudnia. Podczas tych spotkań 
uczestnicy wykonywali domki dla owa-
dów, donice ceramiczne, uczyli się sztu-

ki z Patrycją Du-
biel – artystką z 
Grodźca. Ale były 
też warsztaty wy-
jazdowe, np. do 
Dobkowa do ro-
dziny Rudnickich, 
gdzie można było 
lepić z gliny. Or-
ganizatorki nie 
ograniczały ofer-
ty tych spotkań 
do określonych 
grup wiekowych. 
Ich ideą jest, by 
wszyscy chęt-
ni, bez względu 
na to, ile mają 
lat mogli posma-
kować tych ak-
tywności. Łączo-
ne warsztaty wy-
chodzą najlepiej. 
Przykładem były 
zajęcia, podczas 
których uczestni-
cy robili lalki mo-
tanki, wtedy po-
moc seniorów 
była nieocenio-
na 😊. A nawet 
można powie-

dzieć, że starsi lepiej bawili się niż dzieci. 
„Fajnie nam wyszły warsztaty „Na wo-
dzie malowane”’ – cieszą się dziewczy-
ny. „Seniorzy byli szczęśliwi, że dosta-
li swoje prace do domu, bo to bardzo 
raduje, gdy widać namacalne efekty za-
jęć. To w ogóle bardzo wdzięczna gru-
pa uczestników. I ciągle nam się posze-
rza, bo jedna pani namawia drugą panią 
i tworzy się łańcuszek 😊”.
Można powiedzieć, że założycielki sto-
warzyszenia już odniosły sukces, bo 
społeczność się rozruszała. Dosłow-
nie rozruszała, bo z inicjatywy dziew-
czyn w Zagrodnie zaczęły odbywać się 
też zawody sportowe. Taką oryginalną 
i samodzielną inicjatywą „Nakręconych” 
był „I Bieg z widokiem na wulkan”, dzię-
ki któremu można było rozpropagować 
działanie stowarzyszenia i zebrać fun-
dusze na jego działalność.

„Pozytywnie Nakręcone” uważają, że 
Zagrodno i okolice potrzebowały ko-
goś, kto pociągnie za właściwe sznur-
ki czy inaczej mówiąc – popchnie lawi-
nę, bo teraz kiedy ten impuls aktywno-
ści wyszedł do ludzi, okazuje się, że wieś 
żyje. Do stowarzyszenia dołączają kolej-
ne osoby, wielu kibicuje dziewczynom, 
niektórzy niosą pomoc materialną, pa-
nie pieką ciasta na imprezy… Jest pozy-
tywnie!
Przez całe upływające teraz wakacje 
dziewczyny nie próżnowały. Przygoto-
wały bogaty program zajęć dla dzieci, 
dla dorosłych, dla lubiących sport i sztu-
kę.
Pierwsze warsztaty to było sadzenie 
lasu w słoiku. Na uczestników zajęć 
czekały przygotowane słoje, uzbierane 
przez dziewczyny kamienie, pozyskane 
z ich ogrodów sadzonki, a z lasu mech. 
Mimo wakacyjnej pory, kiedy można 
było korzystać z wody aury, frekwencja 
na zajęciach prowadzonych przez Kingę 
Smyczyńską przerosła najśmielsze ocze-
kiwania. A komentarze uczestników tyl-
ko utwierdziły w przekonaniu, że było 
warto. Dlatego z dużym zapałem „Po-
zytywnie Nakręcone” zorganizowały ko-
lejne spotkanie, tym razem było to ma-
lowanie otoczaków, czyli nadrzecznych 
kamieni. Świetna zabawa dla dzieci, ale 
mamy bawiły się przy tym nie najgorzej 
😊.
Skoro okazało się, że zabawa pędzlem 
i farbkami daje tyle frajdy, szczegól-
nie dzieciakom, w sierpniu w Olszanicy 
dziewczyny zrobiły jeszcze jedne warsz-
taty artystyczne pod nazwą Zachlapane 
malowanie. „Zajęcia polegały na malo-
waniu na wodzie metodą zwaną Ebru. 

Sztuka Ebru to dawna, licząca kilkaset 
lat, metoda tradycyjnego malarstwa 
na wodzie. Tworzenie polega na odpo-
wiednim nanoszeniu farb na powierzch-
nię wody. Następnie gotowy wzór, któ-
ry przypomina swoim wyglądem de-
seń marmuru, przenoszony jest na pa-
pier (stąd nazwa w języku polskim: sztu-
ka marmurkowania)” – tłumaczy Joasia 
Macyszyn. Uczestnicy warsztatów stwo-
rzyli niepowtarzalne prace nie tylko na 
kartkach. Sami też byli zachlapani i po-
malowani, a wiadomo, że brudne dziec-
ko, to szczęśliwe dziecko 😊. 
W bogatym programie wakacyjnym 
znalazły się też zajęcia z nićmi i włóczką. 
Na deseczkach, do których były poprzy-
bijane gwoździe, uczestnicy zajęć two-
rzyli za pomocą kolorowych nici, owija-
jąc i plącząc, bardziej lub mniej abstrak-
cyjne obrazy.
Ostatnie z zajęć miały charakter plene-
rowy, wszak letnią pogodę warto było 
wykorzystać. „Nakręcone” zrobiły tor 
przeszkód, przygotowały dla najmłod-
szych bieg kelnera, przerzucanie balo-
nów z wodą, bieg po buty, przelewanie 
wody, przeciąganie liny, bitwa wodna...i 
wiele, wiele innych zabaw.
Przed organizatorkami jeszcze mecz ro-
dzice vs dzieci, ale ten czeka na finał wa-
kacji.
Mimo tylu wyzwań „Pozytywnie Na-
kręcone”” nie zwalniają tempa, już ob-
myślają kolejne zadania, bo dopóki jest 
energia, trzeba dać jej właściwe ujście, 
szczególnie kiedy jest to pozytywna 
energia 😊. 

✎ Iwona Pawłowska

Jadąc niespiesznie ☺

Pozytywnie 
nakręceni
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Hans z siostrami: 
Elzą, Heleną i Krystyną

Hans Bajer z córką

Hans Bajer z żoną Marią

Pałac w Olszanicy

Nieistniejąca piekarnia obok Grochowskich

Przeglądając zawartość Facebooka, zna-
lazłam stronę: Kroniki Alzenau – zapo-
mniane dzieje Olszanicy. Zamieszczane 
tam teksty ze wspomnieniami byłych i 
obecnych mieszkańców Olszanicy oraz 
artykuły o jej historii są bardzo interesu-
jące, więc poprosiłam administratorów 
strony o podzielenie się nimi z czytel-
nikami „Echa”. Poznajmy historię pana 
Hansa Bajera. W jego wspomnieniach 
przewijają się dwa równolegle wątki: 
osobisty i historia wsi. (W. Michalczyk)
Mateusz Wilk: Jak to się stało, że po 
wojnie został Pan w Olszanicy?
Hans Bajer: Urodziłem się tutaj w 1940 
roku, w jednym z gospodarstw, dziś 
dom nr 92. Moja mama przyjechała z 
okolic Oleśnicy do roboty, pracowała w 
polu. Ojciec pochodził stąd - z Radzie-
chowa, mieszkał w gospodarstwie obok 
wiatraka. Mama umiała mówić po pol-
sku. I jak to mówią: znaleźli się i pobra-
li. Potem zamieszkali w Olszanicy. Oj-
ciec pracował w dzisiejszym gospodar-
stwie nr 95. Oba te gospodarstwa nale-
żały przed wojną do jednego właścicie-
la. Niemiec, który mieszkał w naszym 
domu, był teściem właściciela drugie-
go gospodarstwa (dzisiejszego domu nr 
95). Gdy Niemcy zaczęli przegrywać woj-
nę, a Armia Czerwona zbliżała się do Ol-
szanicy, wysiedlili nas aż za Gryfów Ślą-
ski. Już nie pamiętam, gdzie dokładnie. 
Przyszło do nas trzech gestapowców. Je-
den zaczął od Garncówki, drugi od koń-
ca wioski od strony Zagrodna, a trze-
ci chodził w centralnej jej części. Zaczę-
li wyganiać z własnych domów, a kto nie 

chciał, to pod muszkę i do wi-
dzenia było! Tę historię znam z 
opowiadań mojej mamy. W po-
bliżu naszego dawnego domu 
- od południa stała duża stodo-
ła. Wyprowadził nas za  stodołę 
i mówi, że będzie strzelał, jeże-
li nie zechcemy wyjechać. Cze-
piał się  też, dlaczego ojciec nie 
był w wojsku.  A ojciec był głu-
chy na jedno ucho i nie został 
powołany do służby wojskowej. 
Wygonili nas stamtąd. Ten „Spi-
ker”, co był w dawnym gospo-
darstwie, dziś domu nr 95, mu-
siał nam dać konie. Taki był na-
kaz gestapo. Jechaliśmy na dwa 
wozy. Wiesz, co tam się działo? 
Tak walili, strzelali.   Wysiedli-
li nas stąd, a tam nas pod lufę 
dali. 
Postanowiliśmy zawrócić. Na 
„stare śmieci” wracaliśmy pie-
chotą. Ojciec niósł mnie na ple-
cach, nie miałem siły sam iść. 
Rodzice nie chcieli wyjechać 
na Zachód. Taki był ich wybór. 
Myśleli, tak jak inni Niemcy, że 

na chwilę opuszczają swoje domy, któ-
rzy uciekali już długo przed tym, jak ka-
zano nam wyjechać. Wyjechało dużo 
osób, ale też wielu wróciło. Gdy wró-
cili, spotkali Armię Czerwoną, zobaczy-
li co tu się dzieje i zawrócili do Niemiec. 
Gdy my wróciliśmy do Olszanicy, to byli 
już tu Sowieci. Nie zdarzyło mi się spo-
tkać nikogo ze znajomych Niemców po 
wojnie. Nikt prawie nie został tu na sta-
łe. Wyjeżdżali stąd przez parę lat My zo-
staliśmy. Mama umiała dobrze mówić 
po polsku, dogadywaliśmy się. Byliśmy 
zżyci już z tymi terenami i nie chcieli-
śmy wyjechać. Moja ciotka proponowa-
ła mi, żebym wyjechał, ale nie chciałem 
opuszczać miejsca, w którym się urodzi-
łem i w którym jest mi dobrze. W życiu 
było dobrze i było źle, różnie bywało.
Mateusz Wilk: Jak Sowieci traktowali 
miejscową ludność? 
H.B. - Jak rodzice wrócili, ojciec zaczął 
pracować u Sowietów, w oborze, w dzi-
siejszym gospodarstwie nr 61. Zamiesz-
kaliśmy w domu nr 55. Mama pracowa-
ła w dzisiejszym domu nr 61, na kuchni 
u Sowietów.  Kuchnia polowa była obok 
domu nr 63 w sadzie. Jeden z żołnierzy 
mieszkał tam, gdzie była stara plebania 
i stajnie. W tym budynku mieszkał też 
Niemiec i przychodził do nas po zupę. 
Raz zauważył go ten Sowiet. Wypro-
wadził mamę ze mną i siostrą do ogro-
du i chciał strzelać. Pamiętam, że ogród 
był pięknie wysadzony bukszpanem. 
Na szczęście wszystko zobaczył dowód-
ca jednostki Wasyl i zrobił z nim porzą-

dek. Później Sowieci zaczęli opuszczać 
wieś i przenosić się do PGR. Miałem trzy 
ciotki. Gdy Sowieci wjeżdżali do wsi to 
one, jak to młode dziewuchy, macha-
ły do nich, a oni nocą chcieli je napaść. 
Ojciec zabarykadował drzwi, a ci zaczę-
li strzelać przed domem. Ojciec wyszedł 
przez okienko i poszedł do komendan-
ta. Komendant zareagował, zamknięto 
ich w piwnicy domu nr 61. Jak ich zabra-
li stąd, to już był spokój. Raz przyszła do 
nas Polka Kowalska* Hanna*. Pozabie-
rała ubrania, garnki. I pierzyny jeszcze 
zabrała! Powiedziała, że „Wy nie macie 
tu nic do gadania, to jest wszystko na-
sze”. Moja mama poszła do tego Wasy-
la i Hanna* wszystko przyniosła na ple-
cach z powrotem. Potem przyszedł Kon-
rad*, zabrał zegar i lalkę siostry.  Ten ze-
gar bardzo długo wisiał u niego.  (*na-
zwiska i imiona zostały zmienione)
A my dopiero odżyliśmy, jak przyjecha-
li dziadkowie wasi:  Pronkiewicze, Wę-
grzynowscy. 
Mateusz Wilk: Inaczej zaczęto was 
traktować, co się zmieniło? 
Hans Bajer: Pojawiło się jedzenie. Chcia-
ło się zupę kartoflaną, czy coś innego, to 
się chodziło po gospodarstwach i pa-
trzyło, gdzie są łupy  z ziemniaków. 
Józefa Pronkiewicz:  Moi rodzice mówi-
li, że przyjechali w grudniu, a tu jeszcze 
ziemniaki były na polu nie wykopane.
Mateusz Wilk: Czy nie chcieliście wra-
cać do swojego domu, w którym miesz-
kaliście przed wojną? 
Hans Bajer: Kilkakrotnie zmienialiśmy 
miejsce zamieszkania, mieszkaliśmy też 
w domu nr 42. Jak poszliśmy do naszego 
starego domu, to wszystkie gospodar-
stwa były już przydzielone. Poszedłeś 
tam, to cię wyganiali, bo to już było ich, 
nie nasze. Mieszkaliśmy też pod nume-
rem nr 47, potem na obecnej poczcie 
(nr 91) i w rozebranym już domu na-
przeciwko Nielepkowicza, obok kościoła. 
Mama paliła w piecu w szkole. W 1951 
r. trafiliśmy do PGR. Nie było już tam So-
wietów, brało się wypłatę, jak w nor-
malnym życiu. Z początku kolegowałem 
się z Józefem i jeszcze jednym chłopcem. 
Uczyłem się z nimi, ale oni rozmawiali 
po ukraińsku. Mama mówiła do mnie: - 

„Ty nie możesz po ukraińsku rozmawiać, 
ty się musisz uczyć po polsku”. Później 
spotkałem Kazia Węgrzynowskiego i 
Luszkę i wtedy się człowiek zaczął uczyć 
mówić po polsku. Teraz raczej nie uży-
wam niemieckiego, wszystko rozumiem, 
ale mam trudności z mówieniem.
Mateusz Wilk: Jak wam szła rozmowa 
w języku polskim? 
Józefa Pronkiewicz:  Wcale nie szła!

Mateusz Wilk: Rozumiem, że pracował 
Pan w kopalni „Konrad”?
Hans Bajer: 26 lat przepracowałem i 
cały czas na przodku. Miałem szczęście, 
że nic się nie stało i przeżyłem. Gdy się 

ożeniłem, to z kopalni dostałem miesz-
kanie i zamieszkałem na osiedlu w Ol-
szanicy.  Mama opowiadała mi, że te 
budynki w 1933 roku wybudowali. Wte-
dy też wykopali studnię, która działa do 
dziś i ludzie czerpią z niej wodę na osie-
dlu. Kopalnia przed wojną była jedynie 
na K2, tzw. Konradzie II. Upadową bu-

dowali Polacy, tak samo pierwszy Kon-
rad. Szyb na Konradzie II był drewniany.  
Prowadziła do niego drewniana wid-
na. Pod ziemią niektóre korytarze miały 
150-180 cm wysokości, trzeba było pra-
cować na kolanach. 
Mateusz Wilk:  Czy pamięta Pan jakieś 
charakterystyczne przedwojenne bu-
dynki w Olszanicy? Lokalne sklepy, za-
kłady?
Hans Bajer: Pamiętam, że naprzeciw-
ko domu nr 72 stał duży, wysoki budy-
nek, w którym był zakład krawiecki. Te-
raz zostały tam tylko fundamenty. Na-
przeciw numeru 43, był warsztat samo-
chodowy. Pamiętam plebanię w Olsza-
nicy. Była bardzo wysoka. Jakie tam były 
piękne piwnice, coś niesamowi-
tego. W domu nr 66, był sklep 
z ubraniami i butami, w budyn-
ku 68 była piekarnia. Pamiętam 
starą straż pożarną. Dawna le-
śniczówka była pod dzisiejszym 
numerem  26, tam mieszkał le-
śniczy. W domu 110 przed wojną 
była mleczarnia, W starej szkole 
naprzeciwko kościoła była jedna 
klasa (nr 85), w nowej były dwie 
naprzeciw siebie (nr 90). Sala 
nie zmieniła się dużo, przed woj-
ną też tam była sala, a właściciel 
nazywał się Grunwald. Dawniej z 
tyłu sali były takie kręcone scho-
dy i drewniany balkon, na całą 
szerokość pomieszczenia. A na 
podwyższeniu było dwoje drzwi 
prowadzących do pokoi. Poko-
je znajdowały się w miejscu dzi-
siejszej biblioteki. W domu nr 52 
też był jakiś sklep. Było tam ta-
kie okno wystawowe Niemiec 
mieszkający dawniej u Lesiu-
ka miał na nazwisko Kronberger. 
Pamiętam, że od krzyżówki, aż 
do Lisowskiego (okolice jałow-
ników) rosły jabłonie. Przy dro-
gach rosły czereśnie, śliwy. A w 
domu nr 94 był dentysta. Dwie 
pielęgniarki  mieszkały tam, 
gdzie pod numerem 76. W cza-
sie wojny pod numerem  61 był szpital 
polowy dla wojska.  U Gogoli była knaj-
pa i rzeźnia. U Stefanków to samo. Na-
przeciwko Grochowskiego była cukier-
nia, dziś tam jest łąka. Obok PGR była 
specjalna knajpa dla Polaków, których 
tu przywieźli podczas wojny na robo-
ty. Tylko dla nich. Obok poczty był sklep 
rowerowy oraz robili tam zabawki dla 
dzieci. Z przodu budynku był sklep, a z 
tyłu - w niższym budynku z pustaków był 
warsztat, w którym montowali rowery i 
zabawki Znajdowała się tam też stacja 
paliw. Zbiorniki długo stały w ziemi po 
wojnie, aż je zabrano. Poczta przed woj-

ną była w domu nr 88. W domu nr 103 
był ogrodnik. W ogrodzie były inspekty, 
przy domu rosły agresty i porzeczki. Pa-
miętam młyn Łukasiewicza nad stawem 
i dolny Niemca Raupacha. Nasze organy 
w kościele działały jeszcze po wojnie do 
lat 80. Grał na nich Grochowski.
W miejscu dzisiejszego OSP stał długi 
dom.  Niemiec - właściciel tego domu 
spalił go. Prawdopodobnie ten mężczy-
zna należał do SS. Gdy front zbliżał się 
do Olszanicy i musieli uciekać, zastrzelił 
całą swoją rodzinę!  Podpalił dom i po-
pełnił samobójstwo. Tak opowiadała mi 
moja mama. Było tam bardzo duże go-
spodarstwo. Niemcy podpalili też bu-
dynek naprzeciw Węgrzynowskich, bo 
mieli tam magazyny wojskowe. Pamię-

tam, jak zbieraliśmy w nim gwoździe. 
We wsi nie było dużo zniszczeń wojen-
nych. W okolicy Olszanicy nie było du-
żych walk. W czasie pobytu Sowietów 
spalono nasz pałac. Nie pamiętam, nie-
stety, pałacu w majątku. Podobno spali-
ła go sama właścicielka. We wsi były wy-
kopane przez Niemców okopy, a przed 
jednym z domów stał czołg, huśtaliśmy 
się na jego lufie. Po wojnie znajdowano 
groby przy domach. Na lotnisku w Łu-
kaszowie leżało mnóstwo ogromnych 
bomb.

✎ Mateusz Wilk i Józefa Pronkiewicz
◙ archiwum rodziny Hansa Bajera

Zostałem 
w Olszanicy
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auto i znowu zaczęliśmy przedzierać się 
przez las, walcząc z komarami, jeżynami 
i pokrzywami, a Tomasz na dodatek ze 
mną, bo uparłam się, że ja jednak tam 
nie wejdę, niech oni sobie pójdą sami 
i mi wszystko potem opowiedzą. Mój 
bunt miał uzasadnienie – Tomasz uprze-
dził nas, że po raz kolejny będziemy mu-
sieli mierzyć się z dwoma przeciskami, 
by dojść do celu. Miałam już dość, bola-
ły mnie pozdzierane dło-
nie, ale otuchy dodawała 
świadomość, że już tylko 
jedna dziura przede mną 
😊. Po dość karkołom-
nej drodze do wnętrza 
sztolni oczom naszym 
ukazała się konstrukcja 
sprzed pól wieku, któ-
ra powyginana przez na-
pór skał jeszcze jakoś da-
wała radę chronić przed 
zawałem. Skorodowane 
szyny u sklepienia i bra-
kujące gdzieniegdzie śru-
by(?) nie budziły mojego 
zaufania, dlatego po zro-
bieniu sobie pamiątko-
wego zdjęcia z niecierpli-
wością czekałam, aż wyj-
dziemy na światło dzien-
ne ☺ Uwalani gliną, mo-
krzy i zadowoleni, nie-
mal cali i zdrowi wróci-
liśmy na powierzchnię. 
Nie wiem, jak mój mąż, 
ale ja obiecałam sobie, że 
skoro ten punkt na liście 
zadań do realizacji mam 
odhaczony, to dam sobie 
spokój na długie lata z 
dobrowolnym wchodze-
niem pod ziemię 😊.
Czy było warto? No cóż, 
mimo, że ponabijałam 
sobie kilka imponujących 
siniaków, zdarłam skórę, 
ubrudziłam ubranie, zgu-
biłam latarkę i branso-
letkę, myślę, że było! Ni-
gdy wcześniej nie miałam 
okazji zobaczyć, jak wyglądają od środka 
dzikie wyrobiska. To zupełnie inne emo-
cje niż zjazd do kopalni soli czy zwiedza-
nie Jaskini Niedźwiedziej, a więc miejsc 
udeptanych i komercyjnych. Towarzy-
szył mi niewątpliwie dreszczyk – co ja 
mówię – dreszcz emocji, zaspokoiłam 
ciekawość i przełamałam strach.
Czy było bezpiecznie? Miałam opie-
kę fachowca, który uważa, że „zawsze 
przy takich wejściach trzeba analizować 

Zazwyczaj jestem osobą twardo stąpa-
jącą po ziemi. Na myśl by mi nie przy-
szło, że będę dobrowolnie stąpać pod 
ziemią, tym bardziej, że nieswojo czu-
ję się w ciasnych i ciemnych przestrze-
niach. Jednak pora wakacyjna sprzy-

ja szalonym pomysłom i być może 
tym trzeba tłumaczyć fakt, że da-
łam się namówić Tomkowi Słowi-
kowi, górnikowi z zawodu, z za-
miłowania eksploratorowi jaskiń, 
grot, szybów i innych piekielnych 
przestrzeni, żeby pozwiedzać oko-
liczne dziury w ziemi.
Dla asekuracji zabrałam męża, jak 
się okazało słusznie, co później 
wyjaśnię i w pewną lipcową so-
botę ubrani w stare ciuchy, zaopa-
trzeni w kaski i latarki ruszyliśmy 
na podbój podziemi 😊.
Zaczęliśmy od Wielisławki. O tym, 
że ta góra jest bliska memu sercu i 
budzi błogie wspomnienia z dzie-
ciństwa pisałam nie raz, jednak ni-
gdy, ale to nigdy nie przypuszcza-
łam, że poznam ją od środka. Już 
jako dziecko wiedziałam o jej ta-
jemniczych jaskiniach, zresztą wej-
ście do jednej z nich było niedale-
ko domu, gdzie spędzałam prawie 
wszystkie moje wakacje. Dziś wlot 
do tej jaskini jest zupełnie podmy-
ty przez Kaczawę, dlatego zdecy-
dowaliśmy się na wejście do wnę-
trza góry z innej strony. Zostawili-
śmy auto przy strefie piknikowej i 
przeszliśmy w stronę Młyna Wie-
lisław, zostawiliśmy młynówkę po 
lewej stronie i wspięliśmy się kil-
kanaście metrów, by później tyle 
samo zejść ku rzece. Nie wiem, 

dlaczego, ale wyobrażałam sobie, że 
wlot do jaskini będzie przypominał bra-
mę, przez którą po prostu przejdę i jak 
tunelem będę sobie maszerować. Ku 
mojemu przerażeniu wejście do jaskini 
okazało się czymś w rodzaju lisiej nory, 
przez którą musieliśmy się po prostu 
przecisnąć. Otwór był może na szero-
kość moich bioder (wiem, niektórzy po-
wiedzą – całkiem spory), więc na leżą-
co, ruchem posuwisto-zwrotnym, po-
sługując się łokciami i kolanami wgra-
moliłam się do wnętrza groty. Od razu 
zrobiło się chłodno, zimno i wilgotno, 
nie przymierzając jak w jelicie u jego 
ujścia. Modliłam się, by nie natrafić na 
szczury lub nietoperze (pomogło - nie 
spotkałam żadnego z nich). Po pierw-
szym, mało komfortowym etapie po-
dróży okazało się, że grota pozwala na 
przyjęcie postawy homo erectus, przy 
czym idąc, nie raz czułam, jak głowę ra-
tuje mi kask, który przyjmował wszyst-
kie nierówności stropu. Korytarz miał 
może niecały metr szerokości i wyso-
kość w najbardziej komfortowym miej-
scu około 1,7 m.

 Kiedy już mój puls uspokoił się na tyle, 
że mogłam wreszcie docenić miejsce, 
w którym się znalazłam i nakład pra-
cy, tych, którzy wykuli w górze koryta-
rze, okazało się, że przed nami kolejne 
wyzwanie – mocne przewężenie i dro-
ga w dół. Wtedy po raz pierwszy zda-
łam sobie sprawę, że mam deja vu. Po-
dobne obrazy co jakiś czas nawiedzają 
mnie w snach jako koszmary. A teraz na 
własne życzenie funduję sobie podob-
ne emocje. Gdyby nie fakt, że już jedną 
wąską dziurę pokonałam, pewnie zbun-
towałabym się i wróciła do punktu wyj-
ścia, ale głupio mi było tak zrobić na-
wet ze względu na człowieka, który spe-
cjalnie dla mnie tę wyprawę zorganizo-
wał. Dlatego znowu powtórzyłam ma-
newr z wchodzenia do groty, który oka-
zał się łatwiejszy, ponieważ po prostu 
ześliznęłam się po mokrej nawierzchni 
w dół. Wtedy przyszło mi na myśl, że za 
pewien czas będę musiała to samo po-
konać pod górę i już mi zjeżyły się wło-
sy pod kaskiem. Nic to – trzeba było już 
wziąć to na klatę i iść dalej. Już w pozy-
cji prawie wyprostowanej szliśmy kilka-
naście metrów do dość szerokiego po-
mieszczenia, które Tomasz określił Ko-
morą Pajęczą. Tu wyciągnął mapę i po-
kazał nam sieć korytarzyków, z których 
najdłuższy prowadził w pobliże innej ja-
skini. Niestety zawalone kamienie nie 
pozwalają na przejście z jednej do dru-
giej, o czym naocznie przekonaliśmy się, 
dochodząc do ściany. Zatem wróciliśmy 
i pomaszerowaliśmy znowu do Komory 
Pajęczej, zaglądając przy okazji w inne 
odnogi. Przyznam, że zamiast podziwiać 
układ skał, chłonąc atmosfe-
rę podziemi, delektować się 
historią tych korytarzy, za-
stanawiałam się, jak nas od-
najdą ratownicy, gdy zasypie 
się wlot do groty, gdy spadną 
na nas kamienie, bo przecież 
nikt nie wie, że my tu jeste-
śmy. To był jeden problem, 
drugim był fakt powrotu tą 
samą trasą z dwoma przewę-
żeniami pod górę. Po kilku-
nastu minutach czołgania się 
i zdzierania naskórka na dło-
niach wyszłam na powierzch-
nię naładowana adrenaliną 
jak nigdy. Byłam dumna z sie-
bie nie dlatego, że przeszłam 
tę kilkudziesięciometrową 
trasę, ale dlatego, że przeła-
małam fobię.
Jednak Tomek przewidział na 
ten dzień jeszcze kilka innych 
atrakcji. Uznał, że skoro prze-

łamałam swoje opory, to możemy je-
chać do porzuconych sztolni w Leszczy-
nie i jej okolicach. W planach były upa-
dowa 1 ,2 i 4, trójkę odpuściliśmy ze 
względu na to, że leży na prywatnym te-
renie i jest prawdopodobnie zalana.
Tym razem przyszło nam zmierzyć się z 
bardziej współczesnymi reliktami dzia-
łalności człowieka niż te pod Wielisław-
ką ☺. Upadowe ZG Lena przestały być 
użytkowane na początku lat 70. Miejsca 
te różnią się też od pierwszej z odwie-
dzanych jaskiń bardziej industrialnym 
charakterem i obecnością wody, która, 
po zamknięciu kopalni już nieodprowa-
dzana prze pompy, zalewa szyby.
Pierwsza upadowa wymagała ode mnie 
znowu dużego poświęcenia. Znajdu-
je się ona w lesie na początku Leszczy-
ny przy zjeździe w stronę wsi od stro-
ny Wilkowa. Żeby się tam dostać, trze-
ba wgramolić się do wąskiego otworu, 
tym razem od góry, opuszczając się na 
rękach. Dość karkołomne zadanie, choć 
głębokość tej „studni” to może trochę 
więcej niż 3 metry. W środku natrafili-
śmy na dość szeroki i wysoki korytarz, 
który zamykał się zbiornikiem wodnym. 
Wrażenia wielkiego na mnie to nie zro-
biło, ale emocji dostarczyło wychodze-
nia na powierzchnię, ponieważ podźwi-
gnięcie się na rękach było ponad moje 
siły i pewnie zostałabym na wieki w tym 
miejscu, gdyby nie pomoc Toma i oso-
bistego męża. Pierwszy mnie ciągnął 
za rękę,  będąc na powierzchni, a dru-
gi w środku wypychał ze „studni”. Przy-
znam, że po tym ćwiczeniu gimnastycz-

nym miałam dość, ale prze-
cież w planach były jeszcze 
dwa miejsca. Najmniej in-
teresująca upadowa 2. leży 
zaraz przy moście po pra-
wej stronie. Wystarczy prze-
drzeć się przez chaszcze kil-
kadziesiąt metrów i można 
śmiało wejść do szybu. Naj-
więcej zachodu było pod-
czas omijania wysokich po-
krzyw, bo wejście do upado-
wej nie sprawiło problemu, 
ale też nie dostarczyło więk-
szych emocji. Za to ostanie 
z wybranych przez Tomasza 
miejsc znowu wywołało we 
mnie popłoch. Do upadowej 
nr 4 musieliśmy przejechać 
kilka kilometrów polnymi i 
leśnymi duktami. Dotarliśmy 
do miejsca, które leży mię-
dzy Leszczyną, Konradowem 
i Wilkowem. Zostawiliśmy 

stan wyrobiska, chodników, tego, jaka 
jest skała, jaka ziemia i nie ruszać ni-
czego pod ziemią, nie odrywać, bo lata 
działalności górniczej już dawno minę-
ły, więc wszelakie obudowy już nie prze-
noszą obciążeń. To tylko już ozdoba i ar-
tefakty” dodaje Tomasz Słowik – „Łup-
ki i skały w obrębie Złotoryi są bardzo 
kruche. Mało tego, gęstość też skał jest 
mała, przez co zawsze coś się może od-

spoić. Zwietrzeliny się tworzą i dlatego 
dziś mamy tendencję do naturalnych 
obwałów i zapadlisk nad chodnikami i 
sztolniami” -  tłumaczy Tomek i zarazem 
przestrzega, by takich eskapad nie czy-
nić na własną rękę. A ja mam nadzieję, 
że mój opis wystarczy tym, którzy chcie-
liby pokusić się o eksplorację podziemi 
😊.

✎ Iwona Pawłowska

Wyprawa 
w głąb ziemi
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Cerkiew w SupraśluMiś w BiałymstokuSynagoga w TykocinieGóra GrabarkaWieś Soce
Brama pałacu Branickich 

w Baiłymstoku

☛

Kto mnie zna, to wie, jak jestem kry-
tycznie nastawiona do dalekich podró-
ży. Dlatego urlopy i weekendy spędzam 
jak najbliżej domu. O wycieczkach lot-
niczych nawet nie myślę, bo na pokład 
samolotu musiałabym być wniesiona 
w stanie głębokiej narkozy. Podobnie z 
podróżami morskimi. Uważam, że czło-
wiek to stworzenie lądowe i tego się 
trzymam, planując urlop. 

po nich synagoga, która dziś jest mu-
zeum kultury judaistycznej. Niedaleko 
synagogi, oddzielony brukowanym pla-
cem targowym, stoi dostojny, barokowy 
kościół św. Trójcy. A tuż za nim okazałe 
bocianie gniazdo, co nadaje dość sielski 
klimat miasteczku. Nota bene zagęsz-
czenie bocianów na Podlasiu jest bar-
dzo podobne do zagęszczenia ludno-
ści. I o ile pierwsze gniazda robią wraże-
nie, to kolejne traktuje się jako element 
stały wyposażenia przestrzeni ☺ Bocian 
w gnieździe, bocian w locie, bocian na 
łące, bocian przy szosie, bocian na słu-
pie…. Takie klimaty!
A wracając do Radziwiłłów – ich zrujno-
waną siedzibę ogromnym nakładem sił 
i środków remontuje prywatny właści-
ciel i na przekór planom decydentów, by 
uczynić z tego trwałą ruinę, przywraca 
obiekt do życia. Na dziedzińcu funkcjo-
nuje dziś restauracja a w nowo remon-
towanym skrzydle hotel. 
Podlasie może nie jest tak bogate w 
pałace i zamki jak Dolny Śląsk, ale też 
może zachwycić architekturą. Między 
innymi kolejną perełką baroku – pała-
cem Branickich w Białymstoku. To na-
stępne po Tykocinie miejsce na trasie 
mojej podróży. Niestety, pałac ogląda-
łam z zewnątrz, dziś mieści się w nim 
uczelnia wyższa, ale teren wokół gma-
chu jest ogólnodostępny. Niesamowite 
wrażenie robi wypielęgnowany ogród 
w stylu francuskim z drewnianą alta-
ną i wieloma wolnostojącymi rzeźbami. 
Można tu zobaczyć alegorie wszystkich 
znaków zodiaku. Kiedyś za ogrodem był 
jeszcze zwierzyniec. A propos zwierząt 
– Wrocław ma swoje krasnale, a Biały-

W tym roku zaszalałam i dałam się po-
nieść fantazji, bo ruszyłam na podbój 
Podlasia ☺ Był to pomysł dość niefra-
sobliwy - nie przewidziałam, że dla pół-
wiecznego człowieka 8 godzin (w tym 
czasie doleciałabym do Ameryki, gdy-
bym - rzecz jasna - latała) w autokaro-
wym fotelu może być trudne do znie-
sienia a konieczne do odchorowania ☺ 
Ale czego się nie robi dla wrażeń ☺ A 
tych na Podlasiu nie brakowało, nawet 

stok niedźwiadki, tak zwane WidziMi-
sie. I jeszcze jedna ciekawostka – w Bia-
łymstoku jest pierwszy Hotel Gołębiew-
ski, nie tak okazały jak te w Mikołajkach 
czy Karpaczu, ale chyba największy w 
mieście i położony bardzo blisko pałacu 
Branickich. 
Kiedy podróżuje się po Podlasiu, trud-
no przeoczyć prawosławne cerkwie. Ich 
charakterystyczne kopuły zwieńczone 
prawosławnym krzyżem można spotkać 
prawie w każdej miejscowości. Mnie 
udało się zwiedzić kilka. Najpiękniej-
szą chyba zobaczyłam w Supraślu. Su-
praśl to też niewielkie miasteczko i po-
dobnie jak Tykocin – plan filmowy trylo-
gii Bromskiego. W miasteczku, niegdyś 
włókienniczym stoją rzędem wzdłuż 
brukowanej kocimi łbami ulicy drewnia-
ne domy tkaczy. To tą ulicą przechadza-
ła się powabna córka komendanta ☺.
W Supraślu stoi też eklektyczny pa-
łac Buchholzów. Skojarzenia z „Ziemią 
Obiecaną” jak najbardziej słuszne – Bu-
chholz był właścicielem fabryki włó-
kienniczej, a pałac wybudował, by za-
imponować swoim teściom ☺ A potem 
szybko umarł i zostawił żonę samą na 
tych metrażach. Dziś w pałacu mieści 
się szkoła plastyczna.
Supraśl to, jak wspomniałam, miasto 
cerkwi, ale też muzeum Ikon. Jeśli ko-
goś interesują tajemnice prawosła-
wia i sztuka pisania ikon, to koniecznie 
musi zobaczyć te miejsca. Mnie udało 
się zwiedzać cerkiew z mnichem, który 
był prawdziwą kopalnią wiedzy i na do-
datek skutecznie umiał ją sprzedać, pil-
nując jednocześnie czy ktoś przypad-
kiem nie robi zdjęcia, tam, gdzie robić 

gdy z powodu ły-
kanych antybio-
tyków nie można 
się stymulować 
„Duchem Podla-
sia” czy „Kopnię-
ciem Łosia”.
Podlasie to nie 
tylko zielone płu-
ca Polski, ale 
prawdziwy ty-
giel kulturowy i 
religijny. Mnie, 
humanistce ta-
kie klimaty bar-
dzo pasują, więc 
ko lekc jonowa -
łam obrazy i fak-
ty, które dla Dol-
noślązaczki mogą 
wydawać się eg-
zotyczne.
Pierwszy zachwy-
cił mnie Tyko-
cin.  To niespeł-
na dwutysięczne 
miasteczko zna-
łam tylko z nazwy, 
z literatury i pod-
ręcznika do histo-

rii. Kojarzyłam je z Radziwiłłami: nie-
szczęśliwą Barbarą i zdrajcą Januszem. 
Dziś wiem, że to również plan z kilku fil-
mów, między innymi „U Pana Boga…”, 
gdzie grał tykociński most i restauracja 
„U Struzikowej”. Tykocin ma też mrocz-
ną przeszłość wojenną, bo to między in-
nymi tu w 1941 roku doszło do pogro-
mu Żydów, którzy stanowili co najmniej 
połowę mieszkańców miasta. Została 

nie powinien. A…. i już wiem, że na pra-
wosławnego księdza nie wolno mówić 
pop! Wiem też, że w prawosławiu nie 
ma uroczystości I komunii, a chrzest i 
bierzmowanie przyjmuje się równocze-
śnie.
W Supraślu miałam okazję posmako-
wać podlaskiej kuchni, która słynie z 
ziemniaków. Z kartofli robi się: babkę 
ziemniaczana (pycha!), kartacze, kisz-
kę ziemniaczaną, zaguby (taka lazania 
z ziemniakami ☺) i oczywiście bimber. 
Tego ostatniego nie skosztowałam z po-
wodów wskazanych we wstępie ☺
Jak wspomniałam Podlasie to tygiel kul-
turowy, miesza się tu katolicyzm z pra-
wosławiem, judaizmem i…islamem. Jak 
islam to Kruszyniany - kolejne miejsce 
na trasie mojej podróży. W Kruszynia-
nach mieszkają Tatarzy. Dokładnie 8 ta-
tarskich rodzin i mają swój meczet. Ima-
mem jest kierowca autobusu z Białego-
stoku, a do wioski przyjeżdża raz na ty-
dzień, w piątek, by odprawić modły. Ta-
tarzy i inni wyznawcy islamu mają w 
Kruszynianch swój cmentarz, gdzie po-
chówek odbywa się zgodnie z dawny-
mi nakazami. Zmarłego grzebie się bez 
trumny z nogami na wschód, a miejsce, 
na którym leży okłada się kamieniami. 
Będąc w Kruszynianach, warto zobaczyć 
też tatarską jurtę i małe muzeum na za-
pleczu restauracji. I taka drobna uwaga, 
najlepiej nie używać internetu w komór-
ce, bo rzut kamieniem już mamy Biało-
ruś i można złapać sieć zza wschodniej 
granicy, a to trochę kosztuje ☺
Część Podlasia to Kraina Otwartych 
Okiennic. Mowa o wsiach: Trześcianka i 
Soce. Uwagę zwracają wiejskie drewnia-

Kartka z podróży
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Nad Bugiem

Meczet w Kruszynianach

☛ ne chałupy z efektownymi zdobieniami i 
rzecz oczywista – otwartymi okiennica-
mi. Niektóre domy są pieczołowicie od-
restaurowane, inne imitują dawne cha-
łupy, a jeszcze inne czekają na swój lep-
szy czas. O ile architektura cieszy oko, to 

ogrodzenia czasem psują efekt, bo zu-
pełnie nie wpisują się w klimat betono-
wą konstrukcją. W Trześciance oprócz 
chałup można zwiedzić zieloną cerkiew, 
a we wsi Soce prywatny skansen stwo-
rzony w jednym z obejść. Bilet kosztu-
je tyle „co łaska” ☺ Właścicielka – naj-
starsza starowinka we wsi jest bardzo 
wdzięczna za każdy grosz.
Uwaga - na skraju wsi stoją ciekawe 
krzyże wotywne. Warto zobaczyć i do-
wiedzieć się o nich trochę więcej.

Niedaleko wsi Soce na szlaku Otwartych 
Okiennic leżą Puchły z kolejną cerkwią, 
dla odmiany niebieską, wokół której ro-
śnie lipa spełniająca życzenia ☺
Jak już jest się na Podlasiu, to nie spo-
sób ominąć Białowieżę. Zasadniczo jest 
to jedyna okazja, by spotkać się żubrem, 
łosiem, żubroniem czy też rysiem. Nie-
stety, tylko w Zagrodzie Pokazowej, nie 
na wolności. W samej Białowieży pole-
cam Muzeum Przyrodniczo-Leśne, gdzie 
zwiedzanie z przewodnikiem rozjaśnia 
umysł i otwiera oczy na faunę i florę 
puszczy.
W Białowieży pojawiło się ostatnio kilka 
nowych knajpek z regionalnym jadłem. 
W jednej z nich skosztowałam kolejnych 
podlaskich rarytasów, czyli hreczenia-
ków (placki z kaszy gryczanej) z sosem 
opieńkowym a na deser marcinka. Mar-
cinek to placek z naleśników i kwaśnej 
śmietany, ale smakuje lepiej niż mogło-
by się z tego opisu wydawać ☺
Podróżując po Podlasiu, warto odwie-
dzić Świętą Górę Grabarkę. Jest to taka 
Jasna Góra dla wyznawców prawosła-
wia. Na szczycie niewielkiego wzgórza 
stoi odbudowana po pożarze cerkiew 
(akurat kiedy tam byłam, odbywało się 
w niej nabożeństwo) a wokół niej znaj-
dują się tysiące krzyży wotywnych, przy-
niesionych tu podczas uroczystych pro-
cesji i pielgrzymek. Są tu krzyże drew-
niane, kamienne, z napisami i bez…W 
tej masie symboli kryje się trudna do 
zrozumienia dla laika ufność w cud. Na-
wet najbardziej sceptyczni turyści idą 
jednak do źródełka, by zaczerpnąć cu-
downej wody mającej moc uzdrawia-
nia. I ja tam byłam i piłam ☺
Ostatnim punktem na trasie mojej pod-
laskiej wędrówki był Drohiczyn. To też 
niewielkie miasto, ale z okazałą katedrą, 
w której był papież Polak podczas jednej 
ze swoich pielgrzymek do kraju.
Drohiczyn jest miastem nad Bugiem i z 
Góry Zamkowej można oglądać jego za-
kola i łachy. Myślę, że gdyby nie spotka-
nie z podchmielonymi kibicami Jagiello-
nii Białystok, wyjechałabym z tego mia-
sta z lepszymi wrażeniami, ale przecież 
musi być jakaś łyżka dziegciu w beczce 
miodu ☺
Summa summarum namawiam was do 
wędrówki po Podlasiu, bo nie taki dia-
beł straszny, jak go malują. A drogi tam 
są jak masełko! I możemy im pozazdro-
ścić tras rowerowych.

✎ ◙ Iwona Pawłowska

sku), przedstawiająca okolicę bramy 
górnej i Baszty Kowalskiej z 1711 r. Była 
to praca z 1711 r. z okazji 700-lecia mia-
sta, którą potem wykorzystano na wido-
kówce. O, to ta, nawet jest w kolorze. Ja 
wykonam tzw. dioramę, czyli makietę 
wraz ze scenkami rodzajowymi. 
Złotoryjanie znają Basztę Kowalską 
z blankami, ponad którymi nic już nie 
ma. Na rycinie baszta ma hełm, czyli 
spiczasty dach, który utraciła podczas 
wojen napoleońskich, czyli sto lat po 
wydarzeniach, które przedstawia rysu-
nek. 
Tak, i to jest właśnie fajne, bo nikt tak 
naprawdę nie wie, jak to wyglądało. Do 
pierwszych prac przystąpiłem jakieś trzy 
miesiące temu. Zacząłem od rysunków 
konstrukcyjnych, żeby zaprojektować 
obiekty, ich skalę i położenie względem 
siebie. 
Jakie elementy znajdą się na twojej 
dioramie? 
Głównym elementem będzie baszta, ta 
duża, a przy niej mniejsza, która praw-
dopodobnie spełniała rolę baszty pro-
chowej. Na makiecie będą też fragmen-
ty murów obronnych (podwójne), bra-
ma wejściowa do miasta, przed bramą, 
wzdłuż murów obronnych fosa z wodą, 
a przez fosę z bramy będzie przerzuco-
ny mostek. Z boku przed bramą stworzę 
kuźnię, po drugiej stronie staną domki. 
Szacuję, że wielkość całej makiety to bę-
dzie 150 na 100 centymetrów.
To będzie spory obiekt! Tutaj, w mode-
larni, już zajmuje dużo miejsca. A wy-
sokość?
Baszta wraz z dachem, jako najwięk-
szy obiekt, osiągnie wysokość ponad 90 
centymetrów. To nie może być mniej-
sze, wtedy nie miałoby efektu. Gdy-
bym chciał zastosować skalę 1:87, jak 
w stacyjce, to makieta baszty z mura-
mi miałaby wielkość tylko 20 centyme-
trów. Stanowczo za mała! Baszta na mo-
jej makiecie będzie w skali 1:35, więc 35 
razy mniejsza od tej prawdziwej.
Na rycynie przedstawione są też posta-
cie: kobieta dźwiga koromysło z wia-
drami wody, jedzie wóz konny i jeszcze 
jest ptactwo domowe.
Mam nadzieję, że jakieś postacie i zwie-
rzęta na mojej dioramie też będą. Na ra-
zie jeszcze o tym nie myślałem.
Opowiedz o materiałach, których uży-
wasz do budowania makiety. To jest to, 
co trzymasz w ręce?
Tak, to głównie styropian.
Lekki jak piórko! Ale to nie jest taki 
zwykły styropian, jaki znamy z ociepla-
nia domów?
To jest tak zwany XPS, czyli styrodur, ina-
czej polistyren ekstrudowany, służący 
do ocieplania powierzchni. Nie ma gra-

Stanisław Zawadzki znany jest złotory-
janom, ale też szerszemu ogółowi, ze 
swoich makiet, a zwłaszcza stacji ko-
lejowej w Złotoryi, która wzbudza za-
chwyt u oglądających. Tym razem 
postanowił wykonać zupełnie inny 
obiekt.
Z modelarzem rozmawia Agnieszka 
Młyńczak.
Na mieście mówią, że zacząłeś praco-
wać nad jakąś nową makietą. Co to bę-
dzie?
To ma być złotoryjska Baszta Kowalska z 
murami obronnymi. 
Całkiem niedawno skończyłeś makietę 
stacji kolejowej. Nie jesteś zmęczony?
E tam! To było dwa lata temu, szmat 
czasu. 
Skąd pomysł akurat na Basztę i kiedy 
się narodził?
Jakiś rok temu odwiedziłem Park Minia-
tur w Kowarach. Zachwyciłem się tamty-
mi obiektami, które są wykonane w ska-
li 1:25. Ja moją miniaturę robię w skali 
1:35, więc moje obiekty będą mniejsze 
niż te w Kowarach. W tym Parku Minia-
tur są znane nam doskonale budowle i 
obiekty z Dolnego Śląska. Pozazdrości-
łem im tego! Bardzo! I wtedy, podczas 
zwiedzania, postanowiłem, że też wyko-
nam makietę z mojego rodzinnego mia-
sta, ze Złotoryi. Spróbuję.
Co będzie przedstawiała makieta?
Za wzór posłużyła mi rycina znana pod 
nazwą Das Obertor Goldberg in Schle-
sien (Górna brama – Goldberg na Ślą-

nulek, jest bardzo gładki, lekko połyskli-
wy. 
Baszta zbudowana jest z bloków pia-
skowca, które mają nierówną po-
wierzchnię. Co robisz, żeby twój gładki 
styrodur przypominał chropowaty pia-
skowiec?   
Zrobiłem sobie narzędzie. Biorę alu-
miniową folię spożywczą, zwijam ją 
w twardą kulkę, dzięki czemu zyskuje 
ostre kanty. Następnie wciskam lekko 
tę kulkę w wycięte styropianowe kostki. 
Styropian jest bardzo miękki, więc moje 
narzędzie zostawia wgłębienia łudząco 
podobne do chropowatego kamienia. 
Genialne! Sam to wymyśliłeś?
No nie, modelarze dzielą się swoimi po-
mysłami w sieci.
Ale żeby powstały „bloki kamienne”, z 
których powstanie baszta, trzeba było 
wyciąć z tego styroduru kostki. Oczywi-
ście zmniejszone 35 razy w stosunku do 
rzeczywistych wymiarów. Zatem moje 
kostki mają boki o wymiarach 2 cm. 
Stoi przed nami już zrobiona przez cie-
bie baszta. Widzę w niej setki takich 
kosteczek! 
Co tam, tylko około dwóch tysięcy ☺.
Boże, to straszne! 
Obok jest jeszcze mała baszta, ale tu 
już nie liczyłem kostek. W sumie wycią-
łem ze styropianu około trzech tysięcy 
kostek. Żeby zrobić taki „blok kamien-
ny”, to najpierw wycina się prostopa-
dłościan, a potem każdą ściankę okra-
ja się ostrym skalpelem, żeby była po-
dobnie nierówna jak prawdziwe bloki 
piaskowcowe. Następnie trzeba te kan-
ty lekko zeszlifować papierem ściernym, 
bo przecież kamienie nie mają ostrych 
krawędzi, lecz lekko zaokrąglone. Na 
koniec biorę magiczną aluminiową kul-
kę i robię wgłębienia w „kamieniu”. Ko-
lor piaskowca makieta zyska dopiero na 
sam koniec, gdy już wszystkie elementy 
zostaną wykonane.
Jest już zrobiona brama, to absolutna 
perfekcja. Wiem, że modelarze nie lu-
bią, gdy się bierze do ręki ich prace, ale 
mogę tylko dotknąć? 
Ostrożnie, delikatnie!
Takiej bramy złotoryjanie nie znają. 
Wykonałeś ją tylko na podstawie ryci-
ny, na której brama jest z takiego sa-
mego piaskowca jak baszta, ma wro-
ta drewniane, wzmocnione żelaznymi 
sztabami, na niej kołatki. Dla pieszych 
jest furtka. Twoja miniatura bramy jest 
taka sama! 
Gdy pierwszy raz zobaczyłem rycinę, to 
wiedziałem, że zacznę od bramy. Nie 
była trudna. Same wrota wykonałem z 
listewek 5 na 2 milimetry. 
Co jest najtrudniejsze w makiecie?
Dach baszty, bo to jest stożek o podsta-

wie ośmiokąta chyba, czy nawet dwuna-
stokąta. Najpierw trzeba zrobić projekt 
stożka, potem położyć dachówkę. Chy-
ba ze dwa tysiące dachówek… To nie bę-
dzie proste.   
Jaki procent prac już wykonałeś?
To dopiero początek, przede mną jesz-
cze dużo, dużo pracy. Najważniejsze, jak 
to u artystów, to wena twórcza i chęci. 
Jest dużo zmiennych, że się tak wyrażę. 
Będziemy monitorować postępy Two-
ich prac. Jeśli pozwolisz, to zajrzymy do 
pracowni za jakiś czas.
Tak, oczywiście, zapraszam!
W takim razie życzę powodzenia w 
pracy nad makietą i nieustającej weny 
twórczej. Dziękuję za rozmowę.

✎ Agnieszka Młyńczak
◙ Sylwia Dudek-Kokot, 
◙ Stanisław Zawadzki

Baszta
Kowalska
w miniaturze
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Tak się zastanawiam, kiedy po raz 
pierwszy zainteresowała mnie historia 
Powstania Warszawskiego…zdaje się, 
że był to 1994 rok, kiedy to obchodzono 
jego 50 rocznicę. Pamiętam, że w Ruchu 
zobaczyłem gazetę, a raczej miesięcz-
nik: „Kronika”, która cała była poświęco-
na tym tragicznym dla nas Polaków wy-
darzeniom.
Godzina „W” – 17.00, pierwszy dzień 
sierpnia, jak co roku w Warszawie wyją 
syreny. Mija kolejna rocznica Powstania 
Warszawskiego. Większość przechod-
niów i samochodów zatrzymuje się, od-
dając hołd poległym powstańcom i nie-
zliczonej rzeszy pomordowanych, cywi-
lów. Powstanie Warszawskie to symbol 
niezłomnego ducha walki, oporu, mę-
stwa i poświęcenia. To także symbol na-
szych skomplikowanych dziejów i tragi-
zmu historii. Co roku jesteśmy świadka-
mi uroczystości w stolicy, a także coraz 
częściej w innych miastach i w naszym 
również. Na pytanie, czy do powstania 
musiało dojść, każdy odpowie bez mru-
gnięcia okiem: oczywiście, że musia-
ło, nie było innego wyjścia. To prawda, 
z którą nie można polemizować. Ale na 
zadane pytanie o sens powstania i jego 
skutki prawie nikt nie odpowie jedno-
znacznie…
Zastanówmy się, dlaczego do powsta-
nia musiało dojść? Czynników, które 
wpłynęły na decyzję wąskiego kierow-
nictwa Armii Krajowej, było kilka i każ-
dy w chwili wydania rozkazów o rozpo-
częciu walk mógł zostać poparty tezami 
za i przeciw. Trzeba sobie uzmysłowić, 
w jakich okolicznościach podjęto decy-
zję o wybuchu powstania. To jednak zo-
stawiam do przemyślenia Wam Drodzy 
Czytelnicy…
W tym roku zdecydowałem, że pojadę z 
Przyjaciółmi do Warszawy i w ten spo-
sób oddam hołd Powstańcom i Cywilom 
Warszawy. 

W stolicy oficjal-
ne obchody roczni-
cy wybuchu powsta-
nia rozpoczęły się w 
deszczową niedzie-
lę 31 lipca. Podczas 
uroczystości przed 
pomnikiem Powstań-
ców Warszawy naj-
wyżsi oficjele nasze-
go państwa dzięko-
wali za możliwość 
spotkania zarówno z 
bohaterami ojczyzny, 
jak i obecnymi w cza-
sie ceremonii harce-
rzami, zaangażowa-
nymi w krzewienie 
pamięci o powstaniu. 
Podkreślano, że rocz-

nica rozpoczęcia niepodległościowe-
go zrywu jest bardzo istotna dla wycho-
wania młodzieży, a więc dla przyszłości 
państwa.  Powstanie Warszawskie nie 
osiągnęło zwycięstwa militarnego, to 
jednak wpisało się w wielką polską hi-
storię i na pewno także dzięki bohater-
stwu Powstańców Warszawskich możli-
we było odzyskanie pełnej suwerenno-

ści pod koniec XX wieku. Po co ciągle w 
naszym społeczeństwie czcimy te smut-
ne rocznice, które pochłonęły tysiące 
pięknych Polaków? Sam sobie zadawa-
łem to pytanie i dostałem na nie odpo-
wiedź tu w naszej Warszawie. W przy-
padku zrywu ‘44 to wybuchło ono po to, 
aby pokazać światu, że dobro musi zwy-
ciężyć nad złem. Chylę czoła przed Po-
wstańcami Warszawskimi, tak jak oni 
chylili czoła przed powstańcami stycz-
niowymi w II Rzeczypospolitej, a ci z ko-
lei chylili czoła przed powstańcami listo-
padowymi i kościuszkowskimi.
Mnie i moich Przyjaciół wzruszyła ta od-
dolna demonstracja polskiego patrio-

tyzmu i ten hołd składany przez lu-
dzi w różnym wieku, z różnych środo-
wisk, z różnych zawodów i mieszkają-
cych w różnych częściach kraju i poza 
nim – hołd dla tych, którzy ginęli za wol-
ność i niepodległość. W tym dniu w 
Warszawie czuje się jedność nas wszyst-
kich. Bez podziałów na konserwę i lewa-
ków. Chciałbym jednak podkreślić, że to 
moje wzruszenie nie ma nic wspólnego 
z jakąś apologią decyzji o podjęciu Po-
wstania Warszawskiego, bo tutaj prze-
cież na drugiej szali jest około 200 ty-
sięcy poległych warszawiaków, w tym 
180 tysięcy ludności cywilnej (głów-

nie w niemieckich rzeziach Woli i Ocho-
ty) oraz blisko 20 tysięcy powstańców, 
a więc żołnierzy. Dodajmy do tego cał-
kowite zrównanie Warszawy z ziemią 
i nieprawdopodobne straty materialne, 
w tym nieodwracalne straty dóbr kultu-
ry. Przy okazji obchodów 78 rocznicy po-
wstania zaobserwowałem wielkość jed-
nych i małość. Wielkość powszechnego, 
spontanicznego patriotyzmu, niekiero-
wanej przez nikogo fali solidaryzmu na-
rodowego – i małość niektórych polity-
ków… ale te przemyślenia zostawię dla 
siebie, bo zapewne każdy z Was ma w 
mniejszym lub większym stopniu po-
dobne odczucia. 
My złotoryjanie mamy również swojego 
powstańczego bohatera, jest nim nieży-
jący Ryszard Królikowski, który w chwi-
li wybuchu Powstania miał tylko 16 lat… 
Idąc na cmentarz, zawsze można odwie-
dzić jego grób, zatrzymać się na chwi-
lę, zastanowić i wedle uznania pomodlić 
się czy zapalić znicz. 
Na koniec, kolejny raz podkreślam, że 
dla mnie oczywisty hołd dla Powstań-
ców Warszawy nigdy nie będzie auto-
matycznie oznaczać bezkrytycznej apro-
baty decyzji o jego wybuchu.

✎ ◙ Tomasz Szymaniak

TMZZ przyłączyło się do działań na rzecz 
przybyłych do Złotoryi uchodźców wo-
jennych z Ukrainy. Danuta Sosa zorga-
nizowała powiatowy konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży szkolnej pod ha-

słem „Moje ży-
cie w Polsce”. 
W swoich pra-
cach pokazali 
oni, jak odbiera-
ją nasz kraj, na-
sze miasto, jak 
zostali przyję-
ci, co ich intere-
suje, a także jak 
spędzają czas 
wolny. Wyrażają 
w nich również 
swoje uczucia i 
emocje. Komi-
sja konkursowa 
w składzie: Da-
nuta Sosa, Mar-
tyna Tarasek i Li-
dia Malicka-Ga-
binet  wyłoniła 
po 3 laureatów 
z poszczegól-
nych grup wie-
kowych. Na kon-
kurs napłynęło 
37 prac z 9 szkół 
i 1 przedszkola 
w powiecie. Każ-
dy uczestników 
otrzymał pakiet 
nagród oraz dy-
plom, na które 
pozyskano fun-
dusze z Urzę-
du Miasta, Sta-
rostwa Powia-
towego oraz od 
osób prywat-
nych.

✎ Danuta 
Sosa

78. rocznica Moje
życie
w Polsce
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Budowa Teatru Jana Kochanowskiego

Malinka - plac zabaw

Plac TeatralnyPlac Teatralny

Opolanin

Urodziłem się w Opolu. Do Złotoryi 
przeprowadziłem się zaraz po studiach 
w 1993 r. Z opolskiego pochodzi wielu 
mieszkańców Złotoryi i to nawet tych 
znamienitszych. 
Wychowywałem się w samym Opo-
lu. Najpierw w centrum, potem dosta-
liśmy mieszkanie na nowo wybudowa-
nym osiedlu na krańcach miasta. Mój 
pierwszy dom rodzinny to było dwupo-
kojowe mieszkanie ze „ślepą” kuchnią 
na szóstym piętrze w 10-piętrowym blo-
ku. Mieszkaliśmy tam w czwórkę: rodzi-
ce, brat i ja, przez całe lata 70. Blok miał 
dwie klatki i windę. Mieścił się na placu 
Lenina, od 1991 r. to plac Teatralny. Stał 
na skraju osiedla, więc nie było to takie 
typowe blokowisko. 

Z podwórka pod blokiem wychodzi-
ło się na jedną z głównych ulic Opo-
la, ul. Ozimską. Widok, jaki miałem z 
balkonu, to był duży plac przy tej uli-
cy. Dalej za placem było kino „Kra-
ków”, największe w Opolu. Tam wła-
śnie najczęściej rodzice zabierali mo-
jego brata i mnie na niedzielne po-
ranki dla dzieci. Kino „Kraków” było 
już przy ulicy Katowickiej. Paręset 
metrów dalej, przy tej samej ulicy, 
ale za skrzyżowaniem z Ozimską, było 
drugie kino „Kosmos”. Było znacznie 
mniejsze niż „Kraków” i miało krze-
sła na równym poziomie, tak że trze-
ba było zadzierać głowę, żeby wi-
dzieć ekran. Tam nie lubiłem chodzić, 
ale tam zobaczyłem swoją pierwszą 
„Godzillę” i przeciskałem się przez 
tłum na „Wejście Smoka”. Trzecie 
kino (tak, tak, miałem też w pobliżu 
trzecie kino) „Odra” znajdowało się 
w podobnej odległości jak dwa po-
przednie, ale w przeciwnym kierunku 
od mojego bloku, w stronę Rynku. Z 
tym kinem łączą mnie takie premiery, 
jak „Obcy - Ósmy pasażer Nostromo” 

i dwanaście razy  „Gwiezdne Wojny”. 
Mieliśmy także kino studyjne w Mło-
dzieżowym Domu Kultury, gdzie chodzi-
liśmy głównie ze szkołą. Z tego, co pa-
miętam, poza tymi kinami w Opolu były 
jeszcze dwa inne. 
Podwórko przy bloku było ukryte od 
gwaru miejskiego, bo od ulicy oddzielał 
je szereg starych kamienic. Centralnym 
punktem była piaskownica i ławecz-
ki, dookoła nieduże skwery podzielone 
alejkami, wzdłuż nich żywopłoty i gdzie-
niegdzie zabudowane wiatami śmietni-
ki, uroczo okryte zwisającymi witkami 
wierzb. Obok śmietników trzepaki. Ale 
nas, chłopców najbardziej interesowały 
jednak tyły kamienic. Dawniej kamieni-

ce miały mnóstwo różnych przybu-
dówek, komórek, chlewików, stajni 
i innych pomieszczeń. To wszystko 
w procesie urbanizacji zostało wy-
burzone jako niepotrzebne. Po tych 
zabudowaniach pozostały niewiel-
kie murki, które niczego nie ogra-
dzały i występy cegieł w ścianach 
kamienic na wysokości ok. dwóch 
metrów nad ziemią. To na tych 
murkach i gzymsach ćwiczyliśmy 
swój zmysł równowagi i dostawa-
liśmy dawkę adrenaliny. Na gzyms 
o szerokości cegły wchodziliśmy po 
na wpół rozwalonym murku, po-
tem krok po kroku sunęliśmy przy 
ścianie, aż do jej końca i wtedy ska-
kaliśmy. Albo nie. Bo chociaż z dołu 
występ w ścianie nie wydawał się 
wysoko, to jak już się na nim stało 

i patrzyło w dół, nogi „waciały”. Nie raz 
przychodziło nam wycofywać się z po-
wrotem, bo nie byliśmy „w głowie” go-
towi na taki skok. Natomiast ja zawsze 
skakałem, kiedy widziałem, że wśród 
obserwatorów była jakaś dziewczyna. 
Podwórko było też moim azylem, gdzie 
mogłem wyjść, kiedy nie chciałem być 
w domu. A w domu mieliśmy telewizor. 
Ten cudowny wynalazek w dwóch przy-
padkach powodował, że wolałem być na 
podwórku. To były transmisje meczy pił-
karskich i horrory. Mecze były straszli-
wie nudne, nawet jak grała na mundia-
lu nasza słynna reprezentacja, a to prze-
cież czasy jej sławy. Za to podwórko w 
tym czasie było bardzo ciekawe. Puste i 
ciche jak nigdy, wręcz tajemnicze. Takie 
same były ulice. Od czasu do czasu cisza 
ta przerywana była jednoczesnym ry-
kiem ze wszystkich otwartych okien: Je-
eeest! Aż ciarki przechodziły po plecach. 
Horrorów nigdy nie lubiłem. W tym ma-
łym czarnobiałym telewizorze wraże-
nie było jeszcze gorsze. Bałem się nawet 
jak puszczali serial o „Świętym” Simonie 
Templarze. Pamiętam jak w dżdżysty li-
stopadowy dzień, sam w piaskownicy, 
z uporem maniaka, starałem się ulepić 
jak najwięcej babek, zanim deszcz ich 
nie rozmyje. Ale nie było mi tam źle, bo 
miałem świadomość, że w domu mama, 
ojciec i brat, przygryzając pięści lub cho-
wając twarz w poduszkę, oglądali „Na-
rzeczoną Frankensteina”. 
W czasach, kiedy mieszkałem na placu 
Lenina, ciągle dookoła coś się budowa-
ło i w związku z tym mieliśmy z chłopa-
kami wspaniały plac zabaw w głębokich 
rowach i wykopach. Często też znajdo-
waliśmy tam karbid. A taki karbid był 
bardzo interesujący jak go zalać wodą i 
zamknąć w butelce. Wtedy też, na placu 
pod moim oknem, wybudowano Teatr 
im J. Kochanowskiego. Wspaniale wy-
glądał jego złoty dach. Zaczęły się opol-
skie konfrontacje teatralne i o moim 
rodzinnym miejscu było już głośno w 
świecie kultury. Teraz to duma Opola, a 
plac nazwano Teatralnym. Ale najwięk-
sza budowa pod moim oknem trwała 
bez mała 10 lat. Najpierw doszły nas słu-
chy, że na placu WSS „Społem” zbuduje 
nam supernowoczesny dom handlowy. 
Jego supernowoczesność miała polegać 
przede wszystkim na tym, że będą tam 
ruchome schody. Takie same jak widzia-
łem na dworcu w Katowicach. No i nie 
mogłem się już doczekać otwarcia, któ-
re miało być za rok, potem drugi, a po-
tem już nikt nie mówił o otwarciu. Nie 
doczekawszy go, moja rodzina przepro-
wadziła się do większego pracownicze-
go mieszkania na nowym osiedlu „Ma-

linka”. SDH „Opolanin” został 
otwarty dopiero 4 lata później i 
rzeczywiście były tam ruchome 
schody. 
Przeprowadzka odbyła się bez 
udziału mojego i brata. My w 
tym czasie spędzaliśmy wakacje 
u babci w Siedliszczu koło Cheł-
ma. Opiekowało się nami wu-
jostwo z Poznania. Był to lipiec 
1980 r. nie wiedziałem, o co cho-
dzi, ale widziałem coraz większe 
zdenerwowanie wujka, który za-
miast szukać grzybów w lesie, 
których było tam zawsze bardzo 
dużo, śledził informacje w radio i 
gazetach. Pewnego razu na moją 
uwagę o nowym mieszkaniu od-
powiedział: „Ty się nie martw o 
przeprowadzkę, bo ja nie wiem, 
czy my do domu wrócimy”. Do 
domu wracaliśmy przez Lublin. 
Kiedy żyliśmy w centrum miasta 
to wszędzie mieliśmy blisko. Do 
kuzyna Leszka na Mały Rynek, do 
szkoły na pl. E. Thalmanna (obec-
nie Daszyńskiego), do której cho-
dziłem samodzielnie już w wieku 
8 lat, i do różnych sklepów, w któ-
rych po szkole zajmowało się ko-
lejkę, a po godzinie 15. przycho-
dziła mama i stała dalej. Po prze-
prowadzce na kraniec miasta sy-
tuacja wyglądała tak, jak przed-
stawiono to w „Alternatywach 
4”, może tylko mniej dosadnie. 
Wszędzie było daleko i ważnym 
elementem stały się podróże au-
tobusami MPK. 
Znaleźliśmy się na jeszcze więk-
szym placu budowy. Nasz blok, 
już 4-piętrowy, bez windy, był 
ostatnim wykończonym blo-
kiem na końcu miasta. Obok sta-
ły szkielety dwóch innych, a za 
nimi tylko pola i daleko budy-
nek Opolskich Zakładów Drobiar-
skich. Z okna łazienki widzieliśmy 
wielki pas krzaków malin. Po-
tem znowu pola należące do SKR
-u. Kiedy wybieraliśmy się w tym 
kierunku na spacer, dochodzili-
śmy do niewielkiego stawu oto-
czonego drzewami. Co zimę, gdy 
woda zamarzała, graliśmy tam z 
ojcem i bratem w hokeja. 
W tych pierwszych latach na osie-
dlu był tylko jeden sklep. Jednak 
na tyle duży, że kolejka w środku 
mogła zwinąć się kilka razy. Jako 
dziecko nie mogłem zrozumieć, 
po co mam w niej stać jak na ko-
niec można było kupić tylko dwie 

małe paczki kawy, której nie piłem. Ale 
mama i tak kazała mi się ustawiać w ko-
lejce jeszcze raz, po kolejne dwie pacz-
ki. Najgorzej było w zimie, bo na ze-
wnątrz było zimno albo padał deszcz a 
w środku duchota i gorąco, a stało się 
kilka godzin. Pierwsze co zrobili moi ro-
dzice po przeprowadzce, to wydzierża-
wili za tzw. „pół litra” mały kawałek zie-
mi od właściciela pola. Pasek około pięć 
metrów na dziesięć, sto metrów od blo-
ku. Uprawiali go w wolnym czasie, siejąc 
tam marchewkę, kapustę, pora. W ten 
sposób mieliśmy przez jakiś czas własne 
świeże warzywa. Tak też robiło kilku na-
szych sąsiadów. Żadnego płotu nie było 
i nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się 
częstował plonami bez naszego zapro-
szenia. Ponieważ mieszkania były zakła-
dowe, naszymi sąsiadami byli oczywi-
ście znajomi mojego ojca z pracy, a pra-
cował w ZNTK w Opolu popularnie zwa-
nych „Wagonówką”. 
Z biegiem lat osiedle się rozwijało. 
Wznoszono nowe bloki, budowano 
przedszkola. Pola niknęły zalewane be-
tonem. Znikały też polne drogi z kaplicz-
kami, którymi jeździliśmy rowerami nad 
Jeziora Turawskie. Na miejscu krzaków 
malin powstało boisko. Takie proste tra-
wiaste, z dwiema bramkami, gdzie gra-
liśmy w piłkę z kolegami. Wraz z rozbu-
dową osiedla coraz więcej osób z nie-
go chciało korzystać i coraz częściej bo-
isko było zajęte. Pojawiły się też psy i 
kupy. Na początku ten problem wyda-
wał się naturalny i nawet śmialiśmy się, 
gdy ktoś weń wdepnął. Ale sprawy przy-
brały bardzo szybko zły obrót i był czas, 
kiedy na boisko w ogóle nie można było 
wejść. Uśmiech na twarzy zamienił się 
w grymas wściekłości i w końcu niepisa-
na umowa wytyczyła granice dla wypro-
wadzających psy, na pasie zieleni poza 
boiskiem do 5 metrów od linii autowej. 
Żadnej linii autowej nie było, a jedynie 
granica udeptanej ziemi, więc i tak był 
problem, kto ma iść po za daleko wybi-
tą piłkę. 
Na „Malince” przeżyłem stan wojenny, 
czas licealny, studia na WSP w Opolu. 
W latach 90. Postawiono nam „McDo-
nalda”. Teraz osiedle jest samowystar-
czalne. Można w nim mieszkać i w ogó-
le nie jeździć do centrum miasta. Na-
wet niedaleko powstała galeria handlo-
wa „Turawa Park” i wielki szpital woje-
wódzki. Ten rozdział mojego życia został 
zamknięty w ubiegłym roku, kiedy po 
śmierci ojca postanowiliśmy mieszkanie 
na „Malince” sprzedać.

✎ Jarosław Jańta

Mój dom
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24 czerwca odbył się kolejny ze space-
rów miejskich. Tym razem gospoda-
rzem wydarzenia był Andrzej Wojcie-
chowski, autor między innymi „Opo-
wieści złotoryjskiej”, do której to po-
wieści w pewien sposób temat prze-
chadzki nawiązywał. Pomysłem prze-
wodnim spaceru była Złotoryja jako 
miasto dwóch narodów: niemieckie-
go i polskiego. Poniżej prezentujemy 
zapis tego, co można było podczas wę-
drówki usłyszeć i zobaczyć. 
Fontanna Górników. Na początek spaceru 
wybrałem miejsce, które jest doskonałą ilu-
stracją przenikania się tradycji polskiej i nie-
mieckiej. Bo przecież, my urodzeni w Zło-
toryi, jesteśmy przekonani, że w 1241 roku 
pod Legnicą walczyli nasi złotoryjscy górni-
cy. Nasi czyli Polacy. Pomnik miał być pro-
pagandową zasłoną dla niezbyt ciekawej 
już sytuacji na froncie. Jednakże pierwot-
ny zamysł odsłonięcia w 500 rocznicę bitwy 
nie udał się i ostatecznie stało się to 2 lata 
później. Mniej chlubnym faktem jest, że 
odsłonięcia dokonał Gauleiter Karl Hanke 
uznany później za zbrodniarza wojennego. 
Ciekawym z kolei faktem jest, że �Fritz Rich-
ter-Elsner za modela postaci wybrał mistrza 
piekarskiego Wilhelma Knute mieszkające-
go przy Salzerstrasse 8. (Solna 8)
Ulica Solna to jedna z tych ulic, która naj-
rzadziej zmieniała swoją nazwę. Solną była 
od zawsze do dziś z małym wyjątkiem. 
Przez 15 lat po wojnie nosiła nazwę Woj-
ciecha Drzymały. Kim był Wojciech Drzyma-
ła nie wiadomo. Najprawdopodobniej cho-
dziło o Michała Drzymałę, aż trudno uwie-
rzyć, że przez 15 lat nikt nie odkrył pomył-
ki. Co ciekawe, w Opolu do dziś jedna z ulic 
nosi nazwę Wojciecha Drzymały. Identycz-
na pomyłka, ale tam mimo że mają świado-

brykę kapeluszy, tartak i drugi młyn przy 
placu Sprzymierzeńców. 
Przed wojną w powiecie było 51 młynów. 
Po wojnie uruchomiono 46.
Stacja Kolejowa – pierwszy pociąg przyje-
chał 24 listopada 1945 r. O godzinie 15:30 
odjechał do Legnicy o 17:20. Początkowo 
pociągi jeździły do autostrady i dalej pasa-
żerowie przechodzili pieszo przez drogę. 
Wycofujący się Niemcy wysadzili wszystkie 
wiadukty w kierunku Lwówka. Przesiedleń-
cy z kresów nie przyjeżdżali w krytych wa-
gonach. Film „Sami swoi” wprowadził nas 
w błąd. 
Tu przyjeżdżali osadnicy, czasem kilka tygo-
dni czekali na stacji na przydział mieszkania. 
Ale Niemcy raczej stąd nie wyjeżdżali. Punkt 
zborny dla Niemców znajdował się na Lin-
denplatz i stamtąd pieszo szli do Chojnowa 
lub Legnicy. Angażowano do tego również 
chłopów, kazano im podstawiać furmanki i 
odwozić dobytek.
Do składów dołączano tzw. Krowiaki. We-

wnątrz takiego wagonu wzdłuż umieszczo-
ny był drąg, którego pasażerowie trzyma-
li się podróżując na stojąco. Klientami tych 
wagonów byli spadochroniarze. Tak nazy-
wano ludność wiejską, udającą się na miej-
skie targowiska w celu sprzedaży swoich 
produktów. Nazwa wzięła się z powodu bia-
łej płachty, która — odpowiednio założona 
— spełniała rolę plecaka. Miejsca siedzące 
tym osobom raczej nie sprzyjały.
Parowozownia znajdująca się przy ulicy 
Grunwaldzkiej (przez wiele lat mieścił się 
tam Polmozbyt). 
Historia Pionierów:
13 lutego 1945 Złotoryję zajęły wojska ra-
dzieckie I Frontu Ukraińskiego pod dowódz-
twem marszałka Iwana Koniewa; miasto 
stało się częścią Polski. Do roku 1949 do-
tychczasowi mieszkańcy miasta zostali wy-
siedleni do Niemiec, większość z nich tra-

mość błędu, z powodu kosztów nie zamie-
rzają jej zmienić.
Z kolei dzisiejszy Plac Lotników swoją na-
zwę zmieniał chyba najczęściej. Był za nie-
mieckich czasów placem Cesarza Wilhel-
ma, co było uzasadnione stojącym tam po-
mnikiem. Po wojnie zaś był placem: Zyg-
munta (nie wiadomo jakiego), Nikosa Belo-
janisa. (grecki działacz ruchu komunistycz-
nego), Karola Świerczewskiego. 
Kamienica mieszkalna, która w pamięci 
Złotoryjan zapisała się jako PZGS w przeci-
wieństwie do budynku Muzeum Złota za-
sługuje na miano katowni. Po przeniesie-
niu siedziby UB z dzisiejszej alei Miłej ube-
cy musieli być usatysfakcjonowani. Znaleźli 
tutaj godne warunki do „pracy”. Zagrodzo-
no ulice Górną, Solną i Sikorskiego. Władze 
protestowały, ale UB się z tym nie liczyło. W 
nocy puszczano głośno muzykę, aby zagłu-
szyć krzyki torturowanych. Żyją jeszcze dziś 
ludzie, którzy twierdzą, że znajdowały się 
tam zapadnie, to raczej fantazje, ale faktem 
jest, że było duże piwnice, w którym po la-
tach można było znaleźć napisy osadzo-
nych. Po przeciwnej stronie na skarpie w 
latach 70. osunęła się ziemia odkrywając 
zwłoki dwóch osób. Po raz pierwszy po-
jawia się Kazimierza Cessanisa.
Na górze schodów Brama z napisem 
„Stadt” tu zaczynało się prawdziwe mia-
sto. W czasach niemieckich i tuż po woj-
nie pomnik Kaisera Wilhelma. Restaura-
cja Kaiser. 
Notariusze – willa dyrektorska zakładu 
dla sierot Schwabe-Prisemuth
W dali dom Urbanów. Ogród, który koń-
czył się na Kościuszki. Urbanowie wybu-
dowali m.in. Budynek Urzędu Miejskie-
go, Dworzec kolejowy, Gmach Liceum, 
Szkołę nr 1, Fabrykę kapeluszy czyli Za-
kłady Obuwia. Rzeźnię, Gazownię, Szpi-
tal psychiatryczny. Wiele mostów i wia-
duktów. Większość wiaduktów na auto-
stradzie śląskiej na odcinku od Bolesław-
ca do Kątów Wrocławskich. W czasach 
kryzysu siły roboczej zatrudnił 100 wło-
chów z Lombardii. Firma była dobrze zor-
ganizowanym przedsiębiorstwem. Jej wła-
snością był wapiennik za stacją kolejową, 
kamieniołom przy Piastowej z zakładem 
przeróbczym przy 3 Maja. 

Zakład Fotograficz-
ny Hyna, po woj-
nie Józef Stryszow-
ski. Zakład „Zu-
zia” wspomnienia 
A. Thomczika z lat 
1945/46, który pra-
cował u Stryszow-
skiego. „Wielu rosyj-
skich żołnierzy przy-
chodziło do zakła-
du z rowerami. Ko-
niecznie chcieli mieć 
zdjęcie z rowerem. 
Prawdopodobnie 
chcieli później wy-

fia do Solingen w 
Nadrenii Północ-
nej-Westfalii w bry-
tyjskiej strefie oku-
pacyjnej. Ludność 
– Pierwsze powojen-
ne proporcje ok. 3 
tys Niemców – 200 
Polaków
Złota Góra otrzyma-
ła nazwę Obwód 31. 
28 maja 1945 przy-
bywa I grupa Pola-
ków z pełnomocni-
kiem Antonim Skow-
ronem działaczem 
Stronnictwa Ludo-
wego z Kielc. Wraz z 19 osobową grupą, 
których nazwisk nie znamy, a 7 mieszczan 
znamy. Od marca 1946 obowiązuje nazwa 
Złotoryja. 
PUR w Złotoryi w starostwie. Władysław 
Połeć kierownik. W Chojnowie punkt eta-
powy Kierownik Alfred Żydek – później bur-
mistrz. W czerwcu i lipcu 1945 przyjęto 450 
rodzin, z czego 300 zza Buga. Ponadto szcze-
gólnie w Chojnowie 2000 migrantów otrzy-
mało pomoc wyżywienie i nocleg i zapomo-
gi. Z końcem 1947 r, przeważali już przesie-
dleńcy z Polski centralnej. 
Gazeta „Pionier” w artykule 1946 „Złotoria 
– ziemia prawie obiecana” pisała – to naj-
urodzajniejszy powiat, nie dość że pachnie 
zlotem to jeszcze urodzajne gleby.
 Rozporządzenie: dDo końca sierpnia 1945 
usunąć niemieckie napisy. Ślady niemczy-
zny a w to miejsce polskie nazwy. Kierując 
się tradycją, lub tłumacząc nazwy niemiec-
kie, ewentualnie zamienić niemieckie na 
polsko brzmiące. Ale jeszcze w 1948 roku 
ponaglano, żeby ostatecznie zlikwidować 
ślady. 
83% powierzchni było zaminowane, więcej 
tylko we Lwówku i Jaworze, a np. w Żarach 
zaledwie 3%
Prawdziwą plagą byli szabrownicy działa-
jący w zorganizowanych bandach. Było to 
możliwe, bo nikt nie wierzył, że te ziemie 
będą na zawsze polskie. 
W październiku 1945 roku działało już 
oświetlenie w centrum miasta, a w 1946 
roku uruchomiono gaz. 
Rosjanie zatrudnia-
li w gmachu komen-
dantury, czyli dzi-
siejszej Policji, a nie-
mieckiego urzędu 
skarbowego Niem-
ców do sprzątania. 
Płacili miską zupy 
i kawałkiem chle-
ba. Rosjanie opuści-
li Złotoryję 3 grudnia 
1949.
Fabryka Kapeluszy – 
wybudowana przez 
Urbana w 1879 
roku. Czyli 2 lata po 

słać zdjęcia do Rosji, aby rodzina widziała, 
że są już posiadaczami roweru. Szczegól-
nie zależało im też na tym, ażeby widocz-
ne były zegarki, nawet dwa. W tym celu wy-
soko podwijano rękaw. Oficerowie rosyjscy 
przyjeżdżali nieraz na koniu albo w bryczce 
razem ze swoją damą. Wówczas zdjęcia mu-
siałem robić na zewnątrz przed (na tle) po-
mnika cesarza Wilhelma II”. 
Gimnazjum Schwabe-Prisemuth (Christian 
Schwabe pochodził z Sędzimirowa, Johan-
na Prisemouth z Brunowa) Po śmierci fun-
datorów czekano 37 lat, bo ofiarodaw-
ca przeszacował swój majątek. Fundatorzy 
chcieli wybudować ośrodek dla chłopców. 
Burmistrz Gustaw Math�äi przekonał Ja-
koba von Zedlitz, który wywodził się z No-
wego Kościoła, że siedziba powinna być w 
Złotoryi a nie w Lubinie. Magistrat miasta 
Goldberg gotowy jest oddać bezpłatnie 4,5 
hektarową parcelę w okolicy zwanej Burg-
berg. Budynek wybudowała firma Urban w 
1877 r. Chwilami na budowie pracowało 70 
murarzy i 50 pomocników. Powstał zakład 

dla sierot. Od 1927 roku pregimnazjum. 
W 1890 roku szkołę odwiedził japoński na-
uczyciel następcy tronu i wystawił bardzo 
dobrą ocenę.
Tuż po wojnie żołnierze rosyjscy szabrowa-
li magazyn i chcąc zatrzeć ślady podpalili 
budynek. Nawet po przyjeździe straży po-
żarnej nie pozwolili gasić, aż się komplet-
nie spalił (Kot) Budynek wyremontowano 
i dopiero 1 września 1954 r. szkoła otrzy-
mała odbudowany po zniszczeniach wojen-
nych obiekt, bo Liceum istniało od 1 wrze-
śnia 1951 r. 
Dom pastora Grunewalda - opowieść o 
wizycie Pastora i Modlitwie w ogrodzie na 
grobach swojej matki i córki. Popełniły sa-
mobójstwo po wkroczeniu Rosjan. 
Młyn i młynówka – wybudowano w 1599 
roku. Wodą z młynówki zasilano: młyn, wie-
żę ciśnień (1725 – 56 metrów w górę), fa-

tym jak wybudowano gmach LO. 
Fabryka należała do braci Neuman. Była to 
niewątpliwie najbogatsza rodzina w Gold-
berg. Rodzinna willa stoi do dziś (obecnie 
MOPS) Fabryka miała swoją filię w USA. W 
czasie wojny mieściła się tu fabryka pod-
zespołów radiowych Opta Radio-Werke. 
Był to podobóz obozu pracy w Zgorzelcu. 
W miejscu, gdzie dziś znajduje się parking 
znajdowała się mała elektrownia wodna, 
zasilana przez młynówkę. Przed wojną nie 
tylko dostarczała energii na potrzeby pro-
dukcyjne, ale poruszała dodatkowo genera-
tor prądu, który dostarczał energię dla po-
łowy Złotoryi i działała jeszcze kilkanaście 
lat po wojnie.
Po wojnie w kwietniu 1946 roku przyjeżdża 
do Złotoryi Antoni Mieszczak z dwoma pra-
cownikami. Mieszczak przed wojną praco-
wał w Bielsku-Białej w fabryce kapeluszy. 
W czasie wojny miał chwalebną kartę wal-
ki z okupantem. Uruchomił fabrykę kapelu-
szy i stożków wełnianych w listopadzie 1946 
roku. Mieszczak w 1947 zostaje aresztowa-
ny przez Cessanisa. Przesiedział 9 miesięcy 
w areszcie i w końcu został oczyszczony z za-
rzutów. 
Powstała koncepcja produkowania zamiast 
kapeluszy - płyt filcowych, czego dotąd nie 
produkowano w Polsce. W 1950 rozpoczę-
to produkcję kapci filcowych, a w 1953 obu-
wie na spodach gumowych. 
ZZO Żłobek i przedszkole wbrew pozo-
rom dotowany był z budżetu państwa. Nie-
mniej zakład łożył tam sporo pieniędzy. Za-
trudniał nawet krawcową, która szyła ubra-
nia dla dzieci, kupował zabawki, nagrody 
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kania, poszukiwany przez organa M.O. 
we Wrocławiu, ukrywający się w Zło-
toryi przy ulicy bocznej Mickiewicza u 
swej kochanki ob. Skrzypek Marii. Sto-
pa był przystojnym, wysokim, dobrze 
zbudowanym mężczyzną. Zapamięta-
łem jego buty oficerki i sygnet na ręku. 
Po dwóch–trzech dniach zbitą z desek 
trumnę wywieziono na cmentarz śmie-
ciarką, należącą do Urzędu Miasta. Po-
chowano go za cmentarzem. Jednak 
jego zwłoki po kilku dniach zostały wy-
kopane i zabrane przez organizację do 
której należał.
Konopnickiej – Po wojnie Skarbowa. 
Szkoła Podstawowa we wrześniu 1945. 
Szpital wybudowano w 1780. Urucho-
miono już w październiku 1945. Jako 
pierwszą uruchomiono poradnię we-
neryczną. W starym szpitalu przy Szpi-
talnej wyburzyli ściany i stworzyli sobie 
dwie sale gimnastyczne. Najpierw 22 
września 1945 r. w budynku przy obec-

nej ulicy Marii Konop-
nickiej, wówczas Skar-
bowa 26. Od 13 listopa-
da 1946 r. – szkoła zaj-
muje budynek przy pla-
cu Zwycięzców 7. W 
czasie wojny urządzono 
w niej lazaret.
Szkoła Podstawowa 
nr 1 – Tuż po wojnie 
umieszczono tam ko-
mendę milicji. Inspek-
tor Jan Stępień doma-
gał się u komendanta 
o oddanie budynku „A 
co pan zrobi jak ja przy-
prowadzę dzieci, żeby 
się upomniały o szkołę? 
– Niech przychodzą - ja 
mam pepeszę” 

W piwnicach inżynier Herwich z po-
mocą swoich pracowników zorganizo-
wał łaźnię miejską. 
13 sierpnia 1947 komendę przeniesio-
no na Staszica, było to możliwe dzię-
ki temu, że Rosjanie przenieśli się na 
Kościuszki.
Fabryka cygar - Początki zakładu się-
gają 1877 r. Najpierw mieścił się 
gdzieś przy obecnej ul. Kolejowej a 
pierwszym właścicielem był prawdo-
podobniej Gottlieb Ritter. Zatrudniał 
mniej niż dwadzieścia kobiet. Po Rit-
terze fabrykę objęło dwóch wspól-
ników, Brunon Pladeck i Geist. To ich 
dziełem była budowa nowego budyn-
ku fabrycznego. W fabryce zatrudnia-
no przeważnie kobiety. pośród ponad 

trzydziestu osób załogi widzimy tylko 
trzech mężczyzn. Większość zatrudnio-
nych w fabryce pracowała w jednej hali. 
zwijała liście tytoniu. Ta czynność, jak i 
pozostałe, wykonywano ręcznie. Moż-

dynku, zginął dlatego, że zaciął się mu 
pistolet. Ranny w kolano Stopa zdo-
łał uciec z ul. Mickiewicza poprzez ul. 
Klasztorną i Staszica w kierunku Ko-
ziej Góry. Samobójstwo popełnił powy-
żej ul. Staszica, na wysokości dzisiejszej 
ul. Krótkiej, tuż powyżej doliny płynące-
go wzdłuż ulicy Staszica potoku. Przed 
śmiercią miał podrzeć a nawet zjeść ja-
kieś dokumenty. Jego zwłoki znaleziono 
następnego dnia rano, przewieziono do 
ówczesnego szpitala przy ul. M. Konop-
nickiej, gdzie można było nawet je oglą-
dać przez okno na parterze. Podczas 
pogrzebu panowała atmosfera strachu, 
podsycana pogłoskami o grożących pro-
wokacjach. W mieście mówiono, że H. 
Stopa został pochowany w oficerskich 
butach gdzieś pod cmentarzem (poni-
żej cmentarza żydowskiego lub po prze-
ciwnej stronie ulicy, czyli pod cmenta-
rzem niemieckim), ale na drugi dzień po 
pogrzebie jego zwłoki wykradli „wspól-
nicy” lub rodzina. Sekcja zwłok Stopy 

stwierdziła, że był raniony kilkakrotnie 
w prawą rękę i nogę oraz w palec u le-
wej reki. Zabitym bandytą okazał się po 
sprawdzeniu dokumentów Stopa Hen-
ryk, lat 19, bez stałego miejsca zamiesz-

na wywnioskować ze starej fotografii, 
że zakład nie dawał odzieży roboczej, a 
pracownicy mieli własne ubrania z far-
tuchami włącznie. praca była szkodli-
wa dla zdrowia, Pracownicy mogli tutaj 
kupić taniej wy-
brakowane cy-
gara, produ-
kowano cyga-
ra marki „Trot-
zendorf” Cyga-
ra były w owym 
czasie towarem 
l u k s u s o w y m , 
ekspediowanym 
najprawdopo -
dobniej głów-
nie poza mia-
sto, sklepu przy 
zakładzie nie 
było. Fabryka 
cygar istniała aż 
do 1945 r. Trud-
ny okres prze-
żyła pod-czas 
I wojny świa-
towej i kryzy-
su gospodarcze-
go (1929-1933). 
Pladeck jako ka-
waler Żelazne-
go Krzyża, wrócił 
na front i poległ 
w 1916 r. We-
dle spisu miesz-
kańców miasta 
z 1939 r., przy 
Schmiedestraße 
1 (dziś ul. Basz-
towa) zamieszki-
wała jeszcze Ka-
tharine Pladeck, 
wdowa po wła-
ścicielu fabryki. 
Po 1945 r. pro-
dukcji nie wzno-
wiono. Wnętrze 
zakładu zosta-
ło rozgrabione 
przez stacjonu-
jącą w mieście 
armię radziec-
ką oraz osadni-
ków. Sam budy-
nek został póź-
niej rozebrany.
Poniżej budynek 
loży masońskiej 
„Wierność na 
Kaczawą” a jesz-
cze niżej ogród 
botaniczny. 
Sala społeczniaka mieściła się w byłej 
sali bankietowej hotelu Drei Berge. Po-
żar Społeczniaka 16-08-1971
Pierwszym złotoryjskim klubem spor-

w konkursach. Na tym właśnie polega-
ła przewaga tych przyzakładowych pla-
cówek, że miały podwójne źródło finan-
sowania.
Cmentarz – w XII i XIII wieku chowano 
tam ciała włóczęgów, samobójców, ofia-
ry egzekucji. W wielkich dołach chowa-
no ofiary dżumy, ospy i czerwonki. To 
był cmentarz poza miastem a więc po-
chowanie na nim nie było zaszczytem. 
Dopiero gdy na cmentarzach wokół ko-
ściołów zabrakło miejsca wydano bez-
względny zakaz grzebania i nakaz korzy-
stania z cmentarza wokół kościoła Miko-
łaja. Cmentarz był nietypowy, gdyż urzą-
dzono go w formie ogrodu. Wiele cen-
nych rzeźb, grobowce w formie rzym-
skich świątyń. Dzieła sztuki.
Kavarielberg (dziś Chrobrego) – Przed 
wojną była tam siedziba Jugenfolk (do 
14 lat) i Hitlerjugend. W miejscu gdzie 
dziś stoją garaże był plac musztrowy.
Sikorskiego 5 – pierwsza po wojnie 
przychodnia. Pierwszy lekarz Henryk 
Borejko. 
Plac Matejki – nosił nazwę Gustawa 
Mathei. To jego zasługą było między in-
nymi wybór Goldberg na siedzibę fun-
dacji Schwabe-Prisemuth. Stąd po spo-
lszczeniu Plac Matejki. Ale w czasie woj-
ny nazwę zmieniono na Horst-Wessel 
platz. Autor tekstu do pieśni Horst-
Wessel-Lied, która wkrótce po mordzie 
dokonanym na autorze została oficjal-
nym hymnem partyjnym NSDAP i w la-
tach 1933–1945 była śpiewana jako nie-
oficjalny hymn zamiast hymnu państwo-
wego. Propaganda nazistowska zrobi-

ła z niego męczennika, choć napraw-
dę zginął w wyniku bójki o niezapłaco-
ny czynsz. 
Pierwszy listonosz pojawił się w Gold-
berg w roku 1839. Pierwszy telegraf po-
jawił się w Złotoryi w 1862, pierwszy te-
lefon podłączono w 1900. 
Zakład szklarski Malinowski przeniósł na 
Szkolną, ale do niedawna był to jedy-
ny zakład rzemieślniczy, który zarówno 
przed wojną jak i po wojnie był wciąż w 
tym samym miejscu.
Pierwsza po uruchomiona po wojnie 
piekarnia Zejferta w miejscu piekarni GS.
16 listopada 1946 pacyfikacja siedziby 
PSL. Działaczy PSL aresztowano i maltre-
towano na UB. Jeden z działaczy wspo-
mina jak go aresztowano i przez 5 tygo-
dni maltretowano, wybito mu wszystkie 
zęby, uszkodzono twarz. Kiedy go unie-
winniono, zwrócił się po odszkodowa-
nie. W zamian miał podpisać zobowią-
zanie do milczenia pod groźbą kary 5 lat 
więzienia. Wybory miał wygrać blok de-
mokratyczny i robiono to bandyckimi 
metodami. 
Mickiewicza – W całej powojennej hi-
storii miasta jedynie 4. lipca 1948 r., do-
szło do wydarzenia o takiej skali i takiej 
liczbie ofiar. Przyniosło śmierć funkcjo-
nariuszom Urzędu Bezpieczeństwa w 
Złotoryi, Zygmuntowi Jaszczy i Czesła-
wowi Bizoniowi oraz Henrykowi Sto-
pie. Rano w dniu 4. lipca (lub poprzed-
niego dnia) Henryk Stopa widziany miał 
być, jak strzelał z pistoletu do ptaków 
w parku przy ul. Legnickiej. Wieczo-
rem, między godziną 8 a 9, cała histo-
ria rozpocząć się miała w Rynku, gdzie 
Stopa czekał na Czesława Bizonia w po-
bliżu restauracji „Adria” (znajdowała się 
na początku górnego od-
cinka ul. A. Mickiewicza). 
Chciał najprawdopodob-
niej zemścić się za to, że 
w czasie okupacji Bizoń 
wydał gestapo jego ojca. 
Jaszcza i Bizoń patrolowa-
li miasto. Wszyscy trzej 
spotkali się następnie w 
wymienionej restauracji, 
z której po jakimś czasie 
udali się w dół ulicy Mic-
kiewicza, czyli w kierun-
ku mieszkania H. Stopy. 
Podobno Stopa próbował 
tłumaczyć Jaszczy, że „do 
niego nic nie ma”, ale ten 
ostatni odejść nie chciał. 
Strzelanina rozpoczęła się 
na wysokości ul. Przelot, 
po prawej stronie ul. Mickiewicza (idąc 
w dół). Czesław Bizoń zginął na ulicy, 
jego zwłoki widziano przy krawężniku, 
sprawca prawdopodobnie go maltreto-
wał. Z. Jaszczę znaleziono wewnątrz bu-

towym był „Kapelusznik”, przekształco-
ny potem we „Włókniarza”. Później, gdy 
powstał „Górnik”, usiłowano te kluby 
połączyć, ale nie za bardzo to wychodzi-
ło, gdyż Włókniarz był starym klubem z 

własną świetlicą i gronem wiernych ki-
biców, którzy nie byli chętni scaleniu. 

✎ Andrzej Wojciechowski
◙ Sylwia Dudek-Kokot
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Wokół Stowarzyszenia Świadków Jeho-
wy, narosło wiele mitów i stereotypów. 
Kiedy jednak mamy okazję poznać bliżej 
choćby jedną osobę z tego kręgu, może-
my się łatwo przekonać, że są to ludzie 
niezwykle serdeczni, uprzejmi i otwarci. 
Dlaczego zatem tak rzadko nasze drogi 
się krzyżują? Zapewne jednym z powo-
dów jest fakt, iż Świadkowie nie angażu-
ją się w życie polityczne i unikają dzia-
łalności, która nie prowadzi ich do ob-
ranego celu. Na temat działalności Sto-
warzyszenia, rozmawiam z przedstawi-
cielem zboru w Złotoryi Pawłem Gągo-
rowskim:
Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi 
Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. 
Złotoryjski Zbór skupia około 120 Gło-
sicieli w wieku od kilkunastu do ponad 
90 lat. Głosiciel to osoba, która oficjal-
nie bierze udział w działalności ewange-
lizacyjnej i służbie kaznodziejskiej. Nale-
ży wziąć pod uwagę również osoby, któ-
re nie należą do organizacji, ale żyją w 
naszym kręgu. Mam tu na myśli choćby 
współmałżonków, którzy przychodzą na 
zebrania, okolicznościowe uroczystości 
takie jak na przykład Pamiątka Śmierci 
Jezusa. Gdyby wziąć je pod uwagę, to 
może być ponad 200 osób. 
Jest zasadnicza różnica pomiędzy Głosi-
cielem, a Ochrzczonym. Głosicielem zo-
staje się przed chrztem. Jest to okres, 
w którym można podjąć decyzję co do 
swojej przyszłości. Jeśli ktoś nie jest 
przekonany, nie powinien podejmować 
decyzji o przyjęciu chrztu. Jest to spra-
wa bardzo indywidualna. Głosicielem 
może być nawet kilkuletnie dziecko. 
Teoretycznie takie dziecko może rów-
nież podjąć decyzję o chrzcie. Pod wa-
runkiem, że jest to jego w pełni świado-
ma samodzielna decyzja, przez nikogo 
nie narzucona, ale są to niezwykle rzad-
kie przypadki. Osobiście znam przypa-

w wynajmowanych salach, ale na ogół 
spotykano się po prostu w domach. 
Sale takie jak mamy dziś zaczęto bu-
dować po transformacji ustrojowej. W 
czasach poprzedniego ustroju na tere-
nie Złotoryi, zbór tworzyła niewielka 
liczba osób. Dzięki ich pracy i wysiłkom 
mamy dziś to, co mamy. Z oczywistych 
względów jesteśmy elementem anta-
gonistycznym dla kościoła katolickie-
go. Z tej przyczyny narosło wiele stereo-
typów. Jesteśmy zupełnie apolityczni, 
nie bierzemy udziału w życiu politycz-
nym w jakikolwiek sposób. Jest to zgod-
ne ze słowami Jezusa „Moje królestwo 
nie jest z tego świata” Stosujemy się po 
prostu ściśle do tej zasady. Ta doktryna 
powoduje, że jesteśmy niewygodni dla 
władz politycznych. 
Struktura organizacji jest scentralizowa-
na. Najniższą jednostką jest zbór, któ-
ry jest częścią obwodu. W obwodach 
są nadzorcy podróżujący, którzy odwie-
dzają zbory mniej więcej co pół roku. 
Są to ludzie bardzo wyedukowani pod 
względem wspomnianych przymiotów 

duchowych. Podróżują najczęściej z żo-
nami. Zadaniem nadzorcy podróżujące-
go jest umacnianie zborów. Wygłaszają 
oni przemówienia, umawiają się z po-
szczególnymi rodzinami żeby wszyst-
ko jeszcze bardziej scementować. Dzia-
łania zborów koordynowane są z biu-
ra oddziału. Siedziba biura naszego od-
działu znajduje się w Nadarzynie pod 
Warszawą. Nad tą strukturą jest już tyl-
ko Ciało Kierownicze. Członkowie Ciała 
Kierowniczego mieszkają w domu Betel 
w Biurze Głównym Świadków Jehowy w 
Warwick pod Nowym Yorkiem. Ta struk-

dek chłopca teraz już mężczyzny, któ-
ry zrobił to w wieku 12 lat. Na ogół de-
cyzję o chrzcie podejmuje się w znacz-
nie dojrzalszym wieku. Ta decyzja wią-
że się z pełnym oddaniem swojego życia 
Bogu i jego ziemskiej Organizacji. Uwa-
żamy, że jest to krok z którego nie ma 
odwrotu. W zborze wszyscy jesteśmy 
dla siebie braćmi i siostrami. Panuje u 
nas miła i serdeczna atmosfera, odno-
simy się do siebie z szacunkiem, wspie-
ramy się nawzajem. Pomiędzy nami po-
wstają bardzo silne więzi. Dwa razy w 
tygodniu spotykamy się na zebraniach 
w Sali Królestwa, w naszym zborze są to 
wtorki i niedziele. Zbór podzielony jest 
na grupy służby. Starsi bracia są opie-
kunami grup i przewodzą w działalno-
ści ewangelizacyjnej. W naszym zborze 
jest 7 grup. Starsi są również odpowie-
dzialni za nauczanie w zborach. Przygo-
towują przemówienia, wykłady, wizy-
ty pasterskie. Starszy odwiedza rodzinę 
w domu i spędza z nią kilka godzin sku-
piając się przy tym na zbudowaniu do-
mowników pod względem duchowym. 
Poza tym przy tej okazji nie ma żadnych 
kopert. Starsi zboru są osobami czynny-
mi zawodowo, przy czym ich pozycja nie 
ma wpływu na to, czy dana osoba może 
zostać starszym. Decydują o tym jedy-
nie przymioty duchowe takie jak poko-
ra, serdeczność, życzliwość, zachowanie 
pokoju, gościnność. 
W mojej rodzinie przygoda ze Świad-
kami Jehowy rozpoczęła się od Babci. 
W latach 70. mieszkała w Podgórkach, 
gdzie odwiedzali ją Świadkowie. Spodo-
bała jej się doktryna, ludzie, środowi-
sko i  kultura osobista tych ludzi. Za-
częła studiować Biblię, czytać, pozna-
wać i w ten sposób została Świadkiem 
Jehowy. Wymagało to od niej dużo od-
wagi. Ale zapamiętałem ją jako oso-
bę bardzo szczęśliwą. Sama twierdziła, 
że to od chwili, gdy zaczęła zbliżać się 

do Boga. Dalej było już prosto. Kolejną 
osobą była moja mama, następnie ja i 
moje dzieci. W społeczności Świadków 
wychowywałem się od wczesnego dzie-
ciństwa. Zacząłem chodzić na zebrania 
jako mały chłopiec. Na pewno też nie 
było to łatwe. Siłą rzeczy byłem zawsze 
gdzieś z boku. Nie obchodziliśmy świąt, 
nie uczestniczyłem w imprezach takich 
jak urodziny. Koledzy dostawali zegarki 
i rowery na komunię a ja nic. Z tych po-
wodów jako dziecko czułem pewne roz-
terki, czy nawet wyobcowanie. W Pol-
sce najtrudniej było być Świadkiem Je-
howy w w czasach komunizmu. W cza-
sach współczesnych na pewno jest lżej 
po pierwsze dlatego, że organizacja 
działa legalnie, a po drugie z tego wzglę-
du, że w społeczeństwie wykształciła się 
tolerancja. Kiedy moje dzieci rozpoczy-
nały naukę, byliśmy z żoną w w szkole z 
prośbą o nieangażowanie naszych dzie-
ci w działania, których nie akceptuje-
my. Spotkaliśmy się z pełnym zrozumie-
niem. Moje dzieci nie spotkały się nigdy 
z jakimiś przykrymi sytuacjami. Uwa-
żam, że to dobrze świadczy o społe-
czeństwie. 
Powstanie zboru wiąże się ściśle z ilo-
ścią osób, które mieszkają na danym 
terenie i należą do wspólnoty. Wiąże 
się to na przykład z wybudowaniem 
sali królestwa, a zbyt mała liczba osób 
mogłaby nie być w stanie udźwignąć 
takiego ciężaru. Przykładem niech bę-
dzie zbór w Świerzawie, który został 
rozwiązany z powodu zbyt małej liczby 
osób we wspólnocie na tamtym tere-
nie. Sala została sprzedana, a członko-
wie poprzydzielani do innych zborów. 
W większości do Jeleniej Góry i Złoto-
ryi. Historia złotoryjskiego zbioru sięga 
czasów przedwojennych. Niestety nie 
ma wielu informacji na ten temat, po-
dobnie jak tych dotyczących jego po-
czątków w czasach przedwojennych. 
Jest to zrozumiałe w sytuacji, gdy dzia-
łalność prowadzona była w warunkach 
konspiracji. Dziś lokacja zboru pociąga 
za sobą budowę sali królestwa, gdzie 
toczy się życie wspólnoty. Oczywiście 
nie zawsze tak było. W czasach PRL 
Świadkowie Jehowy byli organizacją 
nielegalną. Działo się tak z kilku powo-
dów. Jednym z nich była odmowa służ-
by wojskowej, ale niebagatelny wpływ 
na to miała historia organizacji, której 
korzenie sięgają do USA, gdzie powstało 
Towarzystwo Badaczy Pisma Świętego z 
inicjatywy Charlesa T. Russella. Ponad-
to głoszone przez Świadków poglądy 
były w opozycji do obowiązującej wów-
czas doktryny. Szerzono także informa-
cje jakoby jesteśmy finansowani z ze-
wnątrz. Wszystko to było to łatwym ar-
gumentem dla komunistycznych władz, 
aby traktować ją jak wrogi element. W 
czasach PRL rspotkania odbywały się sie 

tura może być postrzegana tak pozytyw-
nie jak i negatywnie. Zależy kto ocenia. 
Komuś może wydawać się, że odgórnie 
przekazywane treści są sposobem na-
rzucania prawd. Ale my wierzymy, że 
Ciało Kierownicze działa pod kierow-
nictwem ducha bożego. Nie znaczy to, 
że rozmawiają z Bogiem, ale przez po-
korę, pracę i modlitwę są w stanie takie 
kierownictwo otrzymać. Żyją w bardzo 
skromnych warunkach i całe swoje życie 
poświęcają służbie. Darzymy ich wiel-
kim szacunkiem, ale chcę podkreślić, że 
są to ludzie tacy jak my. Mają żony i ro-
dziny, ubierają się tak jak my i żyją tak 
jak my. Stamtąd płyną wskazówki, któ-
re przekazywane są do zborów na całym 
świecie.
Świadków Jehowy przed władzami 
świeckimi formalnie reprezentuje Towa-
rzystwo Strażnica, które zostało powoła-
ne dla działalności religijnej i edukacyj-
nej. Do niego też formalnie należą Sale 
Królestwa. Jednak Towarzystwo najbar-
dziej znane jest z działalności wydaw-
niczej. Mamy własne drukarnie w wie-

lu krajach na świecie. Chodzi oczywiście 
o koszty, bo chcemy dotrzeć do jak naj-
większej grupy osób. Najbardziej znane 
czasopisma to „Strażnica” i „Przebudź-
cie się!”.  Serwis internetowy jest do-
stępny w ponad 860 językach, a publi-
kacje biblijne i filmy są w nim udostęp-
nione do bezpłatnego pobrania w prze-
szło 1060 językach, co stawia stronę in-
ternetową jw.org na pierwszym miejscu 
pod względem liczby tłumaczeń. 
Dziś po zawarciu paktu pomiędzy Puti-
nem, a Cyrylem I, wróciły represje do-
tyczące Świadków w Rosji. Warunki in-

nych wyznań poza prawosławiem pa-
triarchatu moskiewskiego są bardzo 
trudne. Sytuację w Rosji można porów-
nać do czasów stalinowskich. Nasi Bra-
cia zamykani są w więzieniach, są tortu-
rowani. Konfiskuje się majątki Towarzy-
stwa Strażnica. Przejmowane są przez 
państwo sale królestwa. Podobnie jest 
w Chinach, gdzie działalność Świad-
ków jest absolutnie nielegalna. Z tym, 
że jeszcze zupełnie niedawno Organi-
zacja w Rosji działała legalnie, przynaj-
mniej od czasów upadku komunizmu, 
bo wcześniej działalność prowadzona 
była w głębokim podziemiu. Z oczywi-
stych względów Organizacja nie może 
działać w krajach islamskich. Działal-
ność jest nielegalna w obu Koreach. O 
ile w Północnej jest to zrozumiałe, to za-
pewne dziwi Południowa. Ale głównym 
powodem jest odmowa służby wojsko-
wej przez braci. Są także wyjątki jak na 
przykład Senegal, który jest krajem is-
lamskim, a Organizacja działa bez więk-
szych trudności. 
Na temat finansowania organizacji na-
rosło wiele mitów. Prawda jest bar-
dzo prozaiczna. W Sali Królestwa znaj-
duje się skrzynka na dobrowolne dat-
ki, do której można wrzucać pieniądze 
. Nie są to duże kwoty i raczej należa-
łoby je nazwać wdowim groszem. Dat-
ki są dobrowolne. Każdy może wrzucić 
tam pieniądze w kwocie, którą uważa 
za słuszną. Po każdym zebraniu dwóch 
braci, tzn. nadzorca konta w towarzy-
szeniu innego ochrzczonego głosiciela, 
przelicza je i tworzy coś w rodzaju pro-
tokołu. Zebrana kwota wpłacana jest 
na konto bankowe. Raz w miesiącu od-
czytywane jest sprawozdanie finanso-
we. Jest to bardzo transparentna i kla-
rowna procedura. Sprawozdanie jest 
dostępne dla każdego głosiciela. Znaj-
dują się w nim pozycje dotyczące wpły-
wów i wydatków. Wydatki najczęściej 
dotyczą samej Sali Królestwa i są bar-
dzo prozaiczne. Na przykład drobne 
prace remontowe, czynsz opłaty za gaz 
i energię. Miesięczne wpływy nasze-
go zboru wystarczają na pokrycie tych 
kosztów. Część zebranej kwoty, prze-
kazujemy do Biura Głównego. Odbywa 
się to za pomocą rezolucji. O wielkości 

tej kwoty decydują bracia starsi, którzy 
analizują nasze wpływy i wydatki i na 
tej podstawie proponują społeczności 
kwotę, która może być przekazana. W 
głosowaniu nad rezolucją bierze udział 
każdy Głosiciel. Pieniądze przekazywa-
ne do Biura Oddziału i do centrali pod-
legają również pełnej kontroli ze strony 
całej społeczności. W każdym kraju i w 
każdym zborze można dotrzeć do spra-
wozdania z wydatków wyższych instan-
cji. Rzadziej zdarzają się ekstra wpływy, 
aczkolwiek zdarzyło się na przykład, że 
w 2016 roku została sprzedana dotych-
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czasowa siedziba Ciała Kierującego znaj-
dująca się na nowojorskim Brooklynie. 
W negocjacjach uczestniczył zięć Do-
nalda Trumpa, który bardzo pochleb-
nie wyrażał się o organizacji. Pieniądze 
z tej transakcji zasiliły kasę organizacji. 
Identyczną sytuację mieliśmy niedawno 
w Legnicy, gdzie powstał pomysł sprze-
daży budynku przy ul. Kolbego, któ-
ry nie pełni już swojej funkcji, gdyż le-
gnicki zbór wybudował nową Salę Króle-
stwa przy ulicy Koskowickiej. Chciałbym 
jednak podkreślić, że tego typu zjawi-
ska nie są fundamentem naszej działal-
ności. Są to rzeczy, które dzieją się nie-
jako przy okazji, bo jeśli posiadamy ja-
kąś nieruchomość, to trzeba nią rozsąd-
nie administrować. Z pieniędzy zgroma-
dzonych przez Organizację, finansuje-
my również działalność charytatywną, 
na przykład pomoc poszkodowanym w 
klęskach żywiołowych. Mam pełne za-
ufanie do Organizacji jeśli chodzi o spra-
wy związane z finansami. Nie mam żad-
nych wątpliwości jeśli chodzi o sprawy 
pieniężne i nigdy nie miałem. 
Świadkowie Jehowy postrzegani są 
przez świat zewnętrzny poprzez wiele 
stereotypów. Jednym nich jest na przy-
kład unikanie transfuzji krwi przy zabie-
gach medycznych. Jest to jeden z tych 
dogmatów, który wynika wprost z Bi-
blii gdzie w księdze dziejów apostol-
skich 15;29 podano taka zasadę .Jest to 
punkt wyjścia do konserwatywnej, czy 
nawet ortodoksyjnej doktryny. Z zarzu-
tami w tej kwestii ze strony różnych śro-
dowisk zmagamy się już od kilkudzie-
sięciu lat, ale my wiemy, że w sprawach 
wprost wynikających z Biblii, po prostu 
się nie dyskutuje. Ze strony medycznej 
nastąpił bardzo duży postęp chirurgi i 
używanie krwi w różnego rodzaju zabie-
gach nie jest dziś tak niezbędne jak nie-
gdyś i w wielu wypadkach są to meto-
dy bardziej skuteczne. Kilkadziesiąt lat 
temu takich metod nie było i często sta-
waliśmy przed wyborem, albo przeżyje-
my, albo nie. Ufamy, że skoro Bóg, któ-
ry stworzył wszechświat, i jest dawcą ży-
cia mówi: „Tego nie można, bo to jest 
symbol życia” to my z tym nie dyskutu-
jemy, nawet w obliczu śmierci. Traktu-
jemy to jak coś o czym nie mamy pra-
wa decydować. Wierzymy, że Biblia to 
słowo boże pisane przez ludzi pod jego 
natchnieniem i to co jest zawarte w Bi-
blii, bez żadnych zmian jest dla nas rze-
czą świętą. Wierzymy również, że na-
wet jeśli teraz tracimy życie tymczaso-
wo, odzyskamy je od Boga. Niemniej na-
leży wspomnieć, że są pewne wyjątki od 
reguły. Krew stanowi dla nas świętość 
jako całość, ale pewne preparaty uzy-
skiwane z niektórych frakcji krwi mogą 
być dopuszczone w terapii. Jednakże ta 
decyzja zawsze jest indywidualna i każ-
dy rozstrzyga ją we własnym sumieniu. 

Dla porównania podam pewien przy-
kład. Świadkowie Jehowy w obozach 
koncentracyjnych jako jedyni byli ozna-
czani osobnym znakiem. Naziści upar-
li się, że złamią Świadków w kwestii po-
glądów. Była to kara za odmowę udzia-
łu braci w hitlerowskiej machinie. Moż-
na było w bardzo prosty sposób unik-
nąć represji. Wystarczyło podpisać zwy-
kłe oświadczenie, że wyrzekam się swo-
ich poglądów i uznaję III Rzeszę za nad-
rzędną ponad wszystkim. Nie wiem czy 
były przypadki, że ktoś z braci podpisał 
takie oświadczenie, ale ogromna licz-
ba Świadków Jehowy pozostała wierna 
swoim przekonaniom, mimo że było to 
jednoznaczne z wyrokiem śmierci. 
Sama Biblia jak już powiedziałem, jest 
przez nas traktowana jako Słowo Boże. 
Niemniej wieloletnie badania pozwala-
ją nam na rozróżnienie jej treści. Biblia 
zawiera relacje historyczne, które są po-
twierdzone przez na przykład badania 
archeologiczne. Czyli tę pierwszą grupę 
należy określić jako fakty z życia naro-
du izraelskiego i pierwszych chrześcijan. 
Kolejny zbiór to proroctwa, czyli świa-
dectwa osób, które twierdziły, że ich 
myśli są objawione przez Boga. Tu poja-
wia się kwestia interpretacji, bo często 
jest to zapis przy pomocy symboli. Wła-
ściwym ich odczytywaniem zajmuje się 
Ciało Kierownicze. Ufamy tym ludziom, 
ponieważ oni poświęcają całe swoje ży-
cie temu by właściwie zrozumieć pro-
roctwa. Jednakże zdarza się, że zmie-
niają jakąś ustaloną wcześniej rzecz. To 
bywa często formułowane jako zarzut 
w naszym kierunku, że zmieniamy zda-
nie nawet w sprawach doktrynalnych. A 
my nazywamy to nowym światłem, czy-
li kiedyś wydawało się, że tak należy in-
terpretować daną kwestię, a po pew-
nym czasie uległa ona zmianie. Nie ma 
jednolitej doktryny, bo inaczej badanie 
nie miałoby sensu. Ludzie którzy zaj-
mują się interpretacją, nie mają napi-
sanych ich czarno na białym, wierzą na-
tomiast, że działają pod kierownictwem 
Ducha Bożego i starają się robić wszyst-
ko ze szczerego serca i uczciwie, żeby 
na podstawie historycznych wydarzeń 
w świecie jak również bieżących wyda-
rzeń w zestawieniu z tym co jest napi-
sane w Biblii właściwie zinterpretować 
ich znaczenie. Oczywiście są to rzeczy, 
które wymagają wiary i zaufana do lu-
dzi, którzy tego typu rzeczy potrafią 
przewidzieć i zrozumieć. Trzecim grupą 
ksiąg biblijnych są dzieła literackie takie 
jak psalmy, księga Pieśni nad  Pieśniami  
w których autor wyraża miedzy innymi 
swoje uczucia do Boga. 
Kolejnym stereotypem jest to, że jako-
by Świadkowie Jehowy zabraniali swo-
im dzieciom kształcić się. Jest to nie-
prawdą. Sam ukończyłem studia wyż-
sze. W zborze jest kilka takich osób i nikt 

nikomu z tego powodu nie czyni trud-
ności. Decyzja o podjęciu takiej czy in-
nej ścieżki edukacji należy do zaintere-
sowanych. Owszem mamy obawy zwią-
zane z tym, że środowiska akademickie 
są przesiąknięte doktryną świecką. Je-
śli jest to z naszej strony rodzaj izolacjo-
nizmu, to wynika on z obaw przed tym 
co może się z jednostką stać kiedy zo-
stanie wciągnięta w tę całą machinę. 
Towarzystwo Strażnica zwraca uwagę, 
że zdobywanie wyższego wykształce-
nia nie zawsze wiąże się z korzyściami. 
Należy zawsze ocenić ,która droga przy-
niesie więcej korzyści. A chodzi nam 
przede wszystkim o korzyści duchowe, 
żeby mieć szczęśliwe rodziny, prawdzi-
wych przyjaciół, żeby być blisko innych 
ludzi, żeby mieć czas na kwestie związa-
ne z działalnością ewangelizacyjną, bo 
to są priorytety. Jakakolwiek kariera czy 
naukowa, czy biznesowa wiąże się z po-
święcaniem ogromnej ilości czasu, któ-
rego nie będzie już można poświęcić na 
sprawy duchowe. Ale zawsze cieszymy 
się, kiedy ktoś z naszych braci jest w sta-
nie pogodzić pracę zawodową, i karie-
rę naukową. Często zarzuca nam się nie-
zgodność naszych wierzeń z nauką. Za 
przykład niech posłuży wiara w kreacjo-
nizm i to, że Bóg stworzył świat w cią-
gu 6 dni. Kreacjonizm powstał jako nurt, 
który stara się połączyć ewolucję z dzie-
łem stworzenia. Świadkowie Jehowy 
nie interpretują tego w żaden sposób 
poza tym, że nie mówimy o dniach jako 
o okresach 24 godzinnych, to mogły być 
równie dobrze miliardy lat. Natomiast 
historia ludzkości  datowana na 6 tysię-
cy lat wstecz, jest brana przez Świadków 
Jehowy bardzo dosłownie. Ja rozumiem 
to tak, że 6 tysięcy lat temu pojawia się 
człowiek, który jest bezpośrednio zwią-
zany z Bogiem.
Na świecie żyje ponad 8 milionów 
Świadków Jehowy. Z racji obowiązków 
służbowych często podróżuję za grani-
cę i gdziekolwiek bym pojechał, to za-
wsze jestem serdecznie przyjmowany 
jak brat, bo żywimy się tym samym po-
karmem duchowym. W tym momen-
cie nie potrzebujemy tysięcy przepi-
sów, które by regulowały nasze życie. 
Całe prawo, którym się kierujemy, moż-
na zawrzeć w dwóch punktach, miłości 
do Boga i miłości do bliźniego. Wierzy-
my, że ten świat, w którym teraz żyje-
my wkrótce przeminie i nastanie króle-
stwo boże, a tam ludzie nie będą potrze-
bowali struktur politycznych i wszystkie 
problemy jakimi dziś żyjemy znikną. Bę-
dziemy jedną wielką zjednoczoną rodzi-
ną. Mam dobrą sytuację życiową, wspa-
niałą żoną i kochające dzieci, ale mimo 
wszystko wolałbym, żeby ten dzień nad-
szedł jak najszybciej. 

✎ Andrzej Wojciechowski

Przed wojną – Charków, Ukraina
Charków (ukr. Харків, ros. Харьков) to 
drugie co do wielkości półtoramiliono-
we miasto Ukrainy i jeden z najwięk-
szych ośrodków przemysłowych i kul-
turalno-naukowych w tym kraju. W la-
tach sowieckich pełnił funkcję stolicy 
państwa. Od granicy z Rosją miasto leży 
w odległości zaledwie czterdziestu kilo-
metrów, a od granicy z Polską aż tysiąc 
kilometrów. 
Hreczko Natalia (38 lat, blondynka) 
pracuje w Charkowie jako administra-
torka w prywatnym centrum medycz-
nym. Mieszka z trzynastoletnim sy-
nem Igorem, mężem i matką w niewiel-
kiej wsi pod Charkowem. Hreczko Nata-
lia (34 lata, brunetka) pracuje jako ka-
sjerka również w Charkowie, w prywat-
nej spółce, gdzie sprzedaje bilety lotni-
cze. Mieszka w tej samej wsi co pierw-
sza Natalia wraz z mężem i dwunasto-
letnią córką Władysławą. Obie kobiety 
nie są spokrewnione. To samo nazwisko 
otrzymały od swoich mężów, którzy są 
braćmi. Dla odróżnienia tę młodszą bę-
dziemy nazywać Nataszą (zdjęcie u góry 
strony).
24 lutego 2022, pierwszy dzień inwazji 
– Charków, Ukraina  
W przeddzień inwazji Natalia była u 
przyjaciół i ktoś powiedział, że mówi-

li w telewizji, że Rosja szykuje się do 
wojny, do napaści na Ukrainę. Nikt w to 
nie uwierzył. Spędziła fajny wieczór, po 
czym spokojnie poszła spać. O czwar-
tej nad ranem z głębokiego snu Nata-
lię zbudził sygnał esemesa od koleżan-
ki z pracy, która mieszkała na granicy z 
Rosją: ZACZĘŁA SIĘ WOJNA! ROSJANIE 
NAS BOMBARDUJĄ! Cały dom się zbu-
dził, na każdy telefon ciągle przychodziły 
esemesy, że wokół są bombardowania. 
Wpadli w panikę i roztrzęsieni biegali po 
całym domu, ubierając się. 
Wspomina Natasza:  
– Ubrałam się szybko, poszłam do cór-
ki i mówię „Włada, zbudź 
się! Jest wojna! musisz mi 
pomóc, trzeba nabierać 
wodę!”. Mamy, co praw-
da, własne ujęcie wody ale 
jest na prąd, a ten na pew-
no odetną w pierwszej ko-
lejności. W ogromnym po-
śpiechu nabraliśmy wodę 
do wszystkich naczyń, jakie 
mieliśmy w domu. Zaraz po-
tem zawiadomiłam mamę i 
babcię, żeby też nabierały 
wodę, bo jest wojna. Dosta-
liśmy esemesy od naszych 
firm, które mimo tej sytu-
acji kazały nam zgłosić się 
do pracy. Jednak my bar-

dzo baliśmy się bombardowań i do pra-
cy nie poszedł nikt. Mojej córki też nie 
puściłam do szkoły. Na drugi dzień do-
wiedziałam się, że na siedzibę mojej fir-
my spadła bomba.
Obie rodziny Hreczków, przerażone jak 
cała wieś, zamknęły się w domach, nie 
wiedząc, co będzie dalej.
25 lutego 2022 – Charków, Ukraina  
Opowiada Natalia:
– Mój syn był uczniem skoszarowanej 
szkoły wojskowej. Postanowiliśmy, że 
trzeba go jak najprędzej stamtąd zabrać. 
Mąż 25 lutego wsiadł w samochód, aby 
pojechać do Charkowa, do którego 
mamy niecałe dwadzieścia kilometrów. 
Niestety wszyscy z okolicznych miejsco-
wości też jechali do Charkowa. Więk-
szość  mieszkańców postanowiła wyje-
chać nawet już poprzedniego dnia, więc 
korki były straszliwe. Te niecałe dwa-
dzieścia kilometrów mój mąż jechał do 
Charkowa półtorej godziny!
Mężowi Natalii udało się szczęśliwie 
przywieźć syna do domu. Potem dowie-
dzieli się, że w pierwszych trzech dniach 
wojny cały budynek szkoły został do-
szczętnie zbombardowany.
6 marca 2022 – Charków, Ukraina 
Wojna rozgorzała na całego, codzien-
nie były bombardowania. W czasie alar-
mów lotniczych obie rodziny Hreczków, 
jak i wszyscy mieszkańcy wsi, uciekali do 
swoich piwnic, a i tak nie było wiadomo, 
czy to zagwarantuje przeżycie. Przez dłu-
gie dwa tygodnie biegali do tych piwnic, 
a dookoła bez przerwy spadały bomby. 
Byli zszokowani i przerażeni. Prezydent 
Rosji Władimir Putin buńczucznie zapo-
wiadał, że wojna się skończy w trzy dni. 
Tymczasem mijał już drugi tydzień tego 
koszmaru i nikt nie wiedział, jak długo to 
jeszcze potrwa. Tysiące Ukraińców w sa-
mochodach i pociągach uciekało na za-
chód, byle dalej od wojny.

Podróż 
do nadziei
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Punkt recepcyjny 
- Tomaszów Lubelski

Punkt recepcyjny 
- Wrocław, Dworzec Główny

26 lipca miałam okazję wysłuchać wy-
kładu, a właściwie barwnej gawędy 
franciszkanina o. Bogdana Koczora na 
temat Góry św. Anny. Pomysłodawcami 
spotkania w „Bacalarusie” byli: Alfred 
Michler i Maria Wolańczyk. Odbyło się 
ono akurat w dzień imienin Anny, która 
jest patronką tamtejszego sanktuarium 
i było ilustrowane przepięknymi zdjęcia-
mi autorstwa Błażeja Tuka, przedstawia-
jące Górę św. Anny w różnych porach 
roku. Ojciec Koczor opowiadał tak suge-
stywnie, że można sobie było doskonale 

wyobrazić grupy pielgrzymkowe, podą-
żające do Sanktuarium św. Anny Samo-
trzeć, wchodzące po schodach na Raj-
ski Plac.  Każdą grupę wita swoją opo-
wieścią kleryk i kieruje wiernych do ba-
zyliki. Potem na Rajskim Placu można 
przystąpić do spowiedzi i przyjąć komu-
nię świętą. Raz w roku - w odpust św. 
Anny jej wyrzeźbiona z lipowego drew-
na figurka z ok.1480 r. jest przenoszona 
do Groty Lurdzkiej. Rocznie do św. Anny 
(Anki, Babci Anny, Omy Anny) przyjeż-
dża ok. miliona pielgrzymów. Gawę-

da o. Koczora była 
tym bardziej cie-
kawa, że pełnił on 
12 lat, jako pro-
boszcz posługę ka-
płańską na Górze 
św. Anny. Uczył się, 
jak mówi, od przy-
byłych do sank-
tuarium pielgrzy-
mów: śląskości, 
pobożności, wia-
ry, poszanowania 
tradycji i  folklo-
ru.  Sam jest Śląza-
kiem, urodzonym 
54 km od Góry św. 
Anny. Dzięki temu 
mogliśmy poznać 
wiele ciekawostek 
związanych z sank-

tuarium i jego okolicami, m.in. histo-
rię powstania  Towarzystwa Przyjaciół i  
Budowniczych Szopek Bożonarodzenio-
wych, znaczenie postaci i symboli figury 
św. Anny, schody do bramy „Ave Maria”, 
300-letnie kaplice kalwaryjskie. Każdy 
ze słuchaczy znalazł coś dla siebie, a na 
pewno zostaliśmy zachęceni do odwie-
dzenia Góry św. Anny.

✎ Wioleta Michalczyk
◙ Waldemar Chabior

Obie rodziny Hreczków stwierdziły, że 
tak dłużej nie da się żyć. Mężczyźni bar-
dzo bali się o swoich bliskich, więc pod-
jęli decyzję, że trzeba uciekać. Wyja-
dą żony z dziećmi. Babcie miały zostać, 
aby pilnować dobytku, a mężczyźni i tak 
mieli zakaz wyjeżdżania z kraju, bo w 
każdym momencie mogli się spodzie-
wać mobilizacji do armii. Natasza przy-
pomniała sobie, że ma dobrą koleżankę, 
której przyjaciółka wyjechała do Polski i 

zamieszkała w Jeleniej Górze. Zadzwo-
niła do niej.„Jedźcie ze mną” – mówi-
ła ta koleżanka. „Moja przyjaciółka ma 
mieszkanie, przenocujecie u niej, a po-
tem rozejrzycie się za pracą. Ona nam 
pomoże”. 

Natalia i Natasza szybko spakowały ba-
gaże i niezbędne dokumenty. Czeka-
ła ich bardzo długa podróż w nieznane, 
nie mogły się obciążać dużą ilością ba-
gażu. Każda z nich miała tylko jedną wa-
lizkę dla siebie i dziecka. Bardzo ważny 
był telefon i ładowarka. To był ich jedy-
ny kontakt ze światem i z bliskimi, któ-
rych zostawiali w Ukrainie.
7-8 marca 2022 – podróż na zachód, 
Ukraina 
Ustalili, że pojadą dwoma samocho-
dami. Koleżanka ze swoimi znajomymi 
w pierwszym aucie, a za nimi Natalia i 
Natasza z dziećmi. Za kierownicą miał 
usiąść mąż Natalii, ale tylko do granicy, 
potem miał wrócić do domu. „Wszyst-
ko będzie w porządku”, mówiła ta zna-
joma. „Gdy znajdziemy się w Polsce, wy 
z synami przesiądziecie się do naszego 
samochodu, a z Jeleniej Góry przyjedzie 
na granicę mój syn i dalej pojedziemy 
już razem”. 
Otucha wstąpiła w serca obu kobiet. 
Uciekały przed wojną, aby ocalić życie 
swoich dzieci. Musiały dać im nadzie-
ję na lepsze życie. Nie wiedziały, kiedy 
wrócą, bo nikt nie wiedział, ile jeszcze 
potrwa wojna. Rozpoczęła się długa po-
dróż do nadziei. Do Polski.
Oprócz nich ze wschodniej Ukrainy ucie-
kały przed wojną setki, tysiące ludzi. 
Korki na drogach były gigantyczne. Oka-
zało się, że były one powodowane głów-
nie szczegółową weryfikacją dokumen-
tów na wojskowych punktach kontro-
lnych. Chodziło o wyeliminowanie Ro-
sjan, którzy mogliby się też przemiesz-
czać w taki sposób. Poza tym nie wol-
no było jechać w nocy. Albo się znalazło 
nocleg u ludzi, albo się spało w samo-
chodzie. A to był początek marca, bar-
dzo zimno! Na szczęście i Natalia, i Nata-
sza miały sporo koleżanek, które miesz-
kały w różnych częściach Ukrainy. 
Pierwszą noc udało im się spędzić w 
prywatnym mieszkaniu przyjaciółki Na-
talii. Dostali dwa pokoje dla dwóch ro-
dzin. Mogli się wygodnie przespać i wy-
kąpać. I Natalia, i Natasza nie mogą się 
nadziwić, ile pokładów dobroci drzemie 
w ludziach w obliczu nieszczęścia, jak 
potrafią sobie pomagać.
Drugą noc spędzili w przedszkolu, w 
miejscowości Gajsin (Гайсин), w ob-
wodzie Winnickim, które przekształco-
no na ośrodek pomocy dla uchodźców. 
Spali wprost na podłodze na dziecięcych 
materacach. W jednym pomieszczeniu 
nocowało piętnaścioro dzieci i doro-
słych. Nikt nie narzekał. Cieszyli się, że 
było ciepło i dach nad głową. Do granicy 
było coraz bliżej, ale i tak musieli przeje-
chać jeszcze ponad pięćset kilometrów. 

Narastało ogromne zmęczenie i niepew-
ność. Co ich czeka?
9 marca 2022 – przejście graniczne 
Rawa Ruska - Hrebenne
W Rawie Ruskiej okazało się, że ich sa-
mochód nie może przejechać przez gra-
nicę. Natalia musiała pożegnać się z mę-
żem tutaj, nie wiedząc, kiedy znowu 
będą się mogli zobaczyć. Serce ściskały 
żal i rozpacz. Wzięła swoją jedyną wa-
lizkę, po czym łykając gorzkie łzy, wraz z 
Nataszą i dziećmi poszli pieszo na przej-
ście graniczne. 
Natalia wraca pamięcią do tamtych wy-
darzeń:
– Gdy udało nam się przekroczyć grani-
cę, okazało się, że nasze znajome wy-
stawiły nas. „Róbcie co chcecie”, po-
wiedziały. „My dalej jedziemy sami, a 
wy sobie szukajcie mieszkania”. Zostały-
śmy same, z rozterką w sercach. Co ro-
bić? Wracać do domu nie możemy, tam 
jest wojna. Nigdzie bliżej w Ukrainie nie 
miałyśmy krewnych. Poza tym nie znały-
śmy języka polskiego. Co z nami będzie? 
Czy damy sobie radę? 
Nadzieja zaczęła w nich upadać. Tylko 
usiąść i płakać.  
9 marca 2022 – Tomaszów Lubelski, 
Polska
Gdy tak stały bezradnie wśród tłumu 
Ukraińców, usłyszały komunikat po ro-
syjsku, że na uchodźców czeka pojazd 
straży granicznej, który zawiezie ich do 
punktu recepcyjnego w Tomaszowie Lu-
belskim, około dwudziestu kilometrów 
od granicy w głąb Polski. Trafili do szkol-
nej sali gimnastycznej, gdzie urządzo-
no punkt recepcyjny. Ustawiono tu łóż-
ka polowe jedno przy drugim. Pod ścia-
nami stoły i krzesła oraz skromny poczę-
stunek. Następnie uchodźcy musieli się 
zarejestrować oraz podać cel podróży 
– miasto w Polsce. Niestety dziewczyny 
zupełnie nie wiedziały, dokąd mają je-
chać. Przecież wszystkie ich plany wzię-
ły w łeb! Zaczęły gorączkowo przeszu-
kiwać internet w poszukiwaniu jakie-
goś lokum. W tym momencie pod szko-
łę podjechał autobus. Za szybą miał ta-
bliczkę WROCŁAW. Podjęły decyzję bły-
skawicznie. I tak nikogo tu nie znały, 
wszystko jedno, niech będzie Wrocław. 
Później znajdą na mapie, gdzie to jest. 
10 marca 2022 – Wrocław, Polska 
We Wrocławiu punkt recepcyjny urzą-
dzono na Dworcu Głównym. Jednak po-
lowych łóżek do spania było o wiele za 
mało. Każdy rozkładał jakieś karima-
ty, własne kurtki, aby tylko się położyć, 
rozprostować kości. Jakiś sympatyczny 
wolontariusz obiecywał, że znajdzie dla 
nich pensjonat. Och, jakikolwiek, cho-

ciażby się umyć! Po tylu dniach podróży 
kobiety tęskniły za prysznicem. Sympa-
tyczny wolontariusz znalazł pensjonat, 
ale nie można było tam zabrać zwie-
rząt. A one wiozły swojego psa od sa-
mego domu, przecież nie mogły go te-
raz zostawić. Wtedy okazało się, że jest 
nocleg! Sto kilometrów od Wrocławia, 
w jakimś małym mieście. W busie jak 
raz były cztery miejsca, akurat dla nich. 
Wsiedli bez wahania.
I tak, po pięciu dniach bezustannej po-
dróży i przejechaniu ponad 1700 kilo-
metrów dotarli do Złotoryi. 
11 marca 2022 – Złotoryja, Polska 
Nasze Ukrainki wraz z dziećmi dotarły 
do Złotoryi około dziewiątej rano. Gdy 
wysiadły, zobaczyły budynek z czerwo-
nej cegły z zieloną tabliczką: „Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe ZACISZE”. Do-
piero po wielu dniach pobytu w tym 
miejscu dowiedziały się, że po rosyj-
sku oznacza to ciche, przytulne miejsce. 
I tak było. Do Natalii i Nataszy dotarło, 
że to chyba kres ich tułaczki. Nareszcie 
mogły się wykąpać, odświeżyć i w koń-
cu odpocząć w normalnych warunkach.   
Dla siebie i dzieci dostały pokój cztero-
osobowy, bardzo schludny. Do dyspozy-
cji mieli kuchenkę do gotowania, lodów-

kę oraz pralki. Mogli korzystać z trzech 
bezpłatnych posiłków dziennie w re-
stauracji Przy Miłej, ale po jakimś czasie 
zaczęli przyrządzać we własnym zakre-
sie swoje ulubione potrawy.
Chociaż w Złotoryi trafiły na wielu Ukra-
ińców, to jednak wiedziały, że bez zna-
jomości języka polskiego nie ma dla 
nich tutaj przyszłości. Na szczęście ra-
zem z nimi w schronisku mieszkała Irina 
z Dniepropietrowska, nauczycielka języ-
ka polskiego, która zaczęła udzielać im 
systematycznych lekcji. Teraz, po czte-
rech miesiącach życia w Polsce, obie Na-
talie i ich dzieci po polsku rozumieją już 
wszystko, a mówią coraz lepiej. 
Kobiety wiedzą, że właśnie w Złotoryi 
przyjdzie im przetrwać wojnę. Są młode, 
zaradne, nie tracą ducha. Pracują często 
jako wolontariuszki w punktach pomocy 
Ukraińcom. Podejmują się różnych prac 
dorywczych, ale i tak szukają pracy, cho-
ciaż na razie nie ma nic takiego, co by 
im odpowiadało. Zdają sobie sprawę, że 
ze schroniska za jakiś czas trzeba będzie 
się wyprowadzić, więc rozglądają się za 
mieszkaniem. Mają nadzieję, że w koń-
cu coś się znajdzie.
Mimo nauki języka i prac dorywczych 
mają sporo wolnego czasu. Dowiedzia-

ły się przypadkiem, że państwo pol-
skie wprowadziło dla uchodźców ukra-
ińskich darmowe bilety kolejowe. Obie 
Natalie skorzystały z tego, aby trochę 
zwiedzić Polskę. Były w Gdańsku, w Kra-
kowie, we Wrocławiu, wszędzie tam no-
cowały w punktach pomocy Ukraińcom. 
Najbliższe okolice Złotoryi też zwiedziły: 
Grodziec, Leszczynę, Wilczą Górę, sztol-
nię złota Aurelię. Były też w Bolesławcu. 
Samą Złotoryję poznały bardzo dobrze, 
tutaj na pewno już nie zabłądzą. Ze 
śmiechem stwierdzają, że tutaj wszyst-
kie drogi prowadzą do kościoła. 
– Jesteśmy bardzo wdzięczni Polakom 
za pomoc i bardzo, bardzo dziękujemy 
za Wasze dobre serca – mówią prawie 
jednym głosem Natalia i Natasza. – Nie 
wiemy, co by z nami było, gdyby nie po-
moc Polski.    
Dziewczyny nie mają planów daleko-
siężnych. Żyją w oczekiwaniu na powrót 
do ojczyzny, do swoich bliskich, za któ-
rymi bardzo tęsknią. Ale kiedy to nastą-
pi? Tego nie wie nikt. 

✎ Wspomnień Natalii i Nataszy 
wysłuchała i spisała
Agnieszka Młyńczak
◙ Natasza Hreczko

Góra modlitwy, 
nadziei i pojednania
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Po I wojnie światowej powóz zastąpił 
automobil, upadły monarchie europej-
skie, a reformatorom ubioru zapał prze-
szedł, bo Zachód poznawał uroki wolno-
ści, jazzu alkoholu i kokainy, a Wschód 
zaczął reformować nie tylko ubiór, ale 
wszystko. W ciągu dziesięciu lat od za-
kończenia wojny do Wielkiego Kryzysu 
w 1929 roku w dziedzinie tzw. „wyso-
kiej” mody wymyślono niemal wszystko, 
co nosi się do tej pory. Chyba najważ-
niejszym trendem była likwidacja płci 
mody. Pojawiła się sylwetka chłopczycy 
i fryzura bob-cut, popularność zdobywał 
strój sportowy i tak też było w naszym 
ukochanym Goldberg – Złotoryi. 
Centrum mody (pisałem o tym w 
poprzednim numerze) pozostał 
jak przed 1914 rokiem Paryż, cho-
ciaż Francja stawała się coraz bar-
dziej niemodna i wszystko co waż-
ne w sztukach plastycznych i archi-
tekturze działo się gdzie indziej - w 
Wiedniu, Witebsku, Dessau, War-
szawie, Nowym Yorku a przede 
wszystkim w Berlinie. Niemal cała 
tradycja francuskiej sztuki (którą 
w znacznej mierze tworzyli cudzo-
ziemcy) wypalała się - do przeszło-
ści należały już wystąpienia im-
presjonistów, fowistów i kubistów. 
Nawet kojarzony z Paryżem sur-
realizm wywodził się przecież ze 
szwajcarskiego dadaizmu, a wśród 
jego głównych postaci Magritte 
był Belgiem, Dali Hiszpanem, Pi-
cabia pół-Hiszpanem, de Chirico i 
Licini byli Włochami, Ernst Niem-
cem, Arp pół-Niemcem, a Francu-
zi Breton, Eluard i Aragon byli po-

etami i nie uprawiali sztuk plastycznych.
Paradoksalnie moda, z natury rzeczy 
niewiele mająca wspólnego z realnym 
życiem, ale zawsze potrzebująca „dro-
gowskazów” stawała się ostatnią dzie-
dziną, w jakiej Francja mogła jeszcze 
utrzymywać swój prymat. Na czoło za-
częła wysuwać się Republika Weimar-
ska…
Przed 1914 rokiem stroje goldbergerek 
były dostosowane bardziej do życia sto-
nowanego i spokojnego niż do jakiej-
kolwiek aktywności. XIX-wieczna oby-
czajowość i moda przewidywała na każ-
dą porę dnia inny rodzaj stroju. Noszo-
ne wówczas suknie były długie, często 

bogato zdobione haftami, ko-
ronkami czy falbanami, nierzad-
ko też krępujące ruchy. Tej rze-
czywistości kres położyła I woj-
na światowa. Kobiety zmuszone 
były zastąpić mężczyzn na wielu 
polach, m.in. w pracy w warszta-
tach, fabrykach, zakładach prze-
mysłowych, urzędach. Goldber-
gerki musiały pracować również 
po zakończeniu wojny, ponie-
waż wielu mężczyzn nie wróci-
ło do domu, zaś wielu z powodu 
znacznego uszczerbku na zdro-
wiu nie nadawało się do pracy 
zawodowej. Stąd też, ze wzglę-
dów praktycznych, strój gold-
bergerek i nie tylko musiał 
ulec zmianie. W tej 
pierwszej po-
w o j e n n e j 
d e k a d z i e 
ubiór ko-
biecy został uproszczony. Od tej 

pory był on bardzo funkcjonalny, lżejszy, 
wygodniejszy, mniej okazały i wy-
niosły. Z użycia wyszły znie-
nawidzone gorsety i wie-
lowarstwowe halki. 
Skróceniu uległy su-
kienki i spódnice. Za-
panowała moda na płaską figurę, 
kobiety nie podkreślały już 
swych kształtów, a wręcz 
przeciwnie – maskowały 
je m.in. nosząc odpowied-
nią bieliznę. Narodziła się epoka ma-
skulinizmu.  Opisując zmiany jakie za-
szły w wyglądzie mieszkanek niemiec-

kich miast i miasteczek autorka 
książki Berlin. Szalone lata dwu-
dzieste, nocne życie i sztuka Iwo-
na Luba podkreśla, że moda sta-
ła się bardziej przychylna szczu-
płym, chłopięcym kształtom, su-
kienki miały obniżony stan, co 
optycznie zwężało biodra i spra-
wiało, że talia była mniej wi-
doczna. Zatarła się granica po-
między ubiorem sportowym 
a codziennym, spacerowym. 
W latach dwudziestych XX w. in-
spiracją dla kobiet była „chłop-
czyca” – bohaterka popularnej 
powieści Victora Margueritte’a  
La garçonne. „Chłopczyce” gold-
bergerki nosiły krótkie fryzury. 
Na głowy wkładały małe kapelu-
sze przypominające kaski. Coraz 
częściej kobiety sięgały po ko-
smetyki – szminkę, tusz do rzęs 
czy ołówek do oczu. W „roztań-
czonych latach dwudziestych” 

pojawiły się nowe fasony strojów na 
rauty, bale i dancingi. Suknie miewały 
często głęboki dekolt umieszczony na 
plecach i fantazyjne połyskliwe dekora-
cje, a goldbergerowscy krawcy stosowa-
li odważne zestawienia kolorów i ekstra-
waganckie desenie tkanin. Zmieniła się 
bielizna damska. Do użycia weszła kom-
binacja: połączenie halki z majtkami 
oraz bandeau – spłaszczający biust gor-
set pomagający uzyskać chłopięcą figu-
rę. Bielizna przestała być biała – szyto ją 
często z tkanin w pastelowych kolorach.
Pióra, fantastycznie zdobione sukienki, 
nieśmiertelna elegancja - moda lat 20. 
i 30. XX wieku inspiruje do dziś. Ale jaka 
była naprawdę? Większość osób na ha-

sło lata 20. ma przed oczami cu-
downe, hollywoodzkie kre-

acje ozdobione piórami, 
cekinami i sznurami pe-
reł. To elementy bardzo 

charakterystyczne dla mody tamtych 
lat. Warto jednak pamiętać, że codzien-
ność drugiej dekady XX wieku lepiej opi-

sują słowa: wygoda, chłopięcy 
styl oraz bunt. W drugiej 

dekadzie XX wieku 
powstały bowiem ta-
kie klasyki, jak: mała 

czarna od Chanel, be-
żowy trencz Burber-

ry czy pierwsza ko-
szulka polo zapro-
jektowana przez 

tenisistę Rene Lacoste � 
Lata 20-te w Goldberg wprowadziły w 
modzie męskiej swobodny styl i zwy-
czaj noszenia przez cały 
dzień jednego, wygod-
nego odzienia. W uży-
cie weszły wełniane swe-
try z szetlandzkimi wzora-
mi, tzw. pumpy (sportowe 
spodnie zapinane tuż pod 
kolanami), wygodne ma-
rynarki, a linię (London 
cut) wyznaczył angielski 
krawiec Frederick Scholte. 
Jego ubrania nosili Fred 
Astaire, Gary Cooper, Ce-
cil Beaton, Laurence Oli-
vier, Noel Coward, Ralph 
Fiennes, Manolo Blahnik 
a wzorowali się na nim goldbergerow-
sy krawcy. Natomiast w stroju wieczoro-
wym frak zastąpiony został przez tuxe-
do czyli znany nam wszystkim smoking. 
Z kolei włoscy projektanci obuwia Salva-
tore Ferragamo i André Perugia stwo-
rzyli wzory damskich butów na wysokim 
obcasie (ponad 5 cm) i z entuzjazmem 

przyjęły je zamożne goldbergerki, któ-
re składały zamówienia u szewców, a ci 
w unikatowi sposób projektowali je pod 
swoją klientkę. 
Coraz wygodniejsze były także ubiory 
goldbergerowskich dzieci – o komfort 
i funkcjonalność dopominali się ówcze-
śni higieniści i pedagodzy. Promowa-
li ubrania luźne, szyte z przewiewnych 
tkanin, skromne, o nieskomplikowanym 
kroju. Dziewczynki nosiły zatem proste 
sukienki z karczkiem, chłopcy zaś krót-
kie spodnie i marynarki. Odświętne po-
zostawały ubranka z kołnierzem mary-
narskim, obecne w dziecięcej gardero-
bie od połowy XIX w. Troska o schludne 
ubranie stanowiła ważny element wy-
chowania najmłodszych, wynikała bo-
wiem z powszechnie uznawanej w la-
tach międzywojennych zasady, że sta-
ranny strój, dobra fryzura, zadbane obu-
wie są obrazem kultury osobistej i pozy-
cji społeczne
Okres beztroskiej mody lat dwudzie-
stych w Goldberg zakończył się wraz z 
Wielkim Kryzysem w 1929 r. Ten swoisty 
boom gospodarczy z początków lat 20-
tych i potrzeba odreagowania doświad-
czeń I wojny światowej dały impuls do 
stworzenia stylu kobiety wyzwolonej - 
flapper-look, czyli wspomnianej powy-
żej chłopczycy. Styl ten utrzymał się do 
ok. 1933 r., ale chociaż wyzwolił kobietę 
z gorsetu i cechował się formalną pro-
stotą, upowszechnił się w ubiorze ma-
sowym, przystępnym na kieszeń miesz-
kanki Goldberg. Po Wielkim Kryzysie w 
1929 roku i dojściu narodowych socjali-

stów do władzy w  1933 roku niemiecka 
dziennikarka żydowskiego pochodzenia 
Bella Fromm odnotowała w dzienniku 
słowa Hitlera: „Mieszkanki Niemiec po-
winny być najlepiej ubranymi kobieta-
mi w Europie (…). Nie życzę sobie więcej 
paryskich modeli”. W tym samym roku 
doktor Joseph Goebbels, minister pro-

pagandy i oświecenia publicznego Trze-
ciej Rzeszy, mianował się szefem Domu 
Mody, czyli jak go nazwała wspomnia-
na przeze mnie dziennikarka B. Fromm: 
Deutsches Modeamt – Niemieckiego 

Instytutu Mody. Goebbels wiedział, że 
przemysł modowy odgrywa kluczową 
rolę w kształtowaniu wizerunku, a także 
że jest podstawowym narzędziem sku-
tecznego modelowania i kontrolowania 
ludzkich zachowań. Żurnale modowe 
sympatyzujące z  nazistowskim rządem, 
na przykład „Die Mode” (Moda) i „Frau-
en-Warte” (Kobieca Perspektywa), en-
tuzjastycznie podporządkowały się wy-
tycznym partii Hitlera. Warto dodać, że 
wspomniane czasopisma docierały rów-
nież do Goldberg, którego mieszkanki 
chętnie je kupowały i ślepo szły za no-
wymi wytycznymi. Goldbergerki zachę-
cane były do utożsamiania się z trady-
cyjnymi rolami matki i pani domu. Naj-
lepiej, żeby podejmowały zawody, któ-
re były odzwierciedleniem stereotypo-
wych kobiecych cech, czyli uprzejmości 
i troski, miały więc żywić i odziewać. 
c.d.n.

✎ Tomasz Szymaniak
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Żaden dyplom nie jest w cenie, tak jak z 
Leny pochodzenie
1 lipca Złotoryjskie Towarzystwo Trady-
cji Górniczych zamiast tradycyjnych Dy-
marek w Leszczynie zorganizowało wie-
czór wspomnień o kopalni „Lena”. Spo-
tkanie odbyło się, w Restauracji przy Mi-
łej. Miałem przyjemność uczestniczyć w 
tym spotkaniu i była to wielka przyjem-
ność, i dużo wspomnień. 
W 1962 roku po ukończeniu technikum 
samochodowego w Legnicy rozpoczą-
łem pracę w Zakładach Górniczych Lena 
w dziele transportu jako dyspozytor. By-
łem technikiem! Ho, ho wielka sprawa! 
Ale trafiłem do zakładu jakby do następ-
nej szkoły po naukę. ZG Lena była świet-
nie zorganizowanym zakładem. Było 
wiele różnych wydziałów, z których naj-
ważniejszy był wydział górniczy. Wydzia-
łem górniczym kierował kierownik ro-
bót górniczych posiadający odpowied-
nie zatwierdzenie górnicze, zatrudnie-
ni byli nadsztygarzy górniczy, nadsztygar 
mechaniczny i elektryczny. Wydział skła-
dał się z pięciu oddziałów górniczych. Za 
pracę oddziałów górniczych odpowia-
dali sztygarzy oddziałowi z odpowied-
nim zatwierdzeniem  górniczym, w od-
działach pracowały osoby dozoru gór-
niczego tzw. sztygarzy i nadgórnicy. Po 

wielu latach sam zaczyna-
łem pracę w dozorze gór-
niczym jako nadgórnik. Na 
dole kopalni był także od-
dział mechaniczny i elek-
tryczny. Na rzecz wydzia-
łu górniczego pracował od-
dział wentylacji. Kierowni-
kiem oddziału wentylacyj-
nego był Adolf Chyra, póź-
niejszy dyrektor ZG Rud-
na. Kierownikiem wydzia-
łu górniczego był Jan Foli-
gowski, późniejszy dyrek-
tor ZG Polkowice. Kierow-
nikiem jednego z oddzia-
łów górniczych był Ryszard 
Samborski, późniejszy dy-
rektor ZG Lubin. Marek Bo-
rys rozpoczynał pracę w ZG 
Lena jako nadgórnik od-
działu wentylacji, a po kil-
ku latach pracy w ZG Rud-
na, został głównym dyspo-
zytorem zakładu. Na kopal-
ni pracował oddział geolo-
giczny, kierownikiem od-
działu był Jerzy Kolasiń-
ski późniejszy organizator                                         
i dyrektor okręgowej stacji 
ratownictwa górniczego w 
Lubinie. Kierownikiem od-

działu geodezji był Henryk Słowik, póź-
niejszy główny mierniczy ZG Sieroszowi-
ce. W roku 1969 dyrygent zakładowej 
orkiestry górniczej z Leny, Jan Werbowy 
przeszedł do pracy w KGHM i tam utwo-
rzył orkiestrę górniczą. To tylko mała 
część awansów pracowników ZG Lena 
do KGHM w Lubinie.  
Drugim wydziałem pod względem waż-
ności produkcyjnej był wydział flotacji. 
Zadaniem wydziału było wzbogacanie 
rudy miedzi wydobywanej przez górni-
ków i sprzedaż tzw. koncentratu miedzi 
do huty w Legnicy. Cała kadra wydzia-
łu flotacji odeszła do KGHM-u. Między 
innymi Jerzy Kluz został dyrektorem ZG 
Konrad. 
Bardzo ważny był wydział głównego me-
chanika. Naprawiali wszystkie urządze-
nia i te z kopalni, i te z flotacji. Głów-
nym mechanikiem był Piotr Maćków. 
Jego żona Antonina pracowała w dziele 
rozwoju techniki. Oboje przeszli do pra-
cy w KGHM-ie. Pamiętam, że długolet-
nim kierownikiem działu remontowe-
go był świetny fachowiec Józef Sobol. To 
były inne czasy niż te dzisiejsze, że ku-
rier na drugi dzień przywozi potrzeb-
ne części. To było czasy, że trzeba było 
samemu zużytej czy zepsutej maszynie 

nadać drugą, trzecią czy czwartą mło-
dość. Na tym wydziale w charakterze 
osoby dozoru pracował też Andrzej Ko-
walski, późniejszy przedsiębiorca, pre-
zes ZTTG, działacz społeczny. Dział kon-
strukcyjny, zaopatrzenie, dział rozwoju 
techniki, w którym na koniec pracy na 
Lenie pracowałem jako kierownik, dział 
administracji, pion głównego księgowe-
go, straż przemysłowa, dział transportu, 
w którym rozpoczynałem pracę. Zada-
niem działu transportu było dowiezie-
nie codziennie do pracy prawie dwóch 
tysięcy pracowników z powiatów zło-
toryjskiego, legnickiego i jaworskiego 
oraz przywóz części, materiałów i urzą-
dzeń potrzebnych do funkcjonowania 
zakładu. Część zaopatrzenia materiało-
wego przyjeżdżała transportem kolejo-
wym, np. drewno i stal na obudowy do 
kopalni oraz węgiel – deputat dla górni-
czej załogi. 
Cała kadra techniczna na czele z dyrek-
torami Zbigniewem Pochciałem, który 
został zastępcą dyrektora KGHM-u i Mi-
rosławem Pawlakiem, późniejszym dy-
rektorem naczelnym KGHM-u odeszła 
– awansowała do Kombinatu Górniczo 
Hutniczego Miedzi. 
A swoją drogą jak radził sobie w ZG Lena 
dyrektor Stanisław Pieprzyk, któremu 
przez wiele lat zabierano corocznie dzie-
siątki, setki pracowników? Także górni-
ków. Do ostatniego górnika. I koniec? 
Nie, dyrektor budował zakład mecha-
niczny Lena, dzisiejszy Mine Master, a w 
końcu sam odszedł na dyrektora naczel-
nego ZG Konrad. 
Jako absolwent technikum samochodo-
wego odbywałem szkołę życia zawodo-
wego, w bardzo dobrze zorganizowa-
nym świetnie kierowanym, dużym za-
kładzie pracy. 
W tym czasie gdy ja rozpoczynałem pra-
cę zawodową w ZG Lena, rozpoczynała 
się budowa zagłębia miedziowego. Głę-
biono pierwsze szyby kopalni Lubin, po-
wstało przedsiębiorstwo budowy ko-
palń, ZM Legmet, rozpoczynano budo-
wę huty miedzi Głogów. Wszystkie te 
zakłady potrzebowały pracowników fi-
zycznych, inżynierów, sztygarów, dyrek-
torów                                                                   z 
zatwierdzeniami, z doświadczeniem, z 
praktyką. Na zatwierdzenie górnicze po-
trzebny był staż pracy od kilku miesię-
cy do kilku lat. Kierowanie robotami pod 
ziemią wymaga sprawdzonego, pozy-
tywnego doświadczenia. Skąd wziąć ta-
kich pracowników? A no właśnie, Lena 
było pod ręką! 
ZTTG zorganizowało spotkanie wspo-

mnieniowe pod roboczym hasłem „Żaden dyplom nie 
jest w cenie tak jak z Leny pochodzenie”. 
Czasem wydaje się, że to trochę żarty, trochę kpina. 
Ale to nie żarty, nie kpina. Na Lenie powstała świet-
na, doświadczona kadra, która w większości została za-
gospodarowana i wykorzystana w nowych zakładach 
KGHM-u. Na naszych oczach powstawał olbrzymi no-
woczesny twór gospodarczy, który potrzebował setek, 
tysięcy wyszkolonych pracowników, doświadczonych 
osób dozoru. 
I właściwie nic dzisiaj byśmy nie wiedzieli o Lenie, gdy-
by nie Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych 
na czele z prezesem Andrzejem Kowalskim. Historia 
Leny zostałaby zamknięta w jakimś archiwum KGHM-u 
i słuch o Lenie, całej załodze by zaginął. 
ZTTG powstało – jak ja pamiętam – z zamiarem organi-
zacji nowoczesnych spotkań i imprez około górniczych 
dla naszego społeczeństwa. Z czasem jednak, a nawet 
bardzo szybko, zainteresowało się historią górnictwa 
w Leszczynie, co zaowocowało budową skansenu gór-
niczo-hutniczego w Leszczynie i następnie organizacją 
Dymarek Kaczawskich. 
Szanowni Państwo, szanowne władze samorządowe i 
administracyjne, szanowna Dyrekcjo Kombinatu Gór-
niczo Hutniczego Miedzi w Lubinie. To co zrobiła orga-
nizacja społeczna w Leszczynie to, że nie pozwala za-
pomnieć o największym zakładzie przemysłowym w 
Złotoryi, który istniałby jeszcze długie lata, musiał jed-
nak wziąć pod uwagę potrzeby budującego się KGHM
-u to wszystko, cała ich działalność społeczna jest ab-
solutnie nie do przecenienia. A dodatkowo dlatego, 
że nie pozwala zapomnieć o sprawach pozytywnych, 
dobrych, wychowawczych w naszym społeczeństwie. 
Bo ileż to razy widzimy jak na siłę kultywuje się jakieś 
głupstwa, sprawy nieważne, a wręcz postawione na 
głowie. Tym razem jest zupełnie inaczej. Organizacja 
społeczna miała pomysły, organizacja społeczna znala-
zła środki finansowe na realizację, wybudowała, rozli-
czyła. Wyposażyła i doprowadziła skansen do zwiedza-
nia. Oczywiście nie bez bardzo dużej pomocy różnych 
instytucji, organizacji, osób np. Urzędu Gminy w Złoto-
ryi czy pani wójt Marii Leśnej.
Wielkie gratulacje dla wszystkich Członków, dla zarzą-
du i kolejnych zarządów, i prezesów ZTTG. Oczywiście 
rola prezesa Andrzeja Kowalskiego jest bardzo znaczą-
ca. Jest nie do przecenienia.
Ale Dymarki Kaczawskie dla mieszkańców ziemi złoto-
ryjskiej, pomimo różnych trudności, powinny Andrze-
ju, być organizowane w Leszczynie. 
Chwała bohaterom, jak pozdrawiamy wszystkich Ukra-
ińców, 
Chwała dobrym organizatorom pracującym społecznie 
na ziemi złotoryjskiej. 
A przy okazji trochę refleksji. Rozpoczynałem pracę w 
ZG Lena 01.09.1962 roku. Spotkanie ZTTG zorganizo-
wało 01.07.2022 roku. Jeszcze dwa miesiące i upłynie 
60 lat mojej pracy zawodowej. Czy to także dzięki po-
wiedzeniu „żaden dyplom nie jest w cenie, tak jak z 
Leny pochodzenie”?  

✎ Aleksander Borys

25.06 w Wojcieszowie odbyła się impreza pod nazwą „Galeria Piosenki 
Pięknej”.
25.06  w Dąbrowie Górniczej odbyła się druga edycja płukania złota zorga-
nizowana przez złotoryjski oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
25.06 odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zagrodno połą-
czony z obchodami 70-lecie istnienia K.S. Orzeł Zagrodno.
26.06 nad stawem „Zielone Oczko” w Złotoryi Urząd Miejski zorganizował 
piknik integracyjny pod nazwą „Złoci ludzie, złote serca”.
26.06 w Klasztorze Franciszkanów w Złotoryi odbyła się akcja krwiodaw-
stwa zorganizowana przez klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czer-
wonego Krzyża, na której honorowym krwiodawcom zostały wręczone me-
dale „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, nadane przez 
ministra zdrowia.
30.06 w Świerzawie odbyła się 6. edycja Powiatowego Konkursu Tańca o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa „Roztańczone przedszkolaki”.
3.07 w Zamku Grodziec zorganizowano „Święto Kwitnących Lip”.
9.07 w Lubiechowej miała miejsce impreza plenerowa promującą walory 
turystyczne nieczynnego kamieniołomu melafirów „Łomy” w Lubiechowej 
„Zlot Kobiet Czarujących”.
9.07 w Dobkowie odbyły się wyścigi wraków Wrak Race Dobków.
10.07 na Rynku w Złotoryi odbył się występ artystyczny „Flamenco & Rock”.
10 – 16.07 kilkudziesięciu młodych liderów ruchu diabetologicznego w Eu-
ropie z 15 krajów gościło w Złotoryi na obozie Międzynarodowej Federacji 
Diabetologicznej (IDF).
16.07 w Winnicy „Agat” w Sokołowcu zorganizowano cykliczną imprezę 
„Żar Wino”.
16 – 17.07 na Rynku w Złotoryi w ramach  „Złotoryjskiego Smacznego 
Weekendu” zorganizowano złot food trucków. 
17.07 w Zamku Grodziec zorganizowano „Piknik Rodzinny w Zamkowym 
Klimacie”.
18.07 ze Złotoryi zaczął kursować bezpłatny dla mieszkańców autobus na 
basen w Wilkowie-Osiedlu.
18.07 Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Szpital Powiatowy im. A. 
Wolańczyka w Złotoryi sp. z o.o. dokonało zmiany na stanowisku Prezesa 
Zarządu Spółki. Na to stanowisko powołany został Maciej Leszkowicz.
24.07 na Rynku w Złotoryi odbył się występ artystyczny „Operetka dla dzie-
ci”.
27 – 29.07 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyły się 
warsztaty związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027.
29.07 na Zamku Grodziec odbyły się uroczystości związane ze Świętem Po-
licji.
4.08 w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gierałtowcu odbyło się 
uroczyste przekazanie nowoczesnego, przewoźnego ultrasonografu.
6-7.08 na Zamku Grodziec zorganizowano „I Turniej o włócznię św. Jerze-
go”.
6.08 w Pielgrzymce odbyła się 27. edycja Biesiady Zespołów Kresowych im. 
Zenona Bernackiego.
10-21.08 Złotoryjski Ośrodek Kultury zorganizował konkurs na najlepiej 
udekorowaną witrynę sklepową „Złota Złotoryja”.
14-21.08 w Złotoryi odbyłty się imprezy w ramach Mistrzostw Świata w 
Płukaniu Złota.

✎ Opracował Jarosław Jańta

Lena
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17 sierpnia 1772 r., Goldberg od-
wiedził Król Prus -Fryderyk II Wielki. 
(24.01.1712 r. - 17.08.1786 r.)
Wizyta spowodowana była prawdo-
podobnie tragicznym pożarem, któ-
ry 250 lat temu strawił część miasta. 
Wydarzenie to upamiętniała kartka 

pocztowa, która  po latach przypo-
mniała tą wizytę. Na pierwszym pla-
nie widać ogrom zniszczeń po poża-
rze, a w tle nienaruszoną bryłę Ko-
ścioła NNMP. 
Nie była to jedyna wizyta tego kró-
la w Goldberg. Inna karta pocztowa 

z kolekcji...
W 1911 r. złotoryjanie obchodzili 700-lecie  nadania praw miej-
skich  w dniu 2 lipca.W tym dniu ulicami miasta przeszedł barwny 
korowód, którego uczestników podzielono na 13 grup rekonstruk-
cyjnych , które odtwarzały  najważniejsze wydarzenia z historii na-
szego miasta. Łącznie aktywny udział w korowodzie wzięło 270 
osób. Grupy przebrane były w historyczne stroje, a niektóre z tych 
grup posiadały rekwizyty nawiązujące do odtwarzanego okresu.
Tak więc grupy reprezentowały się kolejno:
1. Fanfarzyści i heroldowie
2. Nadanie praw miejskich przez księcia Henryka Brodatego
3. Budowa kaplicy w 1212 r. przez św. Jadwigę
4. Kopacze złota i ich udział w walce pod Legnicą w 1241 r.
5. Bractwo strzeleckie św. Fabiana i Sebastiana
6. Plądrowanie miasta przez Husytów
7. Pojmanie Czarnego Krzysztofa
8. Valentin Trozendorf i jego uczniowie
9. Ostatnich 7 mieszczan ocalałych z zarazy w 1533 r.

10. Wjazd Walensteina do miasta w 1626 r.
11. Wjazd Fryderyka Wielkiego ( króla Prus) w 1762 r.
12. Złotoryjscy sukiennicy
13. Wjazd marszałka  Gebhardta Bluchera w 1813 r. 
Udział wszystkich grup uwiecznił na widokówkach niejaki Becker. 
Całość stanowi komplet 13 barwnych widokówek, z których jed-
ną prezentuję powyżej.
Korowodowi przypatrywało się około 30 tys. przybyłych gości, 
co przy  około 7 tysięcznym zaludnieniu miasta stanowiło pięk-
ną oprawę. Dodatkową atrakcją były atrapy bram miejskich, które 
wzniesiono w miejscu ich dawnych poprzedniczek. Tak więc  Bra-
ma Dolna  znajdowała się na obecnym placu Matejki, Brama Sol-
na na końcu ul. Solnej, a brama Górna – przy baszcie Kowalskiej. 
Kamienice miejskie zostały ozdobione girlandami, a imprezie to-
warzyszyły liczne atrakcje.

✎ Piotr Klimaszewski

Eksponat który dzisiaj prezentuje  po-
chodzi z początku XX w. Te nietypowo 
zgięte blaszki stanowią swego rodzaju 
osłonę dla pudełka zapałek. Na począt-
ku XXw były bardzo popularne, ale teraz 
trudno je zdobyć- a tutaj trafił się sma-

czek z Goldberg....
Prezentowany przedmiot ma wygrawe-
rowaną reklamę złotoryjskiego zakładu- 
A.STRUZINA, którego firma mieściła się  
w Rynku pod numerem 47 ( przy ówcze-

pokazuje wjazd Fryderyka II Wielkie-
go na złotoryjski Rynek  w 1762 r. 
Na tej pocztówce, wydanej w 1911 
r., widać charakterystyczną kamie-
nicę na południowej pierzei Rynku. 
Widokówka ta wchodzi w skład tzw. 
zestawu Beckera  z 1911 r. przedsta-
wiającego najważniejsze wydarze-
nia z historii miasta. 

✎  Piotr Klimaszewski

snej numeracji- była to kamienica dru-
ga od skrzyżowania  Rynek-Solna). Nie-
mniej reklama z tamtych lat umiejsca-
wia zakład w Rynku pod nr. 2  -wtedy w 
ciągu kamienic „po schodkach”.
STRUZINA był optykiem i handlował 
szkłami do okularów, naprawiał okulary 
a także handlował przedmiotami ze zło-
ta. Ponadto był przedstawicielem reno-

mowanej firmy zegar-
mistrzowskiej ANKRA. 
Jego motto na reklamie 
z książki telefonicznej 
brzmiało „Kupują Pań-
stwo uczciwie i niedro-
go”
A Struzina  reklamował 
się na tych zabezpiecze-
niach zapałek, ale zna-

ne są też jego reklamy, czy też znaki fir-
mowe, na zegarkach. Być może istnieją 
inne przedmioty z jego reklamą...

✎  Piotr Klimaszewski

Korowód 1911 Optyk

Król w Goldbergu
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