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11 kwietnia nadleśniczy Jacek Kramarz odebrał 
przyznany mu przez Kapitułę tytuł Człowieka 

Ziemi Złotoryjskiej za 2018 rok. Został tym samym 
uhonorowany i doceniony za projekt Kaczawskich 
single tracków, czyli ścieżek rowerowych, które 
prowadzą przez lasy nadleśnictwa Złotoryja.
Iwona Pawłowska: Spodziewał się Pan takiego 
werdyktu Kapituły?
Jacek Kramarz: Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. 
Samo trafienie na listę pięciu nominowanych już było dla 
mnie niespodzianką. A już sam werdykt… Na dodatek 
wszyscy trzymali w tajemnicy, nawet sygnaliści nic mi nie 
powiedzieli.
Sygnaliści nie byli wtajemniczeni, zostali 
poproszenie o uświetnienie naszej Gali, 
zatem tajemnica była zachowana. A miał Pan 
jakiekolwiek typowania w kwesti i laureata?
Zostawiłem sprawy losowi i Kapitule. Ostatnim byłem 
też mocno zaangażowany przy projekcie single tracków, 
więc nawet nie miałem czasu na przewidywania.
To znaczy, że ta sztandarowa inicjatywa nie 
została jeszcze zakończona?
Została. Tracki są już zrobione, tylko w zeszłym roku 
kończyliśmy prace w śniegu, zatem nie mogliśmy zrobić 
przeglądu w takich warunkach, w jakich byśmy chcieli. 
Stąd obecne testy, które wykazały, co należy jeszcze 
poprawić.
Kiedy możemy spodziewać się ofi cjalnego 
otwarcia?
10 maja. Chcemy zrobić to w formule piknikowej. 
Spotkamy się na rowerach, być może trzeba będzie 

tradycyjnie przeciąć wstęgę, potem przejedziemy 
się trasą. W programie przewidziany jest pokaz 
ratownictwa specjalistycznego, ale nie chcę 
wszystkiego ujawniać. Zdradzę tylko, że na pewno 
będzie  grochówka przygotowana przez jednego z 
naszych partnerów projektu i możliwość pokonania 
trasy pod nadzorem instruktorów MTB.
Na tracki konieczny jest rower MTB?
Nie, wystarczy rower trackingowy, oczywiście 
szosowy się nie sprawdzi i nie polecam.
Proszę zdradzić, skąd idea, by w naszych lasach 
stworzyć single tracki?
Nie odkryliśmy Ameryki, wzorowaliśmy się na 
Świeradowie i jego single trackach. A oni z kolei 
wzorowali się na walijskim pomyśle. My zapatrzyliśmy 
się na rozwiązania świeradowskie. Oni mają co 
prawda większą niż my presję turystów i budując 
ścieżki, zrealizowali zadanie, które nazywa się 
udostępnianiem turystycznym lasów. Nasz projekt był 
odpowiedzią na zwiększony ruch rowerowy. Uważam, 
że to bardzo dobra moda w naszym społeczeństwie. 
Statystyki odnośnie zakupu rowerów górskich 
czy MTB mocno przekonują do tworzenia takich 
inwestycji, jakiej się podjęliśmy.
Pamiętajmy jednak, że tracki to drogi rekreacyjne a 
nie komunikacyjne. Tu nie chodzi o to, by jechać jak 
najkrócej z punktu A do punktu B, ale w sposób jak 
najbardziej urozmaicony.

Co decydowało o wyborze konkretnego miejsca 
pod budowę tracku?
Kilka prozaicznych faktów, na przykład miejsca 
parkingowe. Z tymi rowerami się przyjeżdża i dopiero 
potem wjeżdża na trasy, więc trzeba mieć gdzie 
wypakować się i postawić auto. To pierwszy warunek. 
Drugi czynnik to miejsca, w których chcemy tym 
ruchem zarządzać, choćby Ostrzyca. Presja na tę 
górę jest ogromna. Tworząc ścieżki wokół Ostrzycy, 
powodujemy, że rowerzyści nie będą rozjeżdżać samej 
góry, gdzie są cenne gołoborza, zbiorowiska roślinne 
czy siedliska zwierzęce. Tu nadmienię, że mamy w 
planach odtworzyć istniejące, ale zdewastowane 
schody na szczyt. One teraz są bardzo niebezpieczne, 
szczególnie, gdy są mokre, bo na bazalcie łatwo się 
pośliznąć. Tu chodzi zarówno o wygodę turystów, ale 
też ochronę lasu, bo piesi, by uniknąć niebezpiecznych 
schodów, schodzą ze szklaku.
Trzecim czynnikiem, który wpłynął na decyzję o 
lokowaniu tracków w konkretnym miejscu był pomysł 
partnerów projektu na atrakcje turystyczne ich 
gmin. Stąd właśnie idea, by wykorzystać góry Dłużek, 
Zawadną na miejsca budowy wież widokowych. Przy 
czym na Dłużku był już punkt widokowy z piękną 
panoramą na okolicę. W tym dokładnie miejscu gmina 
Wojcieszów zlokalizowała swoją wieżę widokową. 
Natomiast na Zawadnej kiedyś była wieża, ale pamięć o 
niej już zanikła. Gmina Świerzawa wybudowała obecny 
obiekt  na wzmocnionych, starych fundamentach.
Budowa tych ścieżek wiązała się z dużą 
wycinką drzew?
Nie. Te tracki prowadzone są między drzewami. 
Może czasami jest zbyt wąsko, ale to też tworzy 
pewien wymóg dla użytkowników do zachowania 
właściwej prędkości. Na zwiększenie bezpieczeństwa 
rowerzystów wpływa też sama technika 
projektowania, na przykład przed stromym zjazdem są 
naturalne lub sztuczne szykany czyli progi zwalniające.
Jak wypadają nasze single tracki w porównaniu 
do świeradowskich?
Czas pokaże i komentarze w mediach 
społecznościowych, ale myślę, że nie mamy się czego 
wstydzić, bo okolica się broni. To są takie uroczyska jak 
single track „Dwa wąwozy”, które nawet przed naszymi 
leśniczymi odsłoniły swoje ukryte piękno. Tam rzadko 
kto chodził, tylko wtedy, gdy zachodziła potrzeba, a 
teraz mogą te miejsca oglądać turyści. To naprawdę 
malownicze zakątki. Niestety, nie mogliśmy zrobić sieci 
ścieżek, jak to mają w Świeradowie, ponieważ nasze  
obszary leśne są porozdzielane przez wsie, Kaczawę 
albo przez drogi wojewódzkie czy powiatowe. Jest 
koncepcja połączenia istniejących pętli single tracków 
drogami rowerowymi, jednak  wymaga to nakładów 
ze strony samorządów na łącznikowe drogi gminne. 
Wtedy cały dzień można byłoby na przykład spędzić 
na kilku trackach, bez konieczności przemieszczania się 
samochodem.
W inicjatywie wzięły udział, poza nadleśnictwem, 
gminy Pielgrzymka, Świerzawa i Wojcieszów. 
Dlaczego nie Złotoryja? Były jakieś obiektywne 
trudności?

Tak, były. Aplikowaliśmy dwukrotnie o przydział 
środków. Pierwszy raz do Euroregionu Nysa i 
odpadliśmy z powodów formalnych. Drugi raz w 
ramach RPO Województwa Dolnośląskiego i wtedy 
się udało. Dystrybucja środków odbywała się przez 
tzw. ZIT-y . Gminy partnerskie przynależały do 
jednostki jeleniogórskiej, a gmina Złotoryja nie była jej 
członkiem i musiałaby aplikować samodzielnie, 
na co się nie zdecydowała.
Nie ma szans na poszerzenie tracków o naszą 
gminę?
Na razie trudno powiedzieć. Każda taka inwestycja to 
nie tylko fundusze, ale również pewien kompromis z 
przyrodą. W naszym przypadku administrujemy 20 
tysiącami hektarów lasu i w jakiś sposób ingerujemy 
w 2,5 hektara (gdy układ liniowy przełożymy na 
powierzchniowy, to tak wyjdzie). To są cenne 
przyrodniczo tereny i żeby nie naruszyć równowagi, 
musimy tego kompromisu się trzymać. Poza tym 
las ma dużo interesariuszy. Wielu chciałoby z niego 
korzystać i korzysta. I przyrodnicy, uprawiający nordic 
walking, myśliwi, turyści, zbieracze runa… Każdy 
chciałby mieć las na wyłączność. My ogniskujemy 
te wszystkie potrzeby i jesteśmy w trudnej sytuacji, 
komu pozwolić na więcej. Jak utrzymać ten 
kompromis między przyrodą a ludźmi? Dlatego 
chciałbym poczekać i zobaczyć, jak przyjmie się ten 
nowy pomysł, czy nie zaszkodzi naturze i wtedy 
ewentualnie decydować, czy powiększać przestrzeń 
dla rowerzystów.
Nasze tracki prowadzą aż w trzech przypadkach 
do wież widokowych. Czy można do nich dotrzeć 
inaczej niż na rowerach? Dopuszczalne jest 
spacerowanie po nich?
W piktogramach zawarliśmy dwa sposoby 
użytkowania ścieżek: pieszy i rowerowy, dlatego, że 
ktoś idąc przez las, może wejść na track inaczej niż 
od bramy wjazdowej. Przewidując taką sytuację, 
uprzedzamy piktogramem rowerzystę przy 
bramie wjazdowej o możliwej obecności pieszych. 
Reasumując do wież można się dostać single trackami, 
jak też oznaczonymi ścieżkami adresowanymi dla 
turystów pieszych.
Szerokość tracku jest niewielka.
Tak, to około 50 cm. Na zakrętach trochę więcej ze 
względów bezpieczeństwa.
Kto ma pierwszeństwo pieszy czy rowerzysta?
To kwestia uprzejmości. Prawo drogowe nie reguluje 
poruszania się po trackach. Dlatego powinien ustąpić 
ten, któremu łatwiej.
Nasze traki też są zróżnicowane ze względu na 
trudność, tak jak w Świeradowie?
Tak, najłatwiejsze są zielone. Takie mamy w 
Rzeszówku i wokół Ostrzycy. Najtrudniejsze – 
czerwone. To wszystko jest ładnie zaznaczone na 
mapkach, które przy okazji tego projektu wydaliśmy.
Na czyich barkach jest teraz odpowiedzialność 
za doglądanie ścieżek i monitorowanie 
ewentualnych szkód?
Mieliśmy niedawno spotkanie w szerszym gronie, 
bo chciałem doprowadzić do stworzenia planu 
bezpiecznego użytkowania tracków, którego  

jednym z aspektów będzie utrzymywanie ścieżek i 
monitorowanie stanu technicznego. W spotkaniu 
uczestniczyli nadleśniczy ze Świeradowa, leśnicy, 
karkonoska grupa GOPR (Kaczawskie są w zasięgu 
ich działania), przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej, jednostek ochotniczych, samorządowcy. 
Takie szerokie grono jest uzasadnione, bo 
utrzymywanie tracków to też bezpieczeństwo. 
Musimy mieć opracowane procedury powiadamiania 
o niebezpiecznych sytuacjach. Lider projektu, czyli 
Świerzawa ma na stronie fejsbukowej stworzyć 
aplikację, przez którą każdy użytkownik tracka będzie 
mógł powiadomić o usterkach na ścieżce.
Jaką część projektu wzięły na siebie gminy 
partnerskie?
Wzięły na siebie cały trud inwestowania. Każdy z 
partnerów wykonał projekt techniczny ścieżek, 
wyłonił wykonawcę, nadzorował inwestycję i dokonał 
odbiorów. O ile mnie, jako nadleśniczemu było 
łatwiej podejść do projektu, gdyż zadaniem Lasów 
Państwowych jest udostępnianie turystyczne to 
samorządy miały trudniej. Wójtowie i burmistrzowie 
wykazali się dużą odwagą, bo przecież wyłożenie 
sporych pieniędzy na ścieżki, wobec innych potrzeb 
mieszkańców (woda, kanalizacja, drogi) wymaga 
trudnej decyzji. Odwagę mieli tym większą, że 
wchodzili w bardzo nowatorski i nieznany pomysł. 
Jeździł Pan już po trackach?
Staram się często odwiedzać te miejsca, bo po prostu 
lubię taką aktywność, nawet żona ze mną jeździ, choć 
nie ma jakiegoś specjalistycznego roweru.
Jednym z założeń projektu było zbudowanie wież 
widokowych. Wiem, że są chętnie odwiedzane 
przez turystów. Czy z racji tej atrakcyjności 
inwestycji jest zamysł, by jeszcze (już poza 
projektem) stworzyć kolejne takie miejsca?
Powstały dwie wieże – Dłużek i Zawadna oraz 
platforma na Okolu. Bardzo atrakcyjna jest właśnie 
Zawadna, to szczyt, który widać z każdego miejsca 
Gór Kaczawskich i widok z tego szczytu rozciąga się 
na 360 stopni. To na pewno najchętniej odwiedzana 
platforma. Jednak nie myślałem, by budować 
następne, choć nie wykluczam, że tak się  stanie.
Realizacja projektu pochłonęła nie tylko dużo 
pieniędzy, ale też czasu. Jak udało się Panu to 
wszystko spiąć bez szkody dla życia rodzinnego?
Nieprzypadkowo na Gali dziękowałem swoim 
współpracownikom. To oni wzięli na swoje barki 
te obowiązki, które czasem z racji zaangażowania 
w projekt musiałem przeorganizować. To z moimi 
pracownikami nazajutrz po Gali podzieliłem się 
tortem, który przy okazji wręczenia tytułu dostałem. 
Ale oni też mi przygotowali niespodziankę następnego 
dnia. Wyświetlili zdjęcie z Gali i przygotowali słodkości, 
więc wymieniliśmy się tortami. Było to bardzo 
sympatyczne.
Dodam jeszcze, że na Gali byłem w mundurze, 
żeby podkreślić, że jestem przedstawicielem 
nadleśnictwa i reprezentuję wszystkich pracowników. 
Występowałem w roli ludzi, którzy stali za mną i za 
tym projektem.

Życie rodzinne nie ucierpiało i ma się dobrze. Myślę 
nawet , że moi bliscy są dumni z tego, że się udało. 
Każdy z naszych laureatów to człowiek, który jest 
aktywny w lokalnej społeczności. I po otrzymaniu 
tytułu nie zwalnia, dalej realizuje swoje pomysły, 
działa. A co Pan planuje w kolejnych latach?
Mam kilka pomysłów. Może nie będą już tak 
spektakularne jak single tracki. Musimy iść z duchem 
czasu i zacząć udostępniać teren lasu ludziom, nawet 
on-line, bo nowe technologie nas otaczają i choć może 
kojarzymy się z tradycją i konserwatyzmem, to jesteśmy 
nowocześni. Nie możemy wydawać tylko broszur, ale 
wykorzystywać media społecznościowe i tą drogą 
edukować.
Działamy też na innym polu. Za nami pierwszy etap z 
programu Mała Retencja Górska. Odczuwamy coraz 
większy problem z wodą, rzeki i pola wysychają, a nasz 
program ma na celu zatrzymanie jak największej ilości 
wody. To też nasz wkład w ochronę przeciwpowodziową. 
Program ma też inny, dodatkowy i fantastyczny efekt 
- ekologiczny. Woda to życie, więc przy zbiornikach 
retencyjnych tworzą się siedliska nie tylko flory, ale i 
fauny. Przylatują ciekawe ptaki, pojawiają się i kręgowce i 
bezkręgowce. Teraz wchodzimy w drugi etap działań. Już 
oswoiliśmy się z prawem wodnym i będzie nam łatwiej. 
Wkrótce nasze działania przyniosą konkretne i widoczne 
efekty.
Na koniec zapytam Pana jako fachowca o wilki. Czy 
rzeczywiście mamy je już w naszym powiecie?
Wilki do nas przywędrowały z północnej części 
województwa, czyli z Borów Dolnośląskich. Jako, że 
wilki nie mają wroga naturalnego, a jeszcze ma gdzie 
żerować, polując na dziki, jelenie czy sarny. Barier 
środowiskowych nie ma, dlatego wilki migrują na 
południe. Widywane były już w Olszanicy, w Czaplach. 
Ale zdarza się, że ludzie mylą wilki z dziko żyjącymi psami. 
Ostatnio uczestniczyłem w dementowaniu pogłoski, 
że w okolicach kopalni bazaltu wędrował wilk wzdłuż 
torów, trzymając w pysku głowę upolowanego dzika. 
Przyglądając się dokładnie zdjęciom, po konsultacjach 
z ekspertami wykluczyłem, że to wilk. Jest trochę 
histerii, strach ma wielkie oczy. Wilki to duże drapieżniki, 
rozbudzają wyobraźnię, ale  nie są aż tak niebezpieczne, 
jak się powszechnie sądzi. Wilk w konfrontacji z dorosłym 
człowiekiem nie powinien zaatakować. Oczywiście 
podczas ekstremalnie ostrej zimy, gdy wilk jest głodny, 
bo jego wydatek energetyczny wtedy jest duży, zwierzę 
może zaatakować słabszego od siebie. Ostrożność 
zawsze jest wskazana, ale nie histeria.
Niemcy zaczynają mieć problem z liczebnością wilków, 
bo one też migrują na zachód. Tam już pojawiają się 
propozycje odstrzału tych drapieżników, bo widać, że 
nawet urbanizacja im nie przeszkadza. Ale u nas póki co 
nie ma takiego problemu.
Dziękuję za fachowe wyjaśnienia. Jeszcze raz gratuluję 
tytułu Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2018 i witam 
w Kapitule, która za rok wyłoni laureata 2019. 
Życzę kolejnych udanych inwestycji.

Z Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej za 2018 rok, 
nadleśniczym Jackiem Kramarzem rozmawiała 

Iwona Pawłowska

Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2018
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WYWIAD Z OSKAREM OSTREGĄ

Powojenna nacjonalizacja 
W 1945 r. wprowadzono przymusową 

„publiczną gospodarkę lokalami”, ograniczającą 
najem lokali mieszkalnych będących własnością 
prywatną. Kwaterowaniem zajmowała się 
miejska (gminna) rada narodowa. Pierwsi 
osadnicy przybywający do Złotoryi sami 
wybierali sobie lokum, najczęściej kierując się 
tym, jakie wyposażenie zastali w środku bądź 
ilością ziemi przylegającej do domu. Mieszkańcy 
przedwojennych wiosek szukali domów z 
ogrodem, miastowi zajmowali mieszkania w 
kamienicach. Z czasem jednak kolejni osadnicy 
przybywający do (wówczas) Złotej Góry, 
otrzymywali kwaterunek pod wskazanym 
adresem i tylko tam wolno było im zamieszkać. 
Kilka kamienic usytuowanych w rynku uległa 
spaleniu i gruntownemu splądrowaniu, kilka 
budynków w ciągu dwóch pierwszych dekad 
rozebrano z powodu złego stanu – np. duży 
dom mieszkalny przy kościele św. Jadwigi, 
trzykondygnacyjną świetlicę-dom przy ul. 
Chrobrego, spalone świetlice Filców i Leny, 
fabrykę cygar, siedzibę masonów, spaloną 
restaurację przy przejeździe kolejowym. Na 
szczęście miasto ominęła rozbiórka na rzecz 
odbudowywania stolicy, jaka dotknęła np. 
Lwówek Śląski i Legnicę, które straciły dużą 
część zabudowy śródmiejskiej. Lepiej – u nas 
odbudowano brakujące „elementy” rynkowej 
zabudowy. 

Poważnym zmianom poddano plac 
Reymonta (przez ‘chwilę’ – 7 lat, zwany 
Basztowym). Rozebrano gospodę i kilka 
przylegających do niego budynków i rozpoczęto 
budowę pierwszego powojennego Powiatowego 
Domu Kultury, który swoje funkcjonowanie 
rozpoczął już w 1957 r.

W 1951 r. na skutek nacjonalizacji Polacy, 
w tym złotoryjanie, przestali być właścicielami 
swoich mieszkań. Rady wprowadzały swoje 
wewnętrzne przepisy, które powodowały 
dokwaterowywanie do mieszkań obcych ludzi 
z prawem do korzystania z kuchni i łazienki. 
Była to kolejna okazja do uprzykrzania życia 
jednym i wyróżnienia drugich. Na dodatkowych 
lokatorów załapywali się wszyscy, którzy 
zajmowali mieszkania po zamożnych Niemcach, 
często ponad 100-metrowe, wielopokojowe 
(ul. Wyszyńskiego, Basztowa, Sikorskiego), 
zdarzało się, że do każdego pokoju przydzielano 
jedną rodzinę. Tworzenie komunałek (na 
wzór radziecki) trwało do 1956 r., potem duże 
mieszkania dzielono na dwa lub trzy mieszkania. 

Na początku lat 60. Zakłady Kamieniołomów 
Drogowych nagrodziły swoich pracowników, 
oddają im najpierw 6, potem kolejnych kilka, 
bliźniaków przy ul. Wilczej i Tuwima. Domy 
powstawały z grysu ceglanego zalewanego 
betonem. Dach pokrywał eternit, od wewnątrz 
bez ocieplenia wykończony dwucentymetrową 
tekturą. Każda rodzina dostała swoje 71 m², 
kawałek ogrodu i połówkę „bliźniaczego” 
chlewika/kurnika (w zależności od preferencji 
lokatorów). Rodziny z jednym dzieckiem 
otrzymywały prawo użytkowania dolnej części 
bliźniaka, natomiast do jedynego górnego 
pokoju dokwaterowywano kawalerów i panny. 
Dzisiaj niektóre z tych domów rozbudowały się 
o kolejne kondygnacje. Za to swój charakter 
zachowały bloki (dwuklatkowce) przy ul. 
Słonecznej, w które zaintwestowała w tym 
samym czasie kopalnia „Lena” oraz bloki 
wybudowane przy ul. Broniewskiego przez 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego. 

Nowe osiedla powstające od strony Wilczej Góry 
zdecydowały o lokalizacji „tysiąclatki” („Tysiąc 
szkół na tysiąclecie państwa polskiego”).

Na miejscu starej poniemieckiej zabudowy 
powstał najdłuższy blok w mieście, który 
szybko otrzymał nieofi cjalną nazwę „jamnik”. 
Do warszawskiego Jamnika było mu daleko (53 
klatki schodowe, 500 m długości), ale mieliśmy 
swoją lokalną namiastkę rekordzisty. W jego 
lewym rogu usytuowano Bar „Jagna”, w którym 
jedni stołowali się na co dzień lub od święta, 
a inni wpadali na popołudniowy kufel piwa. 
W sierpniu 1969 r. oddano do użytku pierwszy i 
jedyny (do czasu wybudowania szpitala) budynek 
z windą – Hotel „Pod Basztą”. 

Gomułkowa spółdzielczość 
i wielka płyta Gierka

W 1970 r. Gomułka przywrócił spółdzielczość 
mieszkaniową i oddał właścicielom domy do 
110 m². Rozpoczął się okres budowy, który w 
obliczu osiagającego wiek dojrzały powojennego 
wyżu demografi cznego i tak nie zaspokajał 
popytu na mieszkania. Złotoryjska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa wyłoniła się z chojnowskiej 
spółdzielni w 1971 r., a rok później oddano 
budynek przy ul. Podwale z 75 mieszkaniami. 
Z czasem powstało Osiedle Reymonta i Nad 
Zalewem. Spółdzielnie zapisywały oczekujących 
na mieszkanie – tj. członków spółdzielni i 
kandydatów na członków, ale czas oczekiwania 
wydłużał się do kilkunastu lat; długą kolejkę 
mogli obejść posiadacze legitymacji PZPR, 
„znajomi królika” (członków zarządu spółdzielni), 
którzy przechodzili na listę uprzywilejowanych. 
Dzieciom zakładano książeczki mieszkaniowe.

„Głód mieszkań” spowodował, że w latach 
70. zbudowano 2600 mieszkań w całej Polsce; 
taki wyczyn osiągalny był dzięki nowym 
technologiom – budownictwu z wielkiej 
płyty. W wielkich miastach powstawały tzw. 
falowce (najdłuższy w Gdańsku – 860 m, 11 
kondygnacji, 1792 mieszkania, wzdłuż - 3 
przystanki autobusowe), w mniejszych, jak 
Złotoryja, stawiano budynki kilkuklatkowe za to 
z pięcioma (lub więcej) piętrami. Użyteczność 
wielkopłytowców, powstających z gotowych 
uzbrojonych betonowych półfabrykatów, 
przewidziano na 50-70 lat. Budowano szybko, 
za to prace we wnętrzach wykańczały nerwowo 
oczekujących na mieszkania. Spółdzielnie 
powoływały komisje usterkowe, a te wskazywały 
braki i niedociągnięcia. Krzywizny elementów 
niespełniających norm wymiarowych łatano i 
zaklejano smolistymi uszczelniaczami. Koniec 
budowy ogłaszano hucznie z przecinaniem 
wstęgi, zwykle na 1maja i 22 lipca. 

Radość z przydziałowych mieszkań studziły 
liczne fuszerki, krzywizny i brakujące elementy 
wyposażenia (muszla, umywalki), które znikały 
nie wiadomo kiedy. Wśród mieszkańców krążyły 
opowieści o wbijanych gwoździach pod obrazki, 
które przebijały ściany na wylot, ekscesach 

nocnych słyszalnych w całym pionie, skargach 
w ADM (Administracja Domów Mieszkalnych) 
na lokatorów spuszczających w nocy wodę w 
toalecie.

W związku z tym, że płyty wymagały 
ciężkiego transportu, dość długo trwało 
gromadzenie wszystkich elementów, 
powszechne były nieterminowe dostawy. 
Na placach budowy tworzyły się „pola 
fabryki domów”. Takim polem był teren pod 
osiedle upamiętniające 100. rocznicę urodzin 
Reymonta; przez kilka lat służył dzieciom z 
ul. Hożej i Słowackiego za plac zabaw. Nie 
brakowało chętnych skaczących z belek na 
pryzmy piachu, krążących wokół basenów 
wypełnionych wapnem. Idealne miejsce do 
zabaw w chowanego i „w dom”. 

W 1973 r. rozpoczęła się budowa szpitala 
przy ul. Hożej. Budowa trwała ok.6 lat. Do 
wnoszenia różnych sprzętów poproszono 
najstarszą młodzież uczącą się w „tysiąclatce”; 
wraz z nauczycielami, w czynie społecznym, 
w budynku bez schodów, po deskach wnosili 
łóżka, taszczyli kołdry i poduszki. Inne czasy, 
inna odpowiedzialność, inne spojrzenia na 
zadania młodych.

„Kostka polska”
Pierwsze domy-pudełka, symbol PRL-u, 

pojawiły się już pod koniec lat 60., a przez 
kolejne dwie dekady powstawały jak grzyby 
po deszczu. Wysyp nie ominął Złotoryi, kostka 
pojawiła się przy ul. Mieszka I, H. Brodatego, 
Szczęśliwej, Rzemieślniczej. Domy niczym nie 
różniły się od siebie, bo prawo budowlane 
maksymalnie ograniczało wszelkie przejawy 
indywidualizmu, także i w tym przypadku. 
Kostki określane były jako niska zabudowa 

jednorodzinna o dopuszczalnej powierzchni 
użytkowej 110 m², koniecznie z płaskim dachem 
- ofi cjalnie odejście od wiejskiej zabudowy i 
umiłowanie prostoty, faktycznie proza życia - zerowe 
szanse na zdobycie więźby dachowej, waty szklanej, 
dachówek. Branżę budowlaną, jak wszystkie inne, 
nękały wieczne niedostatki i opóźnienia w dostawie. 
Mizeria materiałowa rozciagała więc budowę na 
lata, bo brakowało wszystkiego - począwszy od 
piasku i cementu, przez rury kanalizacyjne, kable 
pod elektrykę, po sprzęt sanitarny. Trudne momenty 
rozładowywali znajomi i znajomi znajomych z 
branży budowlanej i transportowej – magazynierzy, 

kierowcy ciężarówek. Gdzieś niedosypali, 
gdzieś coś skrócili (zaoszczędzili?!), 
nadwyżką poratowali błagających o pomoc.
Kategoryczne przepisy dotyczące 
powierzchni użytkowej na ogół omijano w 
ten sam sposób, tj. budując wysokie partery 
klasyfi kowane jako piwnice, sutereny czy 
inne pomieszczenia techniczne, a także 
zabudowując loggie. Ale i tak małe i ciemne 
wnętrza zwykle były nieustawne; wąskie 
korytarze i klatki schodowe 
utrudniały swobodną 
komunikację. Tu także, jak 

Złotoryja w budowie

cd. na str 6

Bliźniaki przy ulicy Wilczej

Podwórko przy bloku należącym do ul. Wojska 
Polskiego, później Słowackiego 3; 4 lata po 

zakwaterowaniu lokatorów(fot. z arch. autorki)

Budowa domu jednorodzinnego przy 
ul. Słonecznej (1977-78 r.); w głębi - tysiąclatka

(fot. z arch. Urszuli Jaworskiej)
Plac przed Powiatowym Domem Kultury

(fot. z arch. Sylwii Bober)
Plac przed Powiatowym Domem Kultury

(fot. z kroniki ZOKiR)

Budowa szpitala (fot. z kroniki szpitalnej)

Budowa szpitala
(fot. z kroniki szpitalnej)

Budowa szpitala
(fot. z kroniki szpitalnej)
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ZŁOTORYJSKIE SPOTKANIE DIABETOLOGICZNE
w typowych M-3, sprawdzały się PRL-owskie 
wynalazki meblarskie – łóżka amerykanki, 
meblościanki, krzesła-patyczaki i inne 
mebloskładaki.

Potrzeba nadania domowi własnego 
charakteru sprowadzała się do okładania 
elewacji kostką ceramiczną, tłuczonymi 
naczyniami (tanio kupione odpady z fabryk 
fajansu) lub otoczakami. Nierzadko próbowano 
podrasować estetykę fi kuśną balustradą, 
co i tak nie zmieniało faktu, że przydatność 
balkonu ograniczała się do suszenia prania 
i wyjść na papierosa.

W ogrodach widywało się szklarnie, 
betonowe komórki, a nawet pieczarkarnie 
i klatki z królikami. Dla dekoracji trochę kwiatów, 
ale pozostała przestrzeń spełniała rolę ogródka 
warzywnego. W tak wybudowanym sześcianie 
złotoryjskie rodziny wiły sobie rodzinne gniazdo, 
a przerywając szczypiorek koło domu mogły 
już tylko z ulgą wspominać lata polowania na 
materiały budowlane, z których to wspomnień 
Bareja poskładałby nowe „Alternatywy 4”.

Po 1989 r., zarówno dotychczasowi 
użytkownicy, jak i nowi nabywcy, uznali, że 
proste niekoniecznie oznacza piękne i relikty 
PRL-u poddali metamorfozie. Są modernizowane 
i rozciągane w bok i w górę, a priorytetem 
staje się połączenie ogrodu z parterem. W całej 
Polsce przerabianie „kostki” stało się gównym 
źródełem utrzymania architektów. 

Pastele w natarciu
Od połowy lat 80. „wielka płyta” 

i jej młodsze „siostry”, usytuowane po 
sąsiedzku, poddawane są termomodernizacji 
i „koloryzacji”. Wymusiły to rosnące koszty 
ogrzewania mieszkań. Bloki okładane są 

grubym styropianem, pokrywanym tynkiem 
i malowanym w rozmaitej kolorystyce. 
Kolorowanie budynków peerelowskich 
oceniane jest rozmaicie; według wielu 
architektów betonowość była ich specyfi ką i 
powinna zostać. Jednak zarządcy spółdzielni, 
jak Polska długa i szeroka, postanowili dodać 
osiedlom trochę koloru. Efekt domina nie 
ominął Złotoryi – kolorami mogą pochwalić się 
mieszkańcy Podwala oraz „Czterech Pór Roku”. 
Przyszła też pora na odkrywanie ukrytych 
fuszerek budowlanych; generalne remonty 

w mieszkaniach ujawniły schowki zasypane 
piachem i śmieciami budowlanymi (worki po 
cemencie, butelki, gruz), ubytki w ścianach 
wypełniane gazetami, elektryka pociągnięta po 
przekątnej. 

Dzisiaj te osiedla oprócz zalet (dobra 
lokalizacja, infrastruktura edukacyjna, sklepiki, 
usługi), męczą kłopoty z brakiem miejsc 
parkingowych. Parkingi poszerza się kosztem 
zieleni i placów zabaw, czyli tego, co stanowiło 
atut powstających osiedli.

Tekst: Joanna Sosa-Misiak

Cukrzyca nazywana jest cichym zabójcą 
i tylko świadomość zagrożenia chorobą 

i poddanie się reżimowi ograniczeń, jeśli 
już zostanie zdiagnozowana, daje szansę 
dobrego życia. Dobrego, bo choroba nie 
wyklucza chorego z życia kulturalnego, 
aktywności sportowej, tańca i zabawy, 
pod jednym warunkiem - cukrzyk musi 
słuchać diabetologa. Cóż, nie lubimy 
przejmować się tymi, którzy nakładają na 
nas ograniczenia. I jeśli czasami, gdzieś 
na dnie świadomości, odezwie się wyrzut 
sumienia szybko uspokajamy siebie, że to 
niemożliwe, żebyśmy wyhodowali cukrzycę. 
A jednak… Powinniśmy zachować czujność 
i staranność w trosce o własne zdrowie.                                                                                                                                 
Kiedy przymierzamy się do kupna nowego 
samochodu, myślimy o tym często, 

prowokujemy debatę rodzinną, bo być 
może zakup skonsumuje inne plany 
zakupowe, odwiedzamy salony, radzimy 
się specjalistów, przeszukujemy opinie w 
internecie. Im auto droższe, tym więcej 
starań i pytań dodatkowych. A kiedy już 
staniemy się szczęśliwymi posiadaczami 
wymarzonych czterech kółek zaczyna 
się karuzela zabiegów pielęgnacyjnych i 
konserwacyjnych. Tak dbamy o rzecz cenną.                                                                                                                         
A zdrowie? Cenne, czy nie? Powinniśmy 
nauczyć się i dzieci nasze słuchania swego 
organizmu i obserwowania go. Kiedy pojawią 
się zakłócenia jego funkcjonowania wybierzmy 
się do lekarza. Tylko dobra diagnoza sprawi, 
że poznamy prawdę o samym sobie. Aby 
walczyć skutecznie z cukrzycą potrzebne jest 
specjalistyczne leczenie i wsparcie innych 
dotkniętych tą słodką (z nazwy tylko) chorobą.

Z ogólnopolskiej ankiety, przeprowadzonej 
wśród 733 respondentów z cukrzycą 1 i 2   
wynika, że 50% badanych wydaje 10% 
z budżetu rodzinnego na leki, 62% 
zrezygnowało z zakupu leku lub wykonania 
zaleconego odpłatnego badania, a ponad 
80% nie korzysta z nowoczesnych metod 
diagnozowania i leczenia cukrzycy.                                                                                                                                   
Powszechność choroby uruchomiła działania 

pomocowe i oświatowe. Złotoryjski Oddział 
Diabetologiczny zrodził się z potrzeby i pasji.  
Przed pięcioma laty Marta Leśnik, Mariola 
Wozowczyk i Monika Kaczmarek wracały ze 
stolicy ze szkolenia. Nasycone pomysłami, 
pomimo zmęczenia, przejęte nowościami 
wymyśliły złotoryjskie konferencje 
diabetologiczne. Monika Kaczmarek pomaga 
chorym na cukrzycę w zdobywaniu podstaw 
wiedzy o chorobie, organizuje konferencje 
z udziałem specjalistów, którzy skupiają się 
na wybranych zagadnieniach. Tegoroczne 
V Złotoryjskie Spotkanie Diabetologiczne 
przebiegało pod hasłem: „ZŁOTO NASZYM 
DOBREM - WIEDZA BOGACTWEM”. Pierwsza 
prelegentka - dr n. med. Maria Dziura, 
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog 
omówiła zagadnienie nadciśnienia tętniczego 

Twój wróg ma na imię CUKRZYCA

Plac Reymonta w przebudowie
(fot. z kroniki ZOKiR)

Przed PDK (fot. z arch. Iwony Wiewiórskiej)
Blok przy Wojska Polskiego 1; 

w tle powstający „jamnik” (ok. 1970 r.)
(fot. z arch. autorki)

Przebudowa Placu Reymonta
(fot.z kroniki ZOKiR)

Widok z balkonu przy ul. Słowackiego; w tle pola 
przed budową osiedla Cztery Pory Roku

(fot. z arch. autorki) Gdy idę rankiem przez park, czuję zapach 
trawy i liści. Ich delikatna zieleń rozwiewa 
wokół  zapach świeżości, skrapianej kroplami 
pierwszej wiosennej burzy. Powiew wiatru 
roznosi miododajną woń żółtawego pyłku 
kwitnącej leszczyny. Jego mikroskopijne 
drobinki oblepiają  moją twarz jak leczniczy 
balsam, nawilżający suchość skóry spalonej 
pierwszymi promieniami słońca. Wśród 
gałęzi potężnych platanów dostrzegam ptasie 
gniazdeczka, a w nich pisklęta, które radują się 
ciepłymi muśnięciami słońca ogrzewającego 
ich ,,ciałka”, zaledwie okryte delikatnym 
puchem. Ptasi świergot roznosi najpiękniejszą 
wieść o narodzinach nowego życia. 
Gdy idę ścieżką wzdłuż rzeki, ,,połykam” 
nozdrzami zapach wody, szumiącej tysiącem 
kropel  rozpryskujących się po kamiennym 
dnie. Mój wzrok przyciągają kaczeńce rozsiane 
na  stromych brzegach, chylące się w stronę 
wartkiego nurtu tak, jakby chciały zaczerpnąć 
łyk wody. Z czułością patrzę na rosochatą 
wierzbę, która jak stara babuleńka przygląda 
się swemu odbiciu w błękitnej toni. Czuję od 

rzeki lekki powiew wiatru muskający mnie po 
dłoniach, które zanurzam w lodowatej wodzie, 
by poczuć jej orzeźwiający chłód.  
Gdy idę przez wiosenną łąkę, paleta 
zapachów przyprawia mnie o zawrót głowy. 
Fiołki i macierzanka swoją słodkością 
,,oczarowują” owady, delikatnie unoszące 
się nad  pachnącymi darami, które ofi aruje 
im budząca się do życia natura. Na łąkowych 
mokradłach słyszę kumkanie zielonej żaby 
śmieszki ukrywającej się przed długim dziobem 
bociana, człapiącego po lepkim, bagiennym 
błocie. Z daleka słyszę łopot skrzydeł ptaków 
powracających na swoje siedliska, ukryte 
wśród traw i mokradeł. Za chwilę stworzą one 
największą łąkową ,,porodówkę”, która zaroi 
się tysiącem gatunków ptasich piskląt. 
Gdy wieczorem idę do ogrodu, majowy 
koncert słowika ,,otula” trelami moją skołatan 
duszę. Bzowy zapach odstrasza komary, 
które lubią mi ,,dokuczać”, gdy odpoczywam 
w ogrodowej altanie. Przyglądam się 
dywanowym kompozycjom kwiatów, które 
cieszą oko pastelowymi kolorami. Delikatny 

powiew wiatru przynosi z kwiatowych 
grządek  czarodziejski zapach, kołyszący mnie 
do snu. Patrzę w granat wieczornego nieba 
rozbłyskującego gwiazdami i zastanawiam się, 
czy pohukująca w nocnej ciszy sowa, rozmawia 
ze mną, czy z księżycem. Wsłuchuję się w 
wieczorne odgłosy, by napełnić swój umysł 
dźwiękami wyjątkowej wiosennej melodii.  
Myślę, że warto wsłuchiwać się w bijące 
serce przyrody. Dlatego z dziecięcą radością 
pobiegnijmy za wielobarwnym motylem, 
posłuchajmy brzęczenia pszczół zbierających 
nektar z pierwszych wiosennych kwiatów, 
usiądźmy na ławce i dowiedzmy się, o czym 
szepcą liście  lub weźmy do ręki grudę ziemi, 
by poczuć jej życiodajną siłę. Bez względu na 
to czy będą to wiosenne powiewy w parku, 
nad rzeką, na łące, w lesie czy ogrodzie, 
dobrze jest poszukać  wszelkich oznak 
odradzającej się natury, by choć na chwilę 
zapomnieć  o miejskim zgiełku. Obserwacja 
świata roślin i zwierząt jest niepowtarzalną 
lekcją życia, o której zafascynowany rozwojem 
cywilizacji człowiek, często zapomina. 
Poczujmy wiosenne powiewy, bo przecież jak 
mawiał poeta ,,w żar epoki użyczą nam chłodu 
tylko drzewa, tylko liście”.

Markosia

Wiosenne powiewy

w cukrzycy i nie tylko… Na widowni zaległa 
cisza, obecni chłonęli informacje i przestrogi. 
Dla niektórych odkryciem było, że dobre 
samopoczucie wyzwala zaniedbywanie 
systematycznego przyjmowania leków, bądź 
czasowego zawieszania. Takie przerwy mogą 
być zgubne dla chorego. Organizm, który 
przyzwyczai się do pomocy farmakologicznej, 
zginie przy jej braku. To od nas zależy, czy 
będziemy słuchać dobrych rad. Do świadomej 
walki z cukrzycą zachęcała specjalista 
diabetolog, lek. Barbara Soróbka, która 
przestrzegała, że początek choroby jest 
bezbolesny, ale kiedy pojawią się rany, 
zaczyna się wyścig z chorobą, która może 
doprowadzić do konieczności amputacji 
kończyny, utraty wzroku i innych dolegliwości. 
Kolejne zagadnienia niby oczywiste i znane, a 
jednak usłyszeliśmy coś nowego. Prelegentka 
mgr Mariola Wozowczyk uświadomiła wpływ 
chorób przyzębia na cukrzycę, zaś mgr Marta 
Leśnik zaprezentowała choroby organów 
wewnętrznych człowieka wywołane cukrzycą. 
Obie ostatnie panie są specjalistkami 
pielęgniarstwa diabetologicznego.

Choroba chorobą, ale organizm 
regenerować posiłkiem trzeba. Podczas 
przerwy wszyscy uczestnicy zostali 
poczęstowani konkretami i deserami 
z szerokiej palety posiłków diabetyka. 
Wszystkie pyszności przygotowała Pierogarnia 
„Anielskie smaki” Katarzyny Zbadyńskiej.
                                        *

Pani Monika Kaczmarek otoczona jest 
fantastycznymi ludźmi, którzy chcą i potrafi ą 
bawić  się i współpracować. Kilka pań 
postanowiło zaprezentować się w kolekcji 
odzieży damskiej z zasobów sklepu „Buti k 
Szafi r” Katarzyny Zbadyńskiej. Prezentacja 
utrzymana w konwencji zabawy sympatycznie 
nastroiła przybyłych na trud skupienia się 
podczas wykładów.

* 
Spotkanie dobiegało końca, jeszcze 

podziękowania dla dyrekcji i pracowników 
ZOKiR,  Firm: Ascensia, Bioton, Hartman, 
Pierre Fabre, Katarzynie Zbadyńskiej, 
jeszcze kilka zdjęć pamiątkowych, rozdanie 
certyfi katów uczestnictwa i… do zobaczenia 
wkrótce. 
                                                                                                                

Danuta Sosa



Monika Kaczmarek
Znana jest przede wszystkim tym osobom, 

które zmagają się z cukrzycą. Ale nie tylko. 
Znają ją również ci, którzy dbają o zdrowy tryb 
życia i pragną zdrowo się odżywiać.

  Monika Kaczmarek jest prezesem 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału 
Rejonowego w Złotoryi. Zrzesza on około 400 
członków, a w samej Złotoryi ok. 215. Oprócz 
tego jest konsultantką ds. żywienia i terapeutką 
ds. uzależnień. 
Wydarzenia w 2018 r. zorganizowane 
przez Monikę Kaczmarek
1. W marcu IV złotoryjskie spotkanie 
diabetologiczne „Złoto naszym dobrem, wiedza 
bogactwem”, zgromadziło około 70 osób. 
2. W kwietniu spotkanie z modą, urodą 
i zdrowiem. Było to pierwsze tego typu 
spotkanie, w którym trzynaście kobiet ze 
stowarzyszenia wcieliło się w profesjonalne 
modelki. Kobiety reprezentowały przedział 
wiekowy między 19 a 70 lat. Spotkanie miało na 
celu udowodnienie, że każda kobieta może być 
atrakcyjna bez względu na wiek i fi gurę.
3. W czerwcu III ogólnopolskie płukanie złota 
diabetyków. Oprócz złotoryjan w wydarzeniu 
udział wzięli diabetycy ze Środy Wielkopolskiej, 
Wrocławia, Legnicy, Świerzawy, Podgórek, 
Wilkowa, Zagrodna i Chojnowa. W imprezie 
uczestniczyło około 100 osób. Ta cykliczna 
impreza co roku gromadzi coraz więcej 
chętnych.
4. W październiku na terenie Złotoryi i 
Grodźca przeprowadzono bezpłatne badania 
przesiewowe. Każda pełnoletnia osoba miała 
możliwość wykonania anonimowych testów 
w specjalnie przygotowanej strefi e. W sumie 
przebadano 400 mieszkańców Złotoryi i 
okolicznych wsi.
Ogółem w 2018 roku Monika Kaczmarek 
zorganizowała ponad 30 wydarzeń szczebla 
miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego, 
a także ogólnopolskiego. We wszystkich 
złotoryjskich spotkaniach uczestniczyło w sumie 
około 1870 chętnych.

Jacek Kramarz
Złotoryjanie znają go przede wszystkim 

jako wieloletniego nadleśniczego Nadleśnictwa 
Złotoryja. Tymczasem Jacek Kramarz jest też 
aktywistą i społecznikiem oraz pomysłodawcą 
wielu przedsięwzięć. Jego sztandarowy projekt 
2018 roku to Kaczawskie single tracki. 

Do tego przedsięwzięcia zaangażował 
samorządy Gminy Pielgrzymka, Miasta i Gminy 
Świerzawa, Miasta Wojcieszów oraz naturalnie 
pracowników swojego nadleśnictwa. Projekt 
to naturalistyczne, wąskie ścieżki rowerowe 
poprowadzone przez najciekawsze miejsca 
regionu na czterech obszarach leśnych 
oddalonych od siebie o 10 km. 

W ramach projektu wybudowano wieże 
widokowe na Górze Dłużek w Wojcieszowie oraz 
Górze Zawada w Gozdnie. Ponadto odbudowano 
punkt widokowy na Okolu. Obok wież 
poprowadzono ścieżki. 

Wszystkie trasy są świetnie oznakowane, z 
nazwą, numerem i poziomem trudności. Podany 
jest dystans do końca, jak też piktogram, że 
na trasie mogą być piechurzy. Kierunek jazdy 
wskazują pojedyncze strzałki. Na trasach są 
także kody GPS. W celu ograniczenia dużych 
różnic wysokości ścieżki poprowadzono tak, 
żeby osiągnąć maksymalne przewyższenie 5% 
. Ogółem wybudowano ponad 50 km ścieżek 
rowerowych o różnych stopniach trudności.

Budowa ścieżek rowerowych otworzyła 
rowerzystom oraz piechurom możliwość dotarcia 
w najbardziej malownicze miejsca Gór i Pogórza 
Kaczawskiego. Dzięki temu projekt uzyskał 
najwyższe oceny w Ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Dolnośląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego.
Aleksandra Roś

Od wielu lat jest wolontariuszką zajmującą się 
tańcem. Działa w złotoryjskiej Fundacji Rozwoju 
Człowieka TROOD, która promuje rozwój 
człowieka w takich dziedzinach jak sport, zdrowie, 
edukacja  i sztuka.

Wspólnie ze szkołą tańca Street Dance 
Academy z Wrocławia co roku realizuje projekt 
„Złotoryja tańczy”. Projekt jest niedochodowy, 
a jego uczestnicy ponoszą jedynie niezbędne 
koszty organizacji oraz koszty związane z 
wynagrodzeniami instruktorów.

W 2018 roku Aleksandra Roś z ramienia 
Fundacji TROOD zorganizowała kolejną edycję 
tego projektu, który uczy złotoryjskie dzieci 
i młodzież do lat 15 tańca nowoczesnego i 
akrobatyki. 

W marcu 2018 roku Aleksandra Roś 
zorganizowała piątą edycję Złotoryjskiego 
Festi walu Tańca, „Złotoryja Dance Arts 
Festi val”. Celem festi walu jest m.in. 
popularyzacja tańca jako formy wychowania 
i kształtowania charakteru, integracja dzieci i 
młodzieży. W tej edycji Festi walu wzięła udział 

rekordowa – ponad siedmiusetosobowa – 
liczba uczestników z różnych miejscowości 
Dolnego Śląska i nie tylko. Konkurs oceniało 
międzynarodowe jury, złożone z uznanych 
tancerzy i instruktorów tańca z Wenezueli i 
Polski. Festi wal był szeroko relacjonowany 
nie tylko w naszych lokalnych mediach, ale 
także w mediach miast, z których pochodzili 
uczestnicy Festi walu.

Aleksandra Roś wspiera rozwój kariery 
życiowej dzieci i młodzieży we współpracy 
z rodzicami, nauczycielami, władzami 
lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. 
Wyrównuje szanse życiowe dzieci i młodzieży 
bez względu na ich wiek, płeć, pochodzenie 
społeczne oraz stopień sprawności fi zycznej 
czy intelektualnej.  

Paulina Ruta
To niezwykle aktywna osoba. Jej 

kalendarz jest zapełniony w każdym 
miesiącu. Swoim entuzjastycznym 
podejściem do nordic walking i do sportu 
w ogólności zaraża wszystkich, którzy się z 
nią kiedykolwiek zetknęli. Paulina Ruta jest 
prezesem Polskiego Stowarzyszenia Nordic 
Walking, którego siedziba znajduje się w 
Złotoryi. Promuje nasze miasto na terenie 
całej Polski poprzez organizację wielu imprez 
sportowych. 

Z bardzo wielu przedsięwzięć – z uwagi 
na ograniczenie miejsca – napiszemy tylko 
o kilku, zwłaszcza tych dotyczących ziemi 
złotoryjskiej oraz Pogórza Kaczawskiego.
1. W marcu w ramach wiosennej edycji 
projektu pn. „KGHM eko zdrowie” 
przeprowadzono darmowe zajęcia nordic 
walking m.in. w Złotoryi.

2. W maju realizacja rekreacyjnego wydarzenia 
pn. WULKANY 2018 wraz z wydarzeniami 
towarzyszącymi.
3. W czerwcu nordic walking + warsztaty 
artystyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Złotoryi. W ramach projektu odbył się 
wyjazd uczniów do Koszęcina – siedziby zespołu 
„Śląsk”.
4. W sierpniu marsz nordic walking  „Nad 
autostradą”+ bezpłatny, otwarty instruktaż w 
Brochocinie.
5. W październiku realizacja projektu w 
ramach programu Działaj Lokalnie 2018 – czyli 
„Na zdrowie? Na kije!”, nordicowe czwartki. 
Powstaje projekt przewodnika nordic walking 
dla dzieci szkół złotoryjskich.
6. W grudniu organizacja pieszego rajdu 
rekreacyjnego i turystycznego nordic walking 
pn.„Zimowe Wulkany 2018” z wydarzeniami 
towarzyszącymi. W tym czasie powstaje też 5 
odcinków fi lmu „Polska chodzi”. Premiera fi lmu 
odbyła się na dużym ekranie w Złotoryi podczas 
gali „Zimowych Wulkanów”.
O wiele więcej o Paulinie Rucie jak też o 
stowarzyszeniu, którym kieruje, można się 
dowiedzieć ze strony internetowej Polskiego 
Stowarzyszenia Nordic Walking.

Józef Zatwardnicki
Założyciel profesjonalnego klubu 

strzeleckiego w Złotoryi. Od 46 lat jest też 
trenerem Klubu Strzeleckiego „Agat” Złotoryja. 
Osiągnięcia klubu to cztery szkoleniowe grupy 
młodzieżowe, organizacja szkoleń na patent 
strzelecki, cykliczne zawody, które mają 
status zawodów klasyfi kacyjnych Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego oraz udział 
zawodników klubu w zawodach o randze 
światowej. 

Podczas ubiegłorocznych 
Międzynarodowych Zawodów Klasyfi kacyjnych 
w strzelaniach pneumatycznych o Wielki Puchar 
Kaczawy padł rekord Polski w konkurencji 
karabin pneumatyczny 60 strzałów kobiet. 

Za osiągnięcia zawodników Klubu 
Strzeleckiego „AGAT” na arenie 
międzynarodowej w roku 2018 Józef 
Zatwardnicki otrzymał dyplom z rąk Ministra 
Sportu i Turystyki Witolda Bańki.

Daniel Romańczyk, wicemistrz świata tak 
mówi o swoim trenerze:  Nigdzie nie ma takiego 
trenera jak Józef Zatwardnicki. To między innymi 
dzięki jego uwagom i doświadczeniu zostałem 
młodzieżowym mistrzem Polski w strzelaniu z 
karabinu.

W strzelectwie sportowym ważny jest 
doświadczony trener, taki jak Józef Zatwardnicki. 
On tylko spojrzy na ciebie i już wie, co poprawić. 
Kiedyś na strzelnicy wszystkie moje strzały 
znosiło na lewo. Robiłem wszystko jak trzeba, 
mierzyłem, wyciskałem prawidłowo spust, a kule 
jedna za drugą szły w bok. Aż nagle poczułem, 
że ktoś delikatnie kopie mnie w kostkę. To 
oczywiście trener. „Wyprostuj ją” – mówi. 
Ułożyłem stopę prosto i rzeczywiście kule zaczęły 
trafi ać w cel.

Przedstawiamy Wielką Piątkę Rekord ustanowiła Sylwia Bogacka, srebrna 
medalistka olimpijska z Londynu. Z zawodników 
Klubu Strzeleckiego „Agat” wyróżniła się 
Martyna Piersiak-Kozioł, która dwukrotnie 
zajęła II miejsce, a Szymon Matuszewski zdobył 
srebrny medal. Po raz pierwszy była wtedy 
rozgrywana nowa konkurencja olimpijska MIX, 
czyli zespół kobieta i mężczyzna. Nasi Martyna 
Piersiak-Kozioł i Norbert Ejzler zajęli III miejsce w 
tej konkurencji. 

Klub Strzelecki „Agat” w klasyfi kacji 
Dolnośląskiej Federacji Sportu uzyskał w 
ubiegłym roku 47 punktów i zajął 21. miejsce w 
strzelectwie sportowym w Polsce.

Wśród naszych zawodników na wyróżnienie 
zasłużyły dwie osoby, które brały udział 
w mistrzostwach świata w strzelectwie 
sportowym w Changwon w Korei Południowej:
Martyna Piersiak – jako reprezentantka Polski i 
medalistka w kategorii pistolet pneumatyczny 
oraz Daniel Romańczyk – srebrny medal w 
konkurencji strzelania z karabinu w pozycji 
leżącej na dystansie 300 m.

1. Jacek Bandyk – realizacja termomodernizacji 
i kompletnego remontu Komendy Powiatowej 
Policji.
2. Danuta Boroch – pozyskiwanie środków 
zewnętrznych służących podnoszeniu poziomu 
nauczania w SP3.
3. Stanisława Chaim – realizacja projektu 
„Zakątek Seniora”.
4. Paweł Choczaj – organizacja SiaDkarskiej 
Integracji.
5. Michał Figura – zdobył licencję pilota 
szybowcowego i samolotowego jako 
osiemnastolatek, pilot roku w Aeroklubie 
Jeleniogórskim.
6. Krzysztof Frankowski – organizacja kolejnej 
edycji Targów Pracy w Złotoryi.
7. Renata Fuchs i Iwona Pierzchała – organizacja 
8. Złotego Dyktanda.
8. Paweł Gorczyca – XII Regionalny Przegląd 
Zespołów Artystycznych szkół i placówek im. 
Korczaka.
9. Michał Jokiel – biegacz ze stowarzyszenia 
OLAWS.
10. Monika Kaczmarek – prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków O/Złotoryja, 
inicjowanie i organizowanie działań na rzecz 
osób chorych na cukrzycę.
11. Estera Kiraga – właścicielka Szkoły Tańca 
Nowoczesnego WOW.
12. Jacek Kramarz – nadleśniczy Nadleśnictwa 
Złotoryja, realizacja Kaczawskich Single Tracków.
13. Artur Kuba – organizator 
Międzynarodowego Memoriału piłki ręcznej im. 
Michała Stalskiego.
14. Bogdan Koczor – proboszcz parafi i św. 
Jadwigi, działacz społeczny.
15. Maria Leśna – wieloletnia wójt Gminy 
Złotoryja.
16. Mariusz Łesiuk – historyk i archeolog 
lokalny, pozyskał fundusze na odbudowę 
wiatraka w Radziechowie.
17. Agnieszka Łesiuk-Krajewska – organizatorka 
akcji „BohaterON – włącz historię”.
18. Magdalena Maruck – autorka książki 
„Śląskie niebo Jürgena Gretschela”.
19. Ewa Miara – organizacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Złotoryi.
20. Wioleta Michalczyk – uporządkowała teren 
cmentarza ewangelickiego w Sokołowcu wraz z 
przedwojennymi i obecnymi mieszkańcami.

21. Alfred Michler – organizacja 50. rocznicy 
chóru ZNP.
22. Krzysztof Motyl – Trener Tatry Krzeniów.
23. Kacper Mularczyk – członek ZTT, 2 złote 
medale na XXI mistrzostwach Polski lekarzy 
w Pabianicach.
24. Marcin Rabenda – brązowy medal 
Mistrzostw Polski w duathlonie w kategorii 
M 40-44.
25. Urszula Regulska i Stanisław Kubicz 
– organizacja 10-lecia zespołu Rota.
26. Piotr Rewig i Anna Ardelli – autorzy 
pomysłu zmiany aranżacji hejnału Złotoryi.
27. Daniel Romańczyk – srebrny medal w 
konkurencji strzelania z karabinu w pozycji 
leżącej w dystansie 300 m na Mistrzostwach 
Świata w Strzelectwie Sportowym w Changwon 
w Korei Południowej.
28. Aleksandra Roś – wolontariuszka z fundacji 
TROOD i organizatorka dorocznych edycji 
imprez „Złotoryja tańczy”.
29. Paulina Ruta – prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Nordic Walking, organizacja 
pieszego rajdu rekreacyjnego i turystycznego 
nordic walking „Zimowe Wulkany 2018” 
oraz wielu innych imprez sportowych 
ogólnopolskich i lokalnych.
30. Zbigniew Soja – Wielki Mistrz Polskiego 
Bractwa Kopaczy Złota, organizacja 
I Mistrzostw Szkół Podstawowych w płukaniu 
złota, V Mistrzostw Polski w Płukaniu 
Złota Osób z Niepełnosprawnością, XXV 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski w 
Płukaniu Złota.
31. Danuta Sosa – organizatorka VII Przeglądu 
Kultury Kresowej.
32. Alicja Szapował i Maciej Sroka 
– prowadzenie grupy Aktywni 50+.
33. Mateusz Stolarczyk – trenuje A-klasowy 
zespół piłki nożnej LZS Nowy Kościół.
34. Wojciech Szanduła – kierownik PCPR, 
aktywizacja osób niepełnosprawnych.
35. Marcin Wilk – prezes OLAWS.
36. Paweł Zabłotny – wolontariusz, lider 
Szlachetnej Paczki w rejonie Złotoryja.
37. Józef Zatwardnicki – od 46 lat trener 
KSS „Agat”, jego wychowankowie to fi naliści 
mistrzostw Polski, Europy i świata, zawody 
strzeleckie „Wielki Puchar Kaczawy”.

Zgłoszeni do tytułu 
Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2018
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Jacek Kramarz 

Człowiek Ziemi 
Złotoryjskiej 2018
Po raz siódmy złotoryjanie 

szczelnie wypełnili salę 
widowiskową Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji, aby 
uczestniczyć w przyznaniu tytułu 
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 
za 2018 r. Po raz pierwszy taką 
uroczystą Galę Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
oraz redakcja “Echa Złotoryi” 
zorganizowały w 2011 r., gdy 
laureatem został Andrzej Kowalski. 
W następnych latach dołączyli 
do niego Mirosław Kopiński, 
Agnieszka Młyńczak 
i Cezary Skała, Marzena i Ewelina 
Szkutnik, Ewelina Rozpędowska 
i Barbara Zwierzyńska-Doskocz 
(w 2018 r. nie wybrano Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej za poprzedni 
rok). 

Zaszczyt zaprezentowania 
pięciorga nominowanych 
kandydatów (Moniki 
Kaczmarek, Jacka Kramarza, 
Aleksandry Roś, Pauliny Ruty 
i Józefa Zatwardnickiego) oraz 
ogłoszenia nazwiska laureata 
przypadł Agnieszcze Młyńczak 
i Jarosławowi Jańcie, członkom 
Kapituły. Jej werdykt do ostatniej 
chwili jest tajemnicą. Wręczaniu 
nagród, gratulacjom (z którymi 
pośpieszyli Starosta Wiesław 
Świerczyński, który patronował 
wyborowi Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej, Wojt Gminy 
Złotoryja Jan Tymczyszyn oraz 
Burmistrz Złotoryi Robert 
Pawłowski) towarzyszyły fanfary 
grupy złotoryjskich sygnalistów 
myśliwskich. 

Tradycyjnie wszyscy 
nominowani otrzymali m.in. fi gury 
aniołów (istot bezgrzesznych), 
aczkolwiek każdorazowo zgłaszani 
kandydaci z pewnością “grzeszą” 
bezinteresowną i nałogową  
działalnością na rzecz ziemi 
złotoryjskiej. Organizatorzy 
podzielają nadzieje Iwony 
Pawłowskiej, przewodniczacej 
Kapituły, a zarazem prowadzącej 
uroczystość, że w następnych 
latach lista zgłoszeń nie będzie 

mniejsza, co potwierdzi pozytywne 
znaczenie tytułu. Za rok grono 
laureatów liczyć będzie już dziesięć 
osób.

Uczestnicy imprez, które odbyły 
się 11 kwietnia, mogli podziwiać 
także młodych tancerzy ze Street 
Dance Akademy, przygotowanych 
przez Michała Czyżewskiego, oraz 
równie utalentowanego iluzjonistę 
Marcela Jóźwiaka. Im wszystkim, 
stojącym na progu kariery, życzymy 
sukcesów! Kto wie, może w 
przyszłości zostaną nominowani 
na Człowieka Ziemi Złotoryjskiej.

Równocześnie z Galą 
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 
jubileusz 10-lecia obchodził 
Złotoryjski Klub Fotografi czny, 
działający przy TMZZ. Powstał z 
inicjatywy Ryszarda Masłowskiego 
i Robert Pawłowskiego. Po roku 
działalności Prezesem Klubu 
został Leszek Leśniak, który 
kieruje nim do dzisiaj. Nie sposób 
zliczyć fotografi i wykonanych 
przez grupę pasjonatów, np. 
podczas plenerowych wyjazdów 
lub imprez, konkursów na zdjęcie 
tygodnia i roku. Nie opuszcza 
ich pasja i dobre humory, godzą 
pracę zawodową i spotkania ZKF. 
Zobaczyliśmy fi lmy (autorstwa 
Szymona Hryniewieckiego i Roberta 
Pawłowskiego) o działalności 
klubu, część członków osobiście 
przedstawił prezes na scenie. W 
2014 r. ukazał się album, wydany 
wspólnie ze Stowarzyszeniem 
“Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Kaczawskie”, wcześniej 
seria pocztówek z rewelacyjnymi 
zdjęciami z Biegu Wygasłych 
Wulkanów. W holu ZOKiR czekały 
na nas fotografi e, wybrane z całego 
dorobku klubowiczów. Autorem 
Zdjęcia 10-lecia (głosowano na 
dwie fotografi e) został Robert 
Pawłowski. ZKF nie zapomniał 
o upominkach dla szczęśliwców, 
których wylosowano spośród osób, 
które oddały głosy. 

Życzymy Złotoryjskiemu 
Klubowi Fotografi cznemu kolejnych 
dziesięcioleci!

 Roman Gorzkowski

10-lecie Złotoryjskiego 
Klubu Fotografi cznego

Fot. Anna Bobowska

Fot. Anna Bobowska

Fot. Anna Bobowska

Fot. Anna Bobowska

Fot. Anna Bobowska

Fot. Anna Bobowska

Fot. Anna BobowskaFot. Anna Bobowska

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Jan Borawski
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Otwarcie wystawy sekcji modelarskiej Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyło się w pierwszy dzień 

wiosny. W holu ustawiono gabloty z dziesiątkami małych i 
bardzo małych modeli pojazdów kołowych, gąsienicowych, 
szybowców i samolotów różnego rodzaju. Rozmieszczone 
w równych rządkach miniaturowe czołgi wyglądały 
zupełnie tak, jakby jechały na paradę. Pod sufitem fruwały 
uwieszone modele samolotów. W sumie wystawiono ponad 
115 modeli, które zachwycały starannością wykonania; 
oglądający nie mogli się nadziwić cierpliwości modelarzy, 
którzy je wykonali. Na dużych zdjęciach oglądano modelarzy 
wraz z instruktorem, którzy z dumą pozowali do zdjęć z 
pucharami i medalami. 

Mówi  Stanisław Zawadzki, wieloletni instruktor, 
prowadzący zajęcia sekcji:

– Wystawa to efekt pracy modelarzy z sekcji 
modelarskiej z kilku ostatnich lat. Modele kupuje się gotowe, 
lecz trzeba je jeszcze złożyć. Przede wszystkim starannie 
wyciąć, potem dopasować do siebie wszystkie miniaturowe 
elementy. Następnie skleić. Praca końcowa to odpowiednie 
pomalowanie zgodnie z opisem do modelu. Proszę sobie 
wyobrazić, że do malowania na przykład figurek osób 
używa się pędzelka o TRZECH włosach! Nieodpowiednio 
pomalowane modele mogą zostać nisko ocenione, a nawet  
zdyskwalifikowane na zawodach, dlatego bardzo ważna 
jest tu dokładność. Chcę podkreślić, że nasza modelarnia 
niczym takim jeszcze się nie zhańbiła. Moi chłopcy z każdych 
zawodów przywożą nagrody, medale oraz wyróżnienia.

W jednej z gablot zaprezentowano warsztat 
modelarza. Wśród eksponatów wyłożono pilniczki 
różnego rodzaju, klej, cążki, pęsety, pędzelki różnej 
grubości, aerograf do malowania modeli oraz wiele 
innych ciekawych przedmiotów.

Wyjątkowe miejsce wśród eksponatów wystawy 
zajmowały figurki, przedstawiające sławne niegdyś 
osoby w skali 1:16 i 1:35. Ich wykonanie wymaga 
wyjątkowej cierpliwości i dokładności. Właśnie do tych 
modeli używa się pędzelka o trzech włosach, bowiem 
tu jest niezbędna niezwykła precyzja. Każda figurka 
jest szesnaście lub trzydzieści pięć razy mniejsza od 
prawdziwej postaci człowieka!

Na wystawie uwagę przyciągały dioramy w 
różnej skali, czyli scenki rodzajowe. Jest to połączenie 
przedstawienia figurek i modeli pojazdów. Jedne z nich 
prezentują przygotowanie samolotu do startu, inne 
czołgi na polu bitwy. Dioramy na zawodach punktowane 
są  oddzielnie, bowiem są tu i figurki, i pojazdy, ponadto 
całe otoczenie z drzewami, trawą, itp. Wykonanie 
dioramy jest o wiele trudniejsze niż złożenie jednego 
modelu pojazdu. 

– Sukcesy naszej modelarni to jedne z największych 
w Polsce – podkreślał z dumą podczas otwarcia dyrektor 
ZOKiR Zbigniew Gruszczyński. – Instruktor Stanisław 
Zawadzki zaszczepia wśród młodych złotoryjan pasję 
modelarską już 40 lat. To jest dowód na to, że małe może 
być wielkie.

Na otwarcie wystawy oprócz złotoryjan przybyli 
przedstawiciele Aeroklubu Jeleniogórskiego: prezes 
Andrzej Piotrowski, dyrektor Jacek Musiał oraz 
były złotoryjski modelarz, a obecnie pilot lotniczy i 
samolotowy Michał Figura.

W imieniu 
Aeroklubu 
Jeleniogórskiego głos 
zabrał  dyrektor Jacek 
Musiał:

– Nasza obecność tutaj to możliwość pokazania 
działalności, która może nie jest znana szerokiemu 
ogółowi, mimo że leży tak blisko Złotoryi. Możemy 
pochwalić się wspólnym wychowankiem – Michałem 
Figurą, który ma ogromne osiągnięcia w modelarstwie. 
W Aeroklubie Jeleniogórskim jako czternastolatek 
rozpoczął intensywne szkolenie lotnicze, a dziś jako 
osiemnastoletni młodzieniec, ma licencję pilota 
szybowcowego i samolotowego. Dzięki swojej 
pracowitości, solidności oraz niezłomności w 2018 roku 
został lotnikiem roku naszego aeroklubu. Jest to dla nas 
ogromna radość. Wszystko na to wskazuje, że Michał 
wkrótce zacznie latać w niemieckiej Lufthansie. Z Michała 
można brać przykład*.

Jednak zapewne najbardziej atrakcyjnym 
eksponatem podczas tej wystawy był szybowiec. 
Prawdziwy szybowiec PW-5 Smyk przywieziono z 
Aeroklubu Jeleniogórskiego specjalnym pojazdem 
i ustawiono na placu Reymonta przed pomnikiem 
noblisty. Natychmiast wywołał sensację. Przejeżdżające 
drogą samochody zwalniały, powodując korki, bo 
kierowcy też chcieli popatrzeć, wokół szybowca kręciło 
się mnóstwo dzieci, młodzieży i dorosłych. Niektórzy 
nawet mogli usiąść w środku. Wszyscy robili sobie 
pamiątkowe zdjęcia, wszak było to jedyne w swoim 
rodzaju, fascynujące wydarzenie. U przedstawicieli 
aeroklubu można się było zapisać na loty wycieczkowe. 

Wystawę w Złotoryi będzie można oglądać tylko 
do 29 marca. A tych, którzy nie zdążą tego zrobić, 
zapraszamy na Górę Szybowcową w Jeżowie Sudeckim, 
dokąd prawdopodobnie już w kwietniu pojedzie 
wystawa „W modelarskiej miniaturze”. 

Tekst: Agnieszka Młyńczak 

* O tym, jak Michał Figura z modelarza stał się 
pilotem, opowiadamy w artykule pt. Zaczęło się w 
modelarni, „Echo Złotoryi” styczeń-luty 2019 

Wystawa modelarska z szybowcem w tle Aktualnie do złotoryjskiej modelarni 
uczęszczają na zajęcia modelarze:
Wojciech Domzalski, Artur Golik, Jakub 
Hami, Miłosz Nowak, Tomasz Słonina, 
Karol Tyszkiewicz.

Szybowiec zaprezentowano na pl. Reymonta 
przed pomnikiem noblisty

Fot. Sylwia Dudek-Kokot

Fot. Sylwia Dudek-Kokot

Fot. Agnieszka Młyńczak

Od lewej: Instruktor Stanisław Zawadzki, 
modelarz Jakub Hami, pilot Michał Figura, 

modelarz Piotr Golik, Aleksandra Figura

Instruktor Stanisław Zawadzki 
opowiada o wystawie

Modelarz Miłosz Nowak 
pokazuje swoje modele

Modele czołgów w równych rządkach 
jakby jechały na paradę

Fot. Sylwia Dudek-Kokot Fot. Sylwia Dudek-Kokot

Na pierwszym planie modelarz 
Wojciech Domzalski

Wykonanie fi gurek wymaga 
wyjątkowej dokładności, 

bowiem są w skali 1:16 i 1:32.

Fot. Sylwia Dudek-Kokot

W Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
minęła kolejna kadencja. Taka sytuacja wymaga 

przeprowadzenia walnego zebrania sprawozdawczo-
wyborczego, które zwołano na 3 kwietnia 2019 
r. Z wielką starannością zebranie poprowadziła 
wiceprezes Kazimiera Tuchowska, przewodniczył 
Aleksander Borys - prezes. 
     W zebraniu uczestniczyli goście z Wrocławia, 
przedstawiciele Dolnośląskiego Towarzystwa 
Kulturalnego (poprzednio Dolnośląskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego), w składzie: 
prezes - prof. zw. dr hab. Stefan Bednarek,  wiceprezes 
- Marek Nałęcz-Socha, członek Zarządu - Danuta 
Kołodziej, którzy po wysłuchaniu sprawozdania nie 
szczędzili słów podziwu w uznaniu bogatego planu 
i rozbudowanych form jego realizacji. Pozytywnie 
skwitowano gospodarkę finansową Towarzystwa.
    Goście przywieźli niespodziankę – Medal Aleksandra 
Patkowskiego dla Danuty Sosy – członka Zarządu 
Towarzystwa i członka Zarządu Dolnośląskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego przez dwie 
kadencje. W Dyplomie Uznania napisano: „Za 
objęcie wspólną troską i ochroną wielowiekowego 
dziedzictwa narodowej kultury i pracę dla dalszego 
twórczego jej rozwoju”.

Zebranie przyjęło uzupełnienia w Statucie. 
Przedstawiono sprawozdania poszczególnych komisji 
i po udzieleniu absolutorium zarządowi, przystąpiono 
do wyborów.  W wyniku przeprowadzonych 
wyborów wyłoniono władze TMZZ:
ZARZĄD: prezes – Kazimiera Tuchowska,  wiceprezes 
– Aleksander Borys, skarbnik – Krystyna Rybicka, 
sekretarz – Małgorzata Pokrywka, członkowie: Maria 
Leśna, Wioleta Michalczyk, Danuta Sosa.                                                                                                      

KOMISJA REWIZYJNA: przewodniczący - Waldemar 
Chabior, członkowie: Lidia Malicka i Jan Wolski.                                                                                                                                          
SĄD KOLEŻEŃSKI: przewodniczący - Bogusław Cetera, 
członkowie: Karol Łąk i Jan Nowak.
      Nowy Zarząd, w którego skład weszła 
przewodnicząca Rady Programowej, stanie na straży 
realizacji „Planu pracy na 2019 r.”.
Plan pracy pogrupowany jest w działy, wskazuje 
termin, odpowiedzialnych i koszty. Na podkreślenie 
zasługują działania stałe i okazjonalne, jednorazowe 
lub w krótkich cyklach każdego roku inne. W br. 
przewidziano: - obchody święta Konstytucji 3 
Maja, Europejskie Dni Dziedzictwa pod nazwą 
„Polski splot”, XVIII Dzień Regionalisty, XXII Rajd 
Jadwiżański.  - VIII Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej.                                                                                                              
Wystawy: Kolekcje Pasjonatów, 80. rocznica 
wybuchu II wojny światowej, Spotkanie 
z kombatantami II wojny światowej.                                                                                              
Trwają prace przygotowawcze do wydania: 
Pokonkursowych wspomnień Kresowiaków, 
Złotoryja i złotoryjanie, Inskrypcje 
złotoryjskie z XV-XX w., Aurimontanie, 
Goldbergerzy, Złotoryjanie, Złotoryja 
na starych widokówkach i widokach.                                                                                
Ponadto trwać będą działania Koła Kresowian, 
Klubu Kolekcjonera, wydawanie Echa Złotoryi. 
Zapraszamy na lekcje regionalne, które dla 
Państwa przeprowadzą regionaliści z Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Serdecznie 
dziękujemy za współpracę wszystkim, którym 
było z nami  po drodze. Gratulujemy nowo 
wybranym i życzymy powodzenia.

Danuta Sosa

TMZZ za chwilę skończy 31 lat

WALNE ZEBRANIE TMZZ
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Z AKT IPN

W I części artykułu opisałem niektóre dokumenty 
znajdujące się w aktach sprawy Jana 

Bogdziewicza, przechowywane dziś we wrocławskim 
Oddziale IPN. Kontynuując tę frapującą historię 
chciałbym odtworzyć drogę jaką przebył ten człowiek 
od chwili wcielenia do Ludowego Wojska Polskiego w 
maju 1945 r., do 15 czerwca 1953 r., kiedy to ręka kata 
skierowała pistolet w tył jego głowy, wykonując wyrok 
śmierci. Na wstępie chciałbym jednak zaznaczyć, że nie 
odpowiem na pytanie czy Czarny Janek vel Szczygieł był 
niezłomnym partyzantem walczącym o wyzwolenie 
swojej ojczyzny spod sowieckiej okupacji, czy też 
oportunistą przystosowującym się do okoliczności dla 
doraźnych korzyści osobistych. Uczynię za to tak dużo 
jak mogę, by czytelnicy sami mogli odpowiedzieć sobie 
na to pytanie. Uprzedzam jednak, że owa odpowiedź 
nie będzie łatwa, choćby dlatego, że dwoistą naturę tej 
postaci tworzyli zarówno jego antagoniści w mundurach 
śledczych, jak i zeznający w jego i swoich sprawach 
członkowie jego grupy. 
Oddajmy zatem głos naszemu bohaterowi:
Około 20 maja 1945 roku zdezerterowałam z jednostki 
wojskowej w której służyłem. Jednostka ta stacjonowała 
w Zgierzu. Nr jednostki nie pamiętam. Na dworcu 
kolejowym w Łodzi w tym samym czasie zapoznałem 
się z Jacewiczem Feliksem, który również zbiegł z wojska 
z Łodzi. Sienkiewiczem /imienia nie pamiętam/ ten 
również zbiegł z wojska razem z Jacewiczem, Dułą i 
jeszcze dwoma osobnikami których nie pamiętam. Duła 
i dwaj nieznani powracali z Niemiec. Na dworcu w Łodzi 
postanowiliśmy udać się do domu w Nowogrodzkie. Z 
Łodzi pociągiem pojechaliśmy do miejscowości Wodnica 
przed Białymstokiem. Chcąc ominąć Białystok lasami 
udaliśmy się w stronę Krzyszyna. W pierwszych dniach 
czerwca 1945 r. w jednej z miejscowości położonej nad 
rzeką Supraśl w Białostockim zetknęliśmy się z członkami 
bandy, którzy byli ubrani w wojskowe mundury i 
uzbrojeni w automaty i R.K.M. Po zatrzymaniu nas 
zostaliśmy rozebrani z mundurów i odprowadzeni do 
lasu. W lesie przeprowadzono przy nas szczegółową 
rewizję, następnie przeprowadzono nas wszystkich 
sześciu do taborów bandy. 

Z powyższego fragmentu zeznań można by wywieść 
wniosek, że mariaż z niepodległościowym podziemiem 
rozpoczął się dla Jana Bogdziewicza w sposób dość 
przypadkowy, jednakże nie można w żadnym razie 
twierdzić, że sama działalność, jak i oddziały, w których 
przyszło mu służyć, były, jak by to chętnie nazwali 
ówcześni propagandziści „karłami reakcji”. 
Banda „Jerzego” liczyła ok 200 osób. D-cą bandy 

był „Jerzy” w stopniu majora. Znałem ofi cerów 
porucznika „Prata”, d-ce kompanii „Suma”, d-ce 
plutonu „Koncerza”. Tutaj chcę dodać, że „Sum” 
nazywa się Cybulka Zygmunt pochodzi ze wsi 
Długołęka pow. Białystok. Nadto znałem jeszcze 
bandytów występujących pod pseudonimami 
„Zając”, „Orlik” nazwisko jego Zwadel Jan mieszka 
obecnie w Mielęcicach pow. Lwówek Śląski. 
„Kuna” „Młot” „Smutny” innych pseudonimów nie 
pamiętam. Z tego co mi wiadomo banda „Jerzego” 
dzieliła się na kilka kompanii. Kompanie dzieliły się 
na plutony, a plutony dzieliły się na drużyny. Z kim 
odgórnie banda „Jerzego” miała kontakt tego nie 
mogę powiedzieć bo to było w konspiracji przed 
szeregowymi bandytami.

Jak widać sam podejrzany przyswoił sobie 
słownictwo swoich adwersarzy, nazywając 
towarzyszy broni bandytami. Trudno jednak 
dowieść dziś, czy słowa te padły rzeczywiście 
z jego ust, czy są tylko efektem nadgorliwości 
protokolanta. Z powyższego, jak i dalszych opisów, 
wyłania się prawda, że jeśli mamy do czynienia 
z tym drugim przypadkiem, to ocena śledczych 
była chybiona. Oddział, w którym znalazł się 
Bogdziewicz, mimo że konsekwentnie nazywany 
bandą, wcale nią nie był. Przeciwnie. Był dobrze 
zorganizowanym oddziałem wojskowym. 
Interesujące są kolejne zeznania, z których 

dowiadujemy się jak wyglądało życie codzienne 
żołnierzy niepodległościowego podziemia. 
W bandzie „Kacerza” było nas trzynastu. W ramach 
działalności w bandzie „Kacerza” przez cały 1946 
i wiosną 1947 r. byliśmy wysłani do poszczególnych 
gospodarzy, gdzie siedzieliśmy na tzw „siatce”. To 
znaczyło, że na każdy rozkaz dowództwa mieliśmy 
stawić się w oznaczonym miejscu. Przez wyżej 
podawany okres przebywałem w miejscowości 
Długołęka u Kuleszy (imienia nie znam) i Kurzyniaka 
Konstantego u w/w wdowy, której mieszkanie 
znajduje się po prawej stronie idąc do Długołęki, w 
małej wiosce koło Kuleszy u Kurzyniaka młodszego 
brata Konstantego,w miejscowości Tatary u Olka 
sołtysa tej miejscowości i Kuleszy Dominika, oraz 
w miejscowości Łazinki u Gitlas Leokadii. Na wyżej 
wymienionych melinach byłem z automatem i 
miałem pistolet bębenkowiec. W międzyczasie 
kilkakrotnie wspólnie z członkami bandy „Zającem”, 
„Kurzą”, zabraliśmy poszczególnym gospodarzom 
wieprze i inne rzeczy z ubrania. Latem 1946 roku w 
ramach bandy „Kacerza” brałem udział w zasadzce 
między Krzyszynem a Białymstokiem na wojsko. 
Gdy nadjechało wojsko oddaliśmy do nich ogień, 
następnie na wskutek przyjęcia obrony przez wojsko 
musieliśmy wycofać się. Tak samo jesienią 1946 r. 
dokonałem razem z innymi członkami bandy 
napadu rabunkowego na młyn w Tykocinie i sklepy 
w tej samej miejscowości. Zrabowaliśmy wówczas 
mąkę i cukier. 

W innym zeznaniu Bogdziewicz uzupełnia te 
informacje: Organizacja, do której należałem, 
w praktyce w ramach swojej działalności 
dokonywała napadów rabunkowych na 
indywidualnych gospodarzy – przeważnie biednych. 
Dokonała kilku zabójstw oraz rozbijała posterunki 
M.O. i urządzała zasadzki na wojsko. Oprócz tego 
były jeszcze rozkolportowywanie w czasie 
przemarszów nielegalne ulotki oraz ulotki 
ostrzegające ludność cywilną, aby nie meldowali 
władzom o przemarszu oddziału.

Po raz pierwszy w zeznaniach Jana 
Bogdziewicza pojawia się wątek napadów 
rabunkowych, tak charakterystycznych dla jego 
dolnośląskiego fragmentu życiorysu. Wyłania 
się z nich chyba najbardziej bolesna prawda o 
żołnierzach wyklętych. Twórcy i dowódcy tych 
wcale niemałych oddziałów nie mieli pomysłu, 
w jaki sposób zapewnić im aprowizację. Bo o 
ile rabunek sklepu, o ile widniał nad nim szyld 
„Spółdzielnia”, mógł mieścić się w koncepcji 

poświęcenia dobra niższego rzędu, dla wyższej idei, 
to podobne działania, w których pokrzywdzeni byli 
zwykli gospodarze, w niej się raczej nie mieściły. Te 
i inne niepowodzenia, a także skazana na porażkę 
walka z władzą ludową prowadziły do rozbicia 
oddziałów i ujawnieniu się po ogłoszeniu amnesti i. 

W późniejszym okresie tzn jesienią i zimą 1945 r. 
cała banda kwaterowała po wioskach położonych 
w miejscowościach Krypno – Trzciana, Jedwabne w 
powiecie Łomża. W międzyczasie w październiku lub 
listopadzie 1945 r. d-ca mego plutonu „Prat” zbiegł z 
bandy w bliżej nieznanym mi kierunku. D-cą naszego 
plutonu został „Kacerz” Wiosną 1946 roku został 
aresztowany d-ca bandy „Jerzy”.
W 1946 roku „Kacerz” został zabity. A ja od tego 
czasu ukrywałem się po wioskach na terenie Mińsk 
Mazowiecki i Białystok. W kwietniu 1947 r. 
ujawniłem się w Urzędzie Bezpieczeństwa 
Publicznego w Wysokim Mazowieckim woj. 
Białystok. Przy ujawnieniu podałem wszystko o 
swej działalności i zdałem automat, oraz pistolet 
bębenkowiec. 

Zeznając, że przy ujawnieniu Bogdziewicz 
powiedział wszystko o swojej działalności, nie był do 
końca szczery, gdyż z innych dokumentów wiemy, 
że zataił wówczas m. in. fakt dezercji z wojska. Ta i 
inne nieścisłości zaważą jeszcze na jego późniejszych 
wyborach. Wydawałoby się, że białostocki rozdział 
w życiu Jana Bogdziewicza dobiegł końca, ale jak 
wynika z przytoczonego poniżej fragmentu zeznania, 
zdarzały się mu jeszcze epizodyczne powroty.

Po ujawnieniu się na drugi dzień wyjechałem 
na Dolny Śląsk gdzie zatrzymałem się we Lwówku 
Śląskim przy ul. Szopena nr 10. W kwietniu 1947 r. 
rozpocząłem pracować w Urzędzie Likwidacyjnym 
jako urzędnik. Wypełniałem formularze spisowe. 
W maju 1947 r. porzuciłem pracę ponieważ nie 
mogłem sobie dać rady. W międzyczasie zapoznałem 
się z Lipskim Antonim, który mieszka obecnie w 
Legnicy adresu bliżej nie znam.(Antoni Lipski zmarł w 
roku 1985 – przypis własny) Wówczas mieszkał on 
w miejscowości Czaple pow. Złotoryja. U Lipskiego 
przebywałem do grudnia 1947r. pomagałem mu 
pracować w polu. W grudniu 1947r. wyjechałem 
do Kitlas Leokadii zam. w Łazinkach pow. Białystok 
w celu zawarcia związku małżeńskiego. W końcu 
grudnia 1947 r. podczas pobytu u Kitlas wspólnie z 
Piechowiakiem (imienia nie pamiętam) z wioski Łazy 
Adamem (nazwiska nie pamiętam) z miejscowości 
Łanki i Felkiem z miejscowości Łanki dokonaliśmy 
napadu rabunkowego z bronią na szewca w 
miejscowości Bejki pow. Białystok. W czasie napadu 
zabraliśmy kilka par butów, skórę na buty i bluzę. 
Chcę jeszcze dodać, że razem z nami w napadzie 
brał udział Korolewski Władysław, który mieszkał 
wówczas z Lipskim w Czaplach, przyjechał do mnie 
w Białostockie na wesele. Obecnie Karolewski 
Władysław mieszka w Szczecinie. O tym że on 
mieszka w Szczecinie opowiadała mi Dżygałówna 
zam. w Czaplach pow. Złotoryja. W napadzie na 
szewca mieliśmy karabin i pistolet bębenkowiec. 
Broń tą dostarczył Piechowiak i zabrał ją po 
napadzie. W ostatnich dniach grudnia 1947 r. 
powróciłem wraz z Karolewskim z białostockiego 
do Czapli pow Złotoryja. Do Lipskiego. Lipskiemu 
opowiedzieliśmy że w białostockim dokonaliśmy 
napadu z bronią. Nadal mieszkałem u Lipskiego. 
W międzyczasie otrzymałem od Lipskiego pistolet 
parabellum. Pistolet ten zgubiłem w Czaplach w 
1948 roku.

Nie potrafi ę wyjaśnić fragmentu zeznania, 
w którym padają słowa o zawarciu związku 
małżeńskiego. Być może jest to tylko nieściśle 
zapisana wypowiedź, a być może fakt, który umknął 
innym badaczom. Jednakże to, co najbardziej mnie 
uderza w tym fragmencie protokołu przesłuchania, 
to coś, co określiłbym jako symboliczne narodziny 
Czarnego Janka. Dotychczasowe doświadczenie 
życiowe, tragizm epoki w jakiej przyszło mu żyć, 
i predyspozycje osobowościowe złożyły się na 
ukształtowanie nowej postaci. Zapewne ogromny 
wpływ na to, miała informacja, że organa już się nim 
interesują, o której przeczytamy poniżej. Wybór, 
jakiego w tej sytuacji dokonał, trudno ocenić, bo 
nikt z nas nie był w jego skórze, ale on sam miał do 

wyboru bierność – aresztowanie – proces – wyrok… lub 
kontynuowanie to czego nauczył się na Podlasiu, czyli 
życia w podziemiu. 

Wiosną 1949r. Poszedłem mieszkać do Borysiewicza 
Jana zamieszkałego w tej samej gromadzie i tam 
mieszkałem około miesiąca czasu. A następnie na 
skutek interesowanie się mną przez organa MO 
zacząłem się ukrywać. Początkowo ukrywałem się u 
Suwalówny Heleny zam. we wsi Czaple a następnie 
u Wróbla Wiktora zam. w tej samej gromadzie. Zimą 
1949 r. Ukrywałem się w Nowej Wsi pow. Złotoryja u ob. 
Skowrońskiej Heleny do jesieni 1951 r. Od wiosny 1951 
r. zacząłem częściowo przebywać u Piotra nieznany mi z 
nazwiska zam. Twardocice pow. Złotoryja. W tej samej 
gromadzie ukrywałem się u ob. Gularskiego i Grzybka. 
Ponadto we wsi Gałczyna pow. Złotoryja przebywałem 
u Żaka Wacława… oraz u Skowrońskiego Józefa zam. w 
Nowej Wsi pow. Złotoria. We wsi Czaple pow. Złotoria 
przebywałem u ob. Zygadło /wdowa/ oraz w tej samej 
wsi u Czerniaka Konstantego.

Niestety, aby przeżyć nie wystarczyło się tylko 
ukrywać. Z czegoś trzeba było w końcu żyć. Tę 
umiejętność Bogdziewicz miał również opanowaną. 
Teraz wystarczyło ją sobie przypomnieć. Dalszy ciąg 
zeznań Bogdziewicza: Jesienią 1950 r. (później prostuje 
że wiosną 1951r.) wraz z Piotrem zamieszkałym na 
kolonii Twardocickiej i Skowrońskim Bronisławem 
dokonaliśmy napadu na spółdzielnie w Bełczynie pow. 
Lwówek, gdzie zrabowaliśmy kilka złotych i materiały 
detaliczne. W czasie napadu ja byłem uzbrojony w 
pistolet P-38 a Skowroński Bronisław w „Parabellum” a 
Piotr został na obserwacji z automatem MP-i. Napadów 
rabunkowych dokonywałem już od 1949 roku. I tak 
zimą 1949 r. wraz ze Skowrońskim zam. w Nowej Wsi 
pod Złotoryją uzbrojeni ja w P 38 Skowroński w karabin, 
na krawca w Twardocicach pow. Złotoryja, któremu 
podczas napadu zrabowaliśmy około 6 tys. złotych, kilka 
garniturów i radio. 

Tych działań z pewnością nie dałoby się jeszcze 
określić mianem zorganizowanych. Grupa o jakiej 
mówiono później banda Czarnego Janka, jeszcze się 
nie ukształtowała. Przełomowym momentem było 
spotkanie z Krystyną Jastrzębską. Jak wiemy znajomość 
ta miała tragiczne zakończenie, ale sam Bogdziewicz 
twierdził, że to właśnie Jastrzębska przyczyniła się do 
scementowania kolektywu. 
...Ukrywając się letnią porą 1951 roku we wsi Twardocice 
pow. Złotoria u Piotra – nie pamiętam nazwiska, w lipcu 
1951 uciekła z Domu Poprawczego jego wychowanica 
Krystyna. Za kilka dni Krystyna zapoznała mnie z 
Szymańskim Zenonem, Julianem. M. i Beciem. Z którymi 
to dokonywałem napadów rabunkowych.

Dotychczasowe doświadczenia tych osób nie 
odbiegały od życiorysu Bogdziewicza. Jastrzębska 
zbiegła z zakładu poprawczego. Szymanowski i Beć 
uciekli ze Szkoły Przysposobienia Przemysłowego 
przy kopalni „Bobrek” w Bytomiu. Ale czy motywacją 
przystąpienia do grupy tych osób, była wyłącznie chęć 
prowadzenia awanturniczego życia? Sądzę, że taka 
ocena byłaby nie do końca sprawiedliwa. Tym bardziej, 
że jak zeznawali później Julian M. i Zenon Szymanowski, 
Bogdziewicz zapewniał ich o tym, że jego działania mają 
pobudki polityczne. Julian M. tak zeznawał o swoim 
przystąpieniu: Od maja 1946 mieszkam w Jerzmanicach 
Zdroju pow. Złotoryja. W dniu 4 września 1951 roku 
koledzy Beć Roman, Szymanowski Zenon i Jastrzębska 
Krystyna zamieszkali wówczas w Jerzmanicach 
Zdrój namówili mnie aby ja razem z nimi udał się do 
„Partyzantki” Ja na to zgodziłem się i w samym dniu czy 
na drugi dzień udaliśmy się do miejscowości Twardocice 
do Murawskiego Piotra gdzie spotkaliśmy „Czarnego 
Janka”. Po spotkaniu się z „Czarnym Jankiem” powiedział 
on nam, że będziemy występowali jako organizacja 
„A.K.” (Armia Krajowa), że nam da broń i będziemy 
dokonywać napadów rabunkowych. W tym samym 
czasie „Czarny-Janek” dał mi pistolet „P-38” i 8 sztuk 
amunicji. Szymanowskiemu dał pistolet „Parabellum” i 
amunicję. Beciowi i Jastrzębskiej broni wtedy nie dał. Sam 
„Czarny Janek” miał wtedy „Berkman” 

Z kolei Zenon Szymanowski opisał swoje początki 
w ten sposób: Celem naszej bandy jak wyjaśnił 
Bogdziewicz jest szkodzenie Polsce Ludowej przez 
terroryzowanie ludności, dokonywanie napadów 
rabunkowych z bronią na spółdzielnie Sam. Chłopskiej 
i indywidualne osoby oddane Polsce Ludowej oraz jak 

Akta Czarnego Janka część II

K r o n i k a

Jan Bogdziewicz - Czarny Janek

21.03. - 2.04.2019 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Złotoryi zorganizował „Tydzień z 
technologią”, za co ponownie zdobył nagrodę w tym 
ogólnopolskim wyzwaniu, organizowanym przez 
Edu Sense.
28.03.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Świerzawie odbyły się eliminacje powiatowe XLII 
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.
31.03.2019 r. w Dobkowie odbyły się wyścigi wraków 
samochodowych „Wrak Race”. 
2.04.2019 r. w złotoryjskim Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym obchodzony był Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu.
3.04.2019 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało 
wyjazd integracyjno-studyjny do Złotoryi i Pracowni 
Piernika Artystycznego w Wilkowie dla mieszkańców 
gminy Paszowice oraz miasta i gminy Bolków.
3.04.2019 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbyła się uroczystość obchodów 
dwudziestolecia Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
4.04.2019 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury 
i Rekreacji odbyło się po raz piąty spotkanie 
diabetologiczne „Złoto naszym dobrem – wiedza 
bogactwem”, pod honorowym patronatem 
burmistrza Roberta Pawłowskiego.
4 - 7.04.2019 r. podczas strzeleckiego Pucharu 
Wiosny we Wrocławiu złoty medal w konkurencji 
karabin dowolny 60 strzałów leżąc zdobył zawodnik 
Agatu Złotoryja Daniel Romańczyk.
6.04.2019 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„Zacisze” w Złotoryi zdobyło w 58. Ogólnopolskim 
Konkursie Współzawodnictwa Schronisk 
Młodzieżowych, organizowanym przez Polskie 
Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych najwyższe 
Złote Wyróżnienie, które zostało wręczone w 
Prudniku podczas uroczystej Gali.
9.04.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi  
gościła uczniów i nauczycieli ze szkoły w Pulsnitz w 
ramach projektu „Różnorodność we wspólnym 
działaniu”.
9 - 23.04.2019 r. złotoryjanie mogli głosować na 15 
projektów w budżecie obywatelskim w 2019 r.
10.04.2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Złotoryi odbyła się promocja tomu poezji pt. „Zatrute 
Drzewo” Michała Sędrowicza, redaktora „Gazety 
Złotoryjskiej”.
10.04.2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 
nagrodziła laureatów Powiatowego konkursu na 
najładniejszy wiersz o wiośnie pn. „Wiosenne rymy”.
10.04.2019 r. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe 
podpisało umowę z dolnośląskim urzędem 
marszałkowskim o przyznanie pomocy finansowej 
w wysokości 70 tys. zł na utworzenie otwartej 
strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z elementami 
historyczno-edukacyjnymi na terenie swoich kortów.
11.04.2019 r. w sali widowiskowej Złotoryjskiego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyła się uroczysta gala  
konkursu na Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2018, 
połączona z obchodami 10-lecia Złotoryjskiego Klubu 
Fotograficznego.
12.04.2019 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu 
poinformował o czasowym częściowym zaprzestaniu 
działalności leczniczej w Szpitalu Powiatowym im. 
A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi, w zakresie profili: 
Neonatologia i Pediatria oraz w zakresie Położnictwa 
i Ginekologii objętych umową z NFZ.
12.04.2019 r. w Domu Spotkań i Integracji Społecznej 
Złotoryi i Pulsnitz przy Szkole Podstawowej nr 1 w 
Złotoryi, po raz czwarty odbyły się „Targi pracy”.
17.04.2019 r. w Złotoryi odbyły się uroczystości z 
okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i deportacji na 
Sybir.
18.04.2019 r. na terenie należącym do kopalni PGP 
„Bazalt” odbyła się druga akcja zorganizowana w 
ramach projektu RaCER, którego zadaniem są testy 
sterowania robotem mobilnym, realizowane dla 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).
25.04.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Nasze Rio 
odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Europe 
on a Doorstep”, realizowanego w ramach programu 
„Europa dla Obywateli”.

Opracował: Jarosław Jańta

mówił Bogdziewicz będziemy gromadzić jak najwięcej 
broni przez rozbrajanie milicjantów i ściąganie od 
osób które ja jeszcze posiadają. Nadto mówił, że 
będziemy palić sterty ze zbożem na polach P.G.R. 
Działalność taką prowadzi on dlatego, ponieważ 
w latach 1945, 1946 był w „partyzantce” w 
białostockim, następnie ujawnił się a teraz znów chce 
szkodzić Polsce. 

Zmienię nieco wątek i przytoczę fragment 
donosu znanej nam już z I części, informatorki 
więziennej Ireny Żak, w sprawie przystąpienia do 
grupy Antoniego Skowrońskiego: Oświadczam, że 
Skowroński Bronisław po ucieczce z kamieniołomu 
Pielgrzymka wstąpił w działalność Bogdziewicza Jana 
ps. Czarny Janek wraz z bronią. A żeby nie dać znaku 
życia, została podrzucona jego czapka przebita nożem 
i poplamiona krwią, więc po tej ucieczce w szeregi 
bandy Bogdziewicza zaczął w/w przychodzić do 
Zygmunt Janiny, która wiedziała, gdzie on się ukrywa, 
tj. Nowa Wieś, Czaple, Nowe Łąki, tj. powiat Złotoryja. 
Po aresztowaniu Zygmunt Janiny nie przyznała się, 
że go zna, a o jego ukrywaniu i rabunkach dokładnie 
wiedziała, bo wraz z Bogdziewiczem on przychodził do 
niej. Jak również wlazł do nich.

Wracając do motywacji, to wątek 
politycznej działalności pojawia się niemal w 
każdym zeznaniu. Zenon Szymanowski: Nadto 
Bogdziewicz Jan opowiadał, że zadaniem bandy 
jest rozbrajać funkcjonariuszy MO, palić stery w 
PGR-ach, gromadzić broń, aby w każdej chwili 
móc zorganizować większą bandę. Oprócz tego 
Bogdziewicz Jan mówił, że partyjnych będziemy 
zmuszali aby występowali z parti i.

Później na pytanie, na czym polegała faktyczna 
działalność bandy, Szymanowski dodaje: Banda 
nasza dokonywała napadów rabunkowych z 
bronią na spółdzielnie i pojedynczych gospodarzy, 
gromadziła broń, urządzaliśmy zasadzki na 
funkcjonariuszy MO, terroryzowaliśmy członków 
PZPR zmuszając ich do wystąpienia z parti i. Nieraz 
ludziom partyjnym Bogdziewicz w rozmowie kazał by 
wystąpili z parti i.

W innym przesłuchaniu zeznał:
Działalnością bandy kierował Bogdziewicz Jan z kim 
on odgórnie utrzymywał kontakt tego nie wiem. 
Wiadomo mi tylko jest od samego Bogdziewicza 
Jana że w 1950r. wysyłał on do białostockiego 
Skowrońskiego Bronisława do nieznanego 
mi osobnika, z którym miał nawiązać kontakt 
organizacyjny, czy kontakt tez został nawiązany czy 
nie, tego nie znam.

Wątek polityczny pojawia się w opowieściach 
Bogdziewicza również po aresztowaniu. W celi 
wrocławskiego aresztu śledczego umieszczono 
informatora o pseudonimie „Ryży” w jednym 
ze sprawozdań informuje on o jednej z rozmów 
przeprowadzonych z Janem Bogdziewiczem:  
...W dalszych słowach rozmowy wyżej wymieniony 
powiedział mi, że zagroził on ludziom tym, którzy 
chcieli wstąpić do spółdzielni produkcyjnej i że 
powiedział, że każdego przewodniczącego zastrzeli. 
Następnie wyżej wymieniony powiedział, że zrobili 
zasadzkę na powiatowego sekretarza P.Z.P.R. 
i zabrali mu kombinezon skórzany i że powiedział 
mu że on, gdy nie wystąpi z P.Z.P.R., to że zostanie 
rozstrzelany, przez co ów sekretarz prawdopodobnie 
przyrzekł Bogdziewiczowi że wystąpi, a to z tego 
powodu, że obawiał się rozstrzelania. Następnie 
wyżej wymieniony powiedział mi, że spodziewa się 
kary śmierci, ale że liczy na amnesti ę i na wojnę 
z państwami zachodnimi.

Czy przede wszystkim motywy polityczne 
kierowały postępowaniem Bogdziewicza? 
Uprzedzałem, że odpowiedź na to pytanie będzie 
trudna. Bo nawet jeśli uznamy, że tak, to codzienność 
wymuszała konieczność zdobywania środków do 
życia, przy pomocy sprawdzonych, choć niezbyt 
chwalebnych metod. O szczegółach tych działań i 
innych tragicznych wydarzeniach napiszę w III części 
artykułu, który ukaże się w następnym numerze 
„Echa”. Zapraszam do lektury. 
Fot. R. Klementowski, Urząd Bezpieczeństwa 
w powiecie lwóweckim (1945-1956), Wrocław 2006.

Andrzej Wojciechowski
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Pomniki upamiętniają ważne dla mieszkańców 
miejscowości, a często i dla całego państwa, postaci 

i wydarzenia. Inicjatorzy i fundatorzy liczą nie tylko na 
to, że dzięki obeliskom żywa będzie pamięć o faktach i 
osobach, ale wierzą, że ich dzieła spełnią rozmaite role: 
dydaktyczną, poznawczą, kulturalną, inspirującą oraz 
estetyczną. 

Zapewne na samym początku stawiano tylko 
kamienie z inskrypcjami, przy których często sadzono 
okolicznościowe dęby. Potem pojawiły się tablice 
pamiątkowe oraz - równolegle - okazalsze wolnostojące 
monumenty. Źródła historyczne pozwalają opisać dzieje 
trzynastu przedwojennych i osiemnastu powojennych 
złotoryjskich pomników oraz trzech niezrealizowanych 
pomysłów. Z 31 wolnostojących pomników, które 
w sumie ozdobiły naszą miejscowość, istnieje 
dzisiaj 21, tzn.  w rozmaitym stanie zachowało się 5 
przedwojennych i 16 powstałych po 1945 r. 

W pierwszym odcinku pomijamy przedwojenne 
kamienie lub tablice, ponieważ zbyt mało zachowało 
się o nich informacji. Przypominamy za to wszystkie 
“pomnikowe” inicjatywy sprzed 1945 r. Nie 
zapominamy o Wilczej Górze (Wilkołaku), którą 
od wieków złotoryjanie zwali “górą domową”. W 
następnych częściach zamierzamy szczegółowiej 
opisywać losy tego rodzaju obiektów po 1945 r.

Nie ukrywamy, że od początku liczymy na pomoc 
czytelników. Jak się za chwilę okaże, w niejednym 
przypadku wciąż brakuje szczegółów i pewników, nawet 
cała lista obiektów może okazać się niekompletna. 
Prosimy o nadsyłanie wspomnień, fotografii, 
dokumentów. 

Zacząć wypada od kapliczki słupowej, wykonanej 
przez nieznanego śląskiego artystę pod koniec XV w. 
Od 1999 r. znajduje się przed kościołem św. Jadwigi, 
wcześniej (ok. 1891-1910) stała w pobliżu Bramy 
Legnickiej (u wylotu pl. J. Matejki) oraz (do 1998) 
przy ul. S. Staszica. Pomnik ufundował najpewniej 
przedstawiony w dolnej części mężczyzna, proszący 
Opatrzność o pomoc. Obok niego widzimy biskupa z 
pastorałem, mnichów, wyżej postaci kilkorga świętych 
oraz Ukrzyżowanie. Po renowacji w l. 1998-1999 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej umieściło 
obok kapliczki tablicę informacyjną. Pomnik został 
wpisany do rejestru zabytków w 1983 r.

W 1604 r. burmistrz Johann Feige ufundował 
Fontannę Delfina, niezmiennie zdobiącą Rynek 
Górny. Delfiny symbolizują pobożność, która 
charakteryzowała fundatora. Również dlatego na 
zwieńczeniu fontanny odczytujemy inskrypcję: SE 
FIGENS IN IOVA (“Opierający się na Bogu”), która jest 
anagramem imienika i nazwiska (IOANNES FEIGIVS). 
Głowy delfinów były pierwotnie bardziej “ostre”, 
obecny kształ nadano im w l. 1957-1958 (po 1945 r. 
zostaly zniszczone). W 2003 r., z inicjatywy Waldemara 
Chabiora, fontannę wpisano do rejestru zabytków.

W 1733 r. został odsłonięty (i poświęcony przez 
franciszkanów) pomnik św. Jana Nepomucena.Tak 
się złożyło, że ufundował go rok wcześniej inny ze 
znamienitych przedstawicieli tego samego rodu – 
burmistrz Johann Leopold Feige, katolik (spoczywa 
od 1765 r. w krypcie pod kościołem św. Jadwigi). 
Pomnik stanął tuż przed XVII-wiecznym ratuszem 
w Rynku. Dopiero w 1840 r., gdy rozpoczynano 
rozbiórkę ratusza, protestanckie władze przekazały 
figurę katolickiej parafii św. Jadwigi, która po renowacji 
umieściła go w dzisiejszym miejscu. Na szczycie cokołu 
widzimy postać świętego w szatach kapłańskich, 
trzymającego krucyfiks. Datę fundacji musimy złożyć 
z dużych liter inskrypcji umieszczonej z przodu oraz 
zwrócić koniecznie uwagę na sceny z życia świętego i 
herb miasta w XVIII-wiecznej wersji (najniżej od frontu). 
Pomnik figuruje w rejestrze zabytków od 1983 r. W 
1999 r. również obok tego zabytku stanęła tablica 
informacyjna, ufundowana przez TMZZ.

Jak wiadomo, do 1810 r., na Górze Mieszczańskiej 
stała szubienica, największa na Dolnym Śląsku i jedna z 
najstarszych szubienic murowanych we współczesnych 
granicach Polski (miała zewnętrzną średnicę 7,65 m, 
a wysokość mogła dochodzić do 7-8 m). Dlatego “od 
niepamiętnych czasów” wzniesienie to zwane było 
oczywiście Górą Szubieniczną. Po rozebraniu miejsca 
straceń, można było zacząć urządzać tutaj park oraz 
zmienić nazwę. Latem 1816 r., po lewej stronie (idąc 
pod górę główną aleją), odsłonięto kolumnę (którą 
kronikarz określa jako zieloną) ze złoconym napisem 
na czarnej tablicy: “Góra Mieszczańska, 24 lipca 1816”. 
Miejsce po pomniku jest do dzisiaj rozpoznawalne 
– pokaźny kamień leży jeszcze pomiędzy celowo 
wówczas zasadzonymi trzema drzewami.

W lutym 1995 r. nieznani do tej pory sprawcy 
skradli z cmentarza złotoryjskiego górną część 
kamiennej kolumny, wzniesionej najprawdopodobniej 
w połowie XIX w. przy narożniku kościoła św. Mikołaja. 
Umieszczone na niej płaskorzeźbione trzy twarze – od 
dziecięcej, poprzez młodzieńczą, dojrzałą oraz czaszka, 
zmuszały do refleksji nad ludzkim życiem. Dlatego na 
kolumnie nie umieszczono żadnej inskrypcji.
W latach 1883-1908 toczono dyskusje nad 
możliwością wzniesienia na Dolnym Rynku pomnika 
bohaterów (wojowników) - Kriegerdenkmal, który 

miał najprawdopodobniej upamiętniać żołnierzy 
zwycięskich dla Prus wojen z lat 1870-1871. Idei 
wysuniętej przez Związek Mieszczan (Bürgerverein) 
nie zrealizowano.

W 1906 r. złotoryjski Związek Nauczycielski podjął 
uchwałę, aby ufundować przed nowo budowanym 
gmachem szkoły pomnik rektora Valentina 
Trozendorfa. Autorem projektu był rzeźbiarz Paul 
Schulz – w odwzorowaniu postaci kierował się 
obrazem, znajdującym się w kościele Mariackim. 
Pomnik wykonała firma Steig, granit dostarczyły 
kamieniołomy w Strzegomiu. Poświęcenie pomnika 
nastąpiło 31 maja 1908 r. (mniej więcej dwa miesiące 
wcześniej poświęcono szkołę). 

Trzy lata później całe miasto obchodziło hucznie 
700-lecie otrzymania praw miejskich. Najbogatsza 
w wydarzenia była niedziela 2 lipca 1911 r. O 9.00 
jednocześnie w ewangelickim kościele Mariackim oraz 
katolickim św. Jadwigi rozpoczęły się nabożeństwa, po 
których na dzisiejszym pl. Lotników Polskich (wtedy 
fragment Nordpromenade) odsłonięto pomnik 
cesarza Wilhelma I. Monument (sama postać mierzyła 
ponad trzy m wysokości) był dziełem berlińskiego 
artysty Arnolda Künne. Uroczystość uświetniła m.in. 
królewska orkiestra grenadierów z Legnicy, przybyły 
tłumy złotoryjan, uczniowie szkół itd. Ogromna figura z 
brązu stała się ofiarą II wojny, zniknęła około 1943 r.

Przy dzisiejszej ul. Stanisława Staszica (dawniej 
Ostpromenade), po lewej stronie (idąc w dół), 
poniżej fosy, u rozwidlenia alejek tutejszy Związek 
Gimnastyczny odsłonił w 50-lecie swego istnienia, 
12 maja 1912 r. pomnik Friedricha Ludwiga Jahna, 
uważanego za ojca niemieckiej gimnastyki. Po 
pierwszej wojnie światowej dostawiono z przodu 
monumentu tablicę z nazwiskami ponad dwudziestu 
poległych członków Związku. Gdy usuwano całość 
po 1945 r., zakopano ponoć cokół (bez tablicy z 
popiersiem) zaraz za miejscem, gdzie stał pomnik.

Kolumna z 1816 r. to nie jedyny pomnik na 
Górze Mieszczańskiej. W latach 20. XX wieku na 
szczycie wzniesienia odsłonięto pomnik ku czci 
złotoryjan, poległych podczas I wojny światowej. 
Na złożonym z dużych kamieni obelisku umieszczono 
stalowego orła, ideę wyjaśniala tablica z napisem: 
Den gefallenen Helden des Weltkrieges 1914-1918 
(Poległym bohaterom wojny światowej 1914-1918). 
Pamiętano w ten sposób o blisko 180 młodych 
mieszkańcach miasta, którzy stracili życie na 
wszystkich najważniejszych frontach. Niedaleko 
pomnika funkcjonowała restauracja, tryskała 
fontanna, wszędzie spacerować można było 

specjalnie wytyczonymi alejkami. Po 1945 r. usunięto 
metalowe elementy pomnika, czyli tablicę i orła, 
zniknęła restauracja. Teraz powoli rozsypujący się 
pomnik otaczają tylko gęstniejące chaszcze.

Z pierwszą wojną światową związany był 
jeszcze jeden tutejszy monument. Nie udało sie 
na razie ustalić, czy powstał wcześniej czy później 
od opisywanego powyżej. Wiadomo, że przy ul. 
Grunwaldzkiej zaraz za stawem (idąc od stacji 
po lewej) znajdował się pomnik z nazwiskami 
poległych. Według relacji byłego mieszkańca tej 
ulicy, pionowa część konstrukcji, czyli wysoki na ok. 
2 m kamień, zawierał na dwóch tablicach nazwiska 
około 70 osób z datami śmierci, kończących się na 
roku 1918. Na szczycie znajdował się kamienny orzeł. 
Przed kamieniem urządzono coś w rodzaju grobu 
z czterema kulami w narożnikach, połączonymi 
stalowymi łańcuchami. Pomnik istniał do początku 
lat 70. XX w. Trzeba dodać, że istnieje również inne 
wspomnienie, również mieszkańca ul. Grunwaldzkiej, 
który pamięta, że pomnik w tym miejscu upamiętniał 
ok. 19 ofi ar wojen napoleońskich i został rozebrany 
po 1965 r. Autor uważa, że pierwsza relacja jest 
wiarygodniejsza, trudno przypuszczać, że istniały 
dwa pomniki w tej części miasta. W każdym razie o 
to, co się stało z tym pomnikiem pytała już “Gazeta 
Złotoryjska” w 1991 r.

O Fontannie Górników napisaliśmy w “Echu” już 
prawie wszystko – np. dzięki obszernemu artykułowi 
Rainera Sachsa z lipca-sierpnia 2016 r. znamy 
okoliczności wykonania jej fi gur przez rzeźbiarza 
ze Świerzawy, Fritza Richtera-Elsnera, i odsłonięcia 
w kwietniu 1943 r., możemy także odtworzyć 
treść wszystkich wcześniejszych tablic. Ciekawe, że 
Fontanna Górników znalazła się w rejestrze zabytków 
dopiero w 2003 r., na wniosek Waldemara Chabiora. 
W 2018 r. skwer wokół pomnika otrzymał nazwę 
Skweru Siedmiu Mieszczan, nawiązującą do legendy, 
że otaczające go lipy zostały posadzone przez 
ocalałych z zarazy mieszczan w 1556 r. W każdym 
razie uschnięte lipy są natychmiast zastępowane 
nowymi. Obie fontanny w Rynku, Delfi na i Górników, 
przeszły generalne renowacje w 2008 r.

Nie można zapomnieć o Wilczej Górze, 
a zwłaszcza o najważniejszym z jej pomników, 
tym bardziej, że przechodził on bardzo ciekawe 
przemiany. Bez przerwy pamiętano w mieście i 
okolicach o krwawej bitwie z wojskami francuskimi 
w sierpniu 1813 r. W 1844 r. karczmarz W. Höfl er, 
który wydzierżawił część terenu na szczycie góry i 
postawił tam gospodę, porozumiał się z właścicielem 
jednego z folwarków W. G. Hoff mannem i obaj 
wystąpili do władz miejskich o zgodę na ustawienie 
okolicznościowego pomnika jeszcze w tym samym 
roku. Mistrz budowlany August Ludwig Urban 
zaprojektował pomnik w kształcie kamiennej 
piramidy o wysokości 16 stóp, zbudowanej z 
bazaltowych kamieni. Wieńczyć go miał żeliwny 

krzyż i takiż napis „Mit Gott  für König und Vaterland” 
(„Z Bogiem za króla i ojczyznę”). Drugi z napisów 
znajdować się miał na piramidzie („Preuβens tapfern 
Kriegern geweiht” – „Poświęcony dzielnym pruskim 
żołnierzom”), a kolejny na piedestale („Andenken 27 
sierpnia 1813” – „Na pamiątkę 27 sierpnia 1813”). 
Z każdej strony piramidy umieszczono jeszcze po 
jednej drewnianej tablicy, a na nich dziesięć zwrotek 
wiersza pt. „Groby pod Wilczą Górą”, autorstwa 
miejscowego nauczyciela, historyka i poety Carla 
Wilhelma Peschela. 23 sierpnia 1845 r. wokół pomnika 
stanęła złotoryjska kompania strzelców z chorągwiami 
i muzykami a także członkowie Męskiego Związku 
Śpiewaczego, którzy pod dyrekcją nauczyciela 
Hoffmanna zaprezentowali utwory skomponowane 
przez organistę Exnera. Okolicznościową mowę 
wygłosił katolicki proboszcz Winkler, nawiązując 
do bohaterskich obrońców Wilczej Góry. Do późna 
w nocy śpiewano pieśni, strzelano na wiwat, a 
zapadający zmierzch oświetlały iluminacje. Pięknie 
w sąsiedztwie pomnika prezentowała się odświętnie 
udekorowana gospoda Höflera. Trzydzieści lat później 
w wyglądzie pomnika zaszły znaczące zmiany. Podczas 
jego renowacji w 1875 r. okazało się, że tablice z 
wierszem są już bardzo zniszczone. Zastąpiono je  
kamiennymi, na których umieszczono daty z historii 
miasta. Od strony północnej można było więc 
przeczytać: Chwała dzielnym pruskim żołnierzom! 
Odnowiono pod chwalebnymi rządami Wilhelma I, 
zwycięskiego cesarza Niemiec i króla Prus. Odsłonięto 
18 października 1875. Od strony zachodniej: 
Najbardziej godne zapamiętania wydarzenia 
Złotoryi: 1. Górnictwo 1150 2. Bitwa z Mongołami 
1241 3. Czarna śmierć 1355. Od strony południowej: 
Ufundowany przez W. Höflera i A. Hoffmanna 1844. 
4. Husyci 1450 5. Trotzendorf 1550 6. Wallenstein 
1633. Od strony wschodniej: Poświęcony najbardziej 
pamiętnym dniom Złotoryi i jej okolic 1813. 7. Fryderyk 
Wielki 1763, 77,85  8. Pożary 1863-64  9. Cesarska 
parada 1875. 

Pomnik od początku zaliczany był do 
najważniejszych obiektów góry. Teraz nabrał jeszcze 
istotniejszego znaczenia – przy nim obowiązkowo 
przystawały na przykład szkolne wycieczki, ucząc 
się historii rodzinnego miasta. Nikt się jednak nie 
spodziewał, że już w 1907 r. toczyć się będą spory o 
jego położenie. W tym czasie znalazł się bowiem w 
pobliżu jednego z kamieniołomów, które powstały 
tutaj kilka lat wcześniej. Dyskutanci zastanawiali 
się, czy znaleźć dla pomnika inne miejsce na 
Wilkołaku, czy też przenieść go na sąsiednią Kozią 
Górę (w rejonie której również toczyły się walki 
w 1813 r.), a może nawet umieścić na plantach w 
samej Złotoryi.  Szczęśliwie dla pomnika, niedługo 
potem, kamieniołom zaprzestał na jakiś czas 
wydobycia. W kształcie z 1875 r. pomnik przetrwał 
do końca II wojny światowej, precyzyjniej mówiąc 
do pierwszych dni lutego 1945 r. Wówczas został 

przewrócony, a następnie, 
całkowicie usunięty. 
Opisywany monument nie 
był jedynym punktem, który 
upamiętniał bitwy z 1813 r. 
W ich stulecie, czyli w 
1913 r., na północnym skraju 
Wilkołaka, postawiono 
jeszcze jeden skromnych 
rozmiarów kamień, o którym 
niestety nie mamy bliższych 
wiadomości. Po 1945 r. 
podzielił los swego starszego 
krewniaka. 

W podsumowaniu 
warto zauważyć, że z 
opisywanych czasów 
przetrwały: kapliczka 
słupowa, Fontanna Delfi na, 
Fontanna Górników, pomnik 
św. Jana Nepomucena oraz 
resztki pomnika na Górze 
Mieszczańskiej. Pamiętajmy 
również, że demontaż 
pomnika Wilhelma I to 
dzieło samych Niemców.

Roman Gorzkowski

Złotoryjskie pomniki cz. 1

Od kapliczki słupowej 
do Fontanny Górników

Pomnik Trozendorfa

Pomnik cesarza Wilhelma I

Pomnik Jahna

Pomnik ku czci poległych
podczas I wojny światowej Pomnik na Wilczej Górze

DZIEJE ZŁOTORYJSKICH ZABYTKÓW

Kapliczka słupowa

Kamienna kolumna
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KRONIKI ZŁOTORYJSKIE

Przez wieki pogrzeby 
chrześcijańskie odbywały 

się według określonych reguł. 
Zgodnie z najstarszymi ordynacjami 
protestanckimi ceremoniał 
pogrzebowy na ziemi złotoryjskiej  
w poł. XVI w. składał się z czuwania 
w domu zmarłego, wyprowadzenia 
zwłok, uroczystego konduktu, śpiewu 
oraz czytania ustępu z Biblii i złożenie 
ciała do grobu. Prawie wszystkie 
śląskie ordynacje uwzględniały 
podział na klasy społeczne oraz 
związane z nimi szczegółowe 
taksy.  Pozycja społeczna zmarłego 
decydowała o liczbie biorących w 
pogrzebie duchownych i uczniów - 
chórzystów oraz ilości odśpiewanych 
pieśni, zamówionych uderzeń w 
dzwony i niesionych w kondukcie 
świec. 

Od 2. poł. XVI w. ważnym 
elementem ceremoniału stały się 
mowy pogrzebowe (nazywane po 
niemiecku abdankungen lub po 
łacinie dissertati ones funebres albo 
orati o funebris). Te wyjątkowe źródła 
przekazują cenne informacje o 
panujących zwyczajach i mentalności 
oraz dostarczają bogaty materiał 
biografi czny - przedstawiając całe 
życie zmarłego ze wszystkimi 
cechami uznawanymi wtedy za 
godne podziwu. Potencjał tych 
źródeł jest ogromny. Dla nas 
szczególnie ważne są pojawiające 
się w nich odniesienia do Złotoryi. 
Spośród bardzo bogatego materiału 
prezentujemy fragmenty trzech mów 
pogrzebowych, które pozwalają 
potwierdzić pobyt mało znanych 
osób w naszym mieście. 

Wiernych w Kościele w Ostrorogu.
 Jan Laurencjusz [Wawrzyńcowaty] 
Morawianin, urodzony w mieście 
Morawy w Regionie Kijowskim z 
ojca Lourencjusza, matki Anny. 
Był w Złotoryi na Śląsku w szkole 
Valenti na Trozendorfa. Następnie 
został uczniem Lutra i Melanchtona 
w Akademii Witt enberskiej. Po 
powrocie do ojczyzny przeniósł się 
do Pragi, gdzie zaprzyjaźnił się z 
Janem Blahosławem, Janem Rokitą i 
Jerzym Izraelem. [...].

Tuż przed swoją śmiercią 
pożegnał się z każdym ze swojej 
rodziny, podając mu rekę, 
zasyłając wcześniej modlitwy do 
Boga, odszedł spokojnie. [Umarł 
naczelnikiem Braci Czeskich w 
Ostrorogu w 1587 r.].

Eisleben, 25. lutego 1590 r.
Mowa pogrzebowa Augustyna 

Thama. Relacja o życiu i odejściu 
pana Mentzela [Sueinicensisa].

Jego ojcem był Mentzel 
sukiennik ze Świdnicy na Śląsku, 
który zmarł w poniedziałek 48. roku 
po Judica [5 niedzieli postu]. Jego 
matką była Anna Stenzel córka 
świdnickiego gospodarza, która 7 
maja 79. roku odeszła z tego świata.

Tam [w Świdnicy] przyszedł 
na świat  w 1517 r., 22 lutego rano 
około szóstej godziny [...].

Jego babcia [...] chciała go 
zabrać ze sobą i umieścić w 
jednej z czeskich kancelarii. Lecz 
Bóg odwraca los i sprawia, że 
pewien młody szlachcić, który 
studiował w Złotoryi, zajechał 
do Świdnicy i zatrzymał się w 
gospodzie. Tam wychwalał szkołę 
złotoryjską i szczególnie jej rektora, 
pana Valentego Friedlanda 
Trozendorfa. Wskazując przy tym, 
że młodzi chłopcy posiadający 
niewiele pieniędzy, mogli być tam 
umieszczani. To usłyszała  jego 
matka i zapytała, czy ona także 
mogłaby tam swojego syna 
umieścić, i ile musiałaby na niego 
przez rok łożyć? On zapytał ją, na 

ile jest ją stać? Matka podała, że 
oddała dwie córki do klasztoru w 
Strzegomiu, gdzie miały się modlić 
oraz uczyć czytania i szycia, łożąc 
na jedną z nich przez rok siedem 
guldenów. Czy mogliby teraz 
przyjąć syna za taką samą ilość 
pieniędzy? Chciała się dowiedzieć, 
czy jest to możliwe. Więcej nie 
mogła wydać na niego z powodu 
ubóstwa. Szlachcic powiedział 
matce, że jest to możliwe i podejmie 
należyte starania, aby mogła go 
umieścić i powiedział: powinniście 
wysłać go w Imię Boga do Złotoryi. 
Tak się stało.Tam przez trzy lata 
przebywał i pilnie studiował, będąc 
polecanym przez swoich nauczycieli, 
uzyskał dla siebie prywatne lekcje u 
miejscowej szlachty, dostał też wolny 
stół [wyżywienie], i oprócz tego 
pieniądze za wspomniane nauczanie. 
Prócz tego od swojego nauczyciela 
Trozendorfa, przydzielono dla 
niego w szkole nauczanie 2 lekcji, 
jak: Eneidy Wergiliusza i Łacińskiej 
Gramatyki Filipa [Melanchtona], 
za wszystkie klasy dwa fl oreny, 

W XVI i XVII wieku odbyły 
się w oddalonych od siebie 
miejscowościach Ostrorogu, 
Eisleben i Legnicy trzy pogrzeby. 
Wydawało się, że zmarłych 
mężów nie mogło nic ze sobą 
łączyć. A jednak okazuje się, że Jan 
Laurencjusz, Hieronim Mentzel 
(Sueinicensis) oraz Wolfgang 
Rothkirch mieli wspólny epizod 
w życiorysie - wszyscy chodzili do 
szkoły w Złotoryi. 

Ostroróg, 8. lipca 1587 r. 
Mowa pogrzebowa [...] ułożona  

przez Jana Campensi Sługę Słowa 
Bożego; z dedykacją Georga 
Israela przełożonego biskupa 
Braterskiej Jednoty. Na śmierć Jana 

Laurencjusza superintendenta Braci 
Czeskich, przełożonego Jednoty 

co kwartał otrzymywał. On w ten 
sposób zgromadził oszczędności 
na sumę 24 fl orenów węgierskich. 
Z nimi udał się na Uniwersytet 
Witt enberski w roku 1549 [...].

Legnica, 8. stycznia 1620 r.
Mowa pogrzebowa Simona 
Grunaeusa, superintendenta 
księstwa legnicko-brzeskiego i 
proboszcza w kościele Najświętszej 
Marii Panny w Legnicy [na 
pogrzebie Wolfganga Rothkircha].

[...] Jego rodzicami byli Friedrich 
von Rothkirch und Panthen oraz 
pani Anna z domu von Eick. 
[...]. Urodził się 25 sierpnia w 
Wilkowie [koło Złotoryi], dzień 
po Bartłomieju, ze szlachetnie 
urodzonych rodziców, i zaraz 
z powodu oznak niepokojącej 
słabości, jako znamię swojej śmierci 
ze sobą na świat przyniesionej, 

prędko Pan Baltazar Wegnero, 
pastor i dziekan w Złotoryi, uczony 
i pobożny człowiek, został jego 
ojcem chrzestnym, i tym samym 
[Wolfganga] powierzono radośnie 
Chrystusowi i jego Kościołowi.

Jego dzieciństwo 
powiększającymi się 
niedomaganiami i cierpieniami 
naznaczone było, w nim jednak 
wszelako nadzwyczaj wdzięczne 
usposobienie oraz zdolności 
ugruntowane zostały. Najpierw 
jego bliscy, gdy miał siedem lat, 
oddali go do szkoły w Złotoryi, 
zatrzymał się na posiłki u państwa 
Wegnerów, wtedy tam słynny 
człowiek Laurenti us Cirklerus 
rektor Szkoły Książęcej, rozpoznał 
jego znakomite uzdolnienia i 
umiejętności do studiowania 
i przekazał rodzicom, żeby 
utrzymywali syna w wielkiej 
pilności do nauki [...]

Dysponujemy w archiwach 
i bibliotekach wieloma takimi 
tekstami mów pogrzebowych. 

Możliwości tych źródeł w 
poszukiwaniu i opracowywaniu 
nieznanych złotoryjskich biografi i są 
ogromne i nadal słabo wykorzystane.

Źródła mów: Adriani Regenvolscii, 
Systema historico -chronologicum…, Trajecti  
1652, s.383-385; J. Korzeniowski, Zapiski z 
rękopisów cesarskiej biblioteki publicznej 
w Petersburgu..., [w:] Archiwum do Dziejów 
Literatury i Oświaty w Polsce, T. XI, 1910, 
s. 167; Leichpredigt des Ehrwürdigen, 
Achtbaren und Hochgelahrten Herrn M. 
Hieronymi Mencelij..., Eisleben 1591, 
s. 42-44; S. Grunaeus, Christliche 
Ehrenpredigt welche ober der 
hochansehlichen Adelichen bestatt ung 
deß weiland Edelen und Gestrengen Herrn 
Wolfgangs von Rotkirch auff  Panthen, Lignitz 
1621, s. 949-950

Literatura: J. Harasimowicz, „Ars 
moriendi” i „pompa funebris” na Śląsku 
w dobie Reformacji, [w:] „Sobótka”, XLV, 
1992; J. Harasimowicz, Ewangelicki rytuał 
pogrzebowy na Śląsku w XVI i XVII wieku, [w:] 
Ziemia Śląska, T. 3, Katowice 1993, s. 69-88; 
D. Platt , Kazania pogrzebowe z przełomu XVI 
i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej, 
Wrocław 1992.

Damian Komada

Wspaniały pomysł złotoryjskiego 
Nadleśnictwa, aby wytyczyć 

szlaki dla rowerzystów oraz 
piechurów w ramach ochrony 
przyrody Pogórza Kaczawskiego i Gór 
Kaczawskich już przynosi niebywałe 
efekty. We współpracy z Urzędami 
Gmin w Świerzawie, Pielgrzymce i 
Wojcieszowie powstała w 2018 r. 
sieć ścieżek wokół Ostrzycy, Okola, 
Wojcieszowa, Gozdna i Rzeszówka, 
w sumie dziesięć specjalnie 
przygotowanych tras. Zaopatrzeni 
w prezentowane wydawnictwa 
bezpiecznie docieramy m.in. do 
platform widokowych, podziwiając 
Kaczawską Krainę Single Tracków z 
bazaltowymi szczytami, rezerwatami 
przyrody, pomnikami przyrody 
nieożywionej i obszarami Natury 
2000. Po drodze warto zajrzeć do 
wielu miejscowości z ciekawymi 
zabytkami. Przewodnik i mapę 
wydało Wydawnictwo Kartograficzne 
JELKART, ale wygodniej zgłaszać się do 
tutejszego Nadleśnictwa.

Roman Gorzkowski

Scena pochówku
z 1498 r.

Dawno, dawno temu, gdy istniały pegeery (tzn. 
Państwowe Gospodarstwa Rolne), uczniowie szkół 

średnich miło spędzali czas, wyjeżdzając na tzw. wykopki. 
Gospodarstwa zapewniały sprzęt i pożywienie (bułka z 
masłem i wędliną oraz kubek herbaty lub czarnej kawy), 
a dziewczęta i chłopcy, pod bacznym okiem nauczycieli 
napełniali ziemniakami kolejne przyczepy. Panował 
powszechny entuzjazm bowiem każdy rozumiał, że bez 
takiej pomocy nasze państwo nie da sobie rady. Właśnie 
wtedy nieznany nam fotograf uwiecznił oglądaną scenę. 

Turystyczne 
zagospodarowywanie tego 

placu rozpoczęło się w XIX w., 
gdy  powstała „Gospoda księcia 
Henryka” („Gasthof zum Prinz 
Heinrich”; patrz pocztówka z 
początku XX w.). Nie jesteśmy 
jednak pewni, że chodziło o ks. 
Henryka Brodatego. Jeden z 
następnych właścicieli nadał potem 
nazwę „Gospoda generała 
Ludendorfa” („Gasthof zum 

General Ludendorf”; fotografie tych 
dwóch budynków już zamieścił Piotr 
Klimaszewski w „Echu” z lutego 
2012 r.). W 1945 r. budynek został 

zniszczony, następnie rozebrany, a jego 
miejsce zajął w 1969 r. hotel „Pod Basztą” 
(M. Raczkowski uwiecznił go na widokówce 

z 1977 r.). W 2000 r. przejęła go nowa sieć 
hotelarska i otrzymał nazwę  „Qubus”. 
Po 18 latach dotychczasowy właściciel 
zrezygnował z prowadzenia obiektu, 
a podwoje otworzył w lutym 2019 r. 
„Gold Hotel” Mirosława Zwierzyńskiego.

Roman Gorzkowski
Tadeusz Lubiniecki

Być może nie ustalimy nazwiska 
fotoreportera, ale z pewnością 
czytelnicy rozpoznają uczniów 
(oraz czuwającego nad wszystkim 
nauczyciela) a także szkoły, z których 
pochodzili. Ciekawi nas i to, ile lat 
temu i w którym miejscu działo się to 
wszystko.

Roman Gorzkowski

Hieronim Mentzel (Sueinicensis) - 
na jego pogrzebie wygłoszono 
kazanie opisujące jego naukę 

w złotoryjskiej szkole

Simon Grunaeus - wygłosił mowę 
na pogrzebie  dawnego ucznia 

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

konkursu zDolne NGO

Niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych przez TMZZ w 2018 roku: 
VII Złotoryjski Przegląd Kultury Kresowej, XVII Powiatowy Dzień Regionalisty, 
XXI Rajd Jadwiżański, upamiętnienie Herberta Helmricha płytą na deptaku w Alei 
Złotych Ludzi, Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „100-lecia odzyskania 
niepodlegości”, spotkanie uczniów SP 3 z „Echem Złotoryi” w ramach projektu 
„Niepodległa” – „Godność, Wolność, Niepodległość”.


