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Profesor Tadeusz Szafran, postać niezwyczajna  
i niebywale zasłużona dla ceramiki polskiej, jest  
w środowisku artystycznym powszechnie znany. 
Jego niezwykle bogatą biografię artystyczną można 
odnaleźć w Polskim Słowniku Biograficznym wy-
danym przez Polską Akademię Nauk (Warszawa-
-Kraków 2009). Z obszernego zapisu biografii można 
dowiedzieć się, co łączyło Tadeusza Szafrana, artystę 
ceramika z Bolesławcem, miastem słynącym ongiś  
z doskonałej jakości wyrobów kamionkowych, a tak-
że z dymiących kominów wielu garncarni i zakładów 
ceramicznych...

Sława potocznie zwanych buncloków, docierała 
daleko poza granice i dlatego warto w tym miejscu 
przytoczyć słowa z książki biograficznej „Piąta strona 
świata” Kazimierza Kutza, znanego reżysera, publi-
cysty, górnoślązaka: Niedługo potem śmierć znów się 
na mnie przyczaiła, ale już na landowie pod Bunzlau 
– dziś to Bolesławiec – gdzie wywieziono mnie w dwa 
dni po ukończeniu szkoły powszechnej. Dwadzieścia 
pięć dziewcząt jechało dalej, do Görlitz, a nas osiem-
nastu do Bunzlau, o którym wiedziałem, że słynie  
z produkcji buncloków, czyli garnków kamionko-
wych, na których najlepiej ostrzyło się noże… Stacja 
Bunzlau była rzeczywiście bunclowata, bo cała od 
podłogi po sufit, wyłożona kaflami w burych kolo-
rach. Zresztą co drugi dom był wykaflowany, łącznie 
z Arbeitsamtem, naszym punktem docelowym.

Nie są to miłe wspomnienia, ale potwierdzają  
obraz miasta będącego odzwierciedleniem bogactwa 
naturalnego tej ziemi, słynącego z ceramiki użytko-
wej, przemysłowej a także artystycznej.

Wojna i burzliwe działania przemieszczających 
się wojsk zniszczyły nie tylko miasto, ale przyczyni-

ły się do dewastacji przemysłu ceramicznego, o czym 
przypominają zgromadzone w Muzeum Ceramiki 
dokumenty i fotografie z tamtego okresu. Wtedy my-
ślenie o Bolesławcu jako ważnym ośrodku ceramiki, 
o miejscu, którego nazwa jednoznacznie kojarzyć się 
będzie z kamionką, było w sferze marzeń. Bolesła-
wiec miał jednak szczęście do ludzi z niezwykłymi 
pasjami, o nieprzeciętnych osobowościach, umieją-
cych prawidłowo kierować powierzonymi zadaniami, 
ratować to, co cenne i piękne w tym mieście. Efektem 
owych działań było odnowienie zarówno przemysłu 
ceramicznego, jak i historycznej zabudowy miasta.

Do tych ludzi należał profesor Tadeusz Szafran, 
który już w czerwcu 1945 r. przyjechał z Krakowa, 
jako rzeczoznawca d/s przemysłu ceramicznego  
w Dolnośląskiej Grupie Operacyjnej. Profesor  
T. Szafran, wybitny i doświadczony artysta-ceramik  
i jego zaufani uczniowie, otrzymali zadanie odbudo-
wy i uruchomienia nieczynnego przemysłu ceramicz-
nego. Obraz zniszczeń w zakładach ceramicznych 
niech zilustrują wspomnienia inż. Piątkowskiego, 
technika-ceramika, przytoczone w „Rocznikach 
Sztuki Śląskiej” przez dr Marię Starzewską, z ówcze-
snego wrocławskiego Muzeum Śląskiego (dziś Na-
rodowego): Zakład Paula (mieścił się przy obecnej 
ul. Polnej 19) podczas mego pobytu w Bolesławcu  
w 1943 r. był jednym z najnowocześniej urządzonych. 
Wiosną 1946 roku, oprócz 2 kg gąbek rozrzuconych 
dosłownie po wszystkich kątach fabryki, nie zastałem 
tam nic więcej.

Podobne przeżycia upamiętnił w liście do rodzi-
ny z dnia 7 czerwca 1945 r. prof. T. Szafran: Jecha-
łem do Legnicy bez mała tydzień wagonem dla bydła  
– jak to wyglądało, łatwo możecie sobie wyobrazić.  
W Legnicy byłem dwa dni i autem dojechałem do 
Bolesławca. Tutaj Śląsk jest bardzo piękny. Bolesła-
wiec byłby śliczny, gdyby nie zniszczenia. Dla ce-
ramika jest tu, względnie będzie, raj prawdziwy. Są 
tu może warsztaty duże i olbrzymie fabryki, wszyst-
ko unieruchomione, częściowo popalone, maszyny  
wymontowane i wywiezione (listy ojca do zbiorów 
Muzeum Ceramiki przekazała córka Jadwiga Sojko-
wa z Krakowa). Mimo ogromu spustoszeń profesor 
myślał o realizacji swoich niespełnionych dotychczas 
marzeń – odtworzeniu prężnego ośrodka ceramiczne-
go w połączeniu ze szkołą przygotowującą i kształcą-
cą kadry dla fabryk ceramiki. By docenić osobowość 
Tadeusza Szafrana, nie sposób pominąć ważniej-

„Ocalić od zapomnienia”. O Tadeuszu Szafranie (1886–1955)
I Artykuły i materiały o tematyce lokalnej
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szych fragmentów jakże ciekawej biografi i profeso-
ra, skąd w jego życiu tak konsekwentnie realizowane
cele – artysty ceramika i pragmatyka.

Będąc absolwentem krakowskiej ASP, uczniem 
m. in. Józefa Pankiewicza, Leona Wyczółkowskiego, 
zdobywcą brązowego i srebrnego medalu za dokona-
nia artystyczne, już w 1911 r. wyjechał do Niemiec, 
do Höhr koło Koblencji nad Renem, by studiować 
chemię ceramiczną. Właśnie tam urzeczony sposo-
bem kształcenia przyszłych ceramików, słał do krajo-
wej prasy artykuły zachęcające polskich decydentów, 
aby w jego rodzinnym kraju powstawały podobne 
szkoły. Zachęcał ówczesne władze do powołania we 
Lwowie szkoły ceramicznej, a przy katedrze archi-
tektury ASP w Krakowie wydziału ceramicznego dla 
artystów tworzących ceramikę dekoracyjno-budow-
laną. Jego niezwykle twórcza pasja, wyjątkowe przy-
mioty charakteru, zadecydowały że po ukończeniu 
Wyższej Szkoły Ceramicznej w Höhr powierzono 
mu kierownictwo wydziału ceramicznego w Królew-
skiej Szkole Przemysłu Artystycznego w Weimarze.

Po powrocie do kraju, w latach 1915–1918, 
dysponując ogromną wiedzą i doświadczeniem, 
uczył rysunku w szkole realnej w Kromieryżu na 
Morawach, potem w Krośnie, by w 1918 r. w Dro-
hobyczu pełnić funkcję dyrektora fabryki dachówek, 
a także zawiadywać Drohobycką Spółką Przemysło-
wą i Budowlaną. W okresie I wojny światowej trafi ł 
do armii austro-węgierskiej, a od lipca do listopada 
1915 r. służył jako kanonier w Legionach Polskich. 
W tym też okresie publikował w specjalistycznej 
prasie artykuły z zakresu technologii szkliwienia 
ceramiki i organizacji szkolnictwa ceramiczno-za-
wodowego. W 1919 r., w wolnej Polsce, wrócił do 
Krakowa, by objąć kierownictwo pracowni ceramiki 
w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycz-
nego. Realizował tam wszelkie formy zdobnictwa, 
mimo że pracownia ceramiczna przy ul. Stromej na 
krakowskim Podgórzu nie miała ani pieca do wy-
palania wyrobów, ani odpowiednich maszyn. Już 
w 1925 r. wyroby z tej pracowni zyskały na Wystawie 
Międzynarodowej Sztuk Dekoracyjnych i Przemysłu 
Współczesnego w Paryżu duże uznanie. Uczniowie 
T. Szafrana jako jedyni pokazali ceramikę zdobioną 
techniką batikowania [technika malarska polegająca 
na nakładaniu wosku i kąpieli materiału w barwni-
ku; zafarbowane są jedynie miejsca niezamaskowane 
warstwą wosku. przyp. red.]. Zdobyty na wystawie 
brązowy medal pozwolił na wyposażenie pracowni 
w piec ceramiczny do wypału kamionki.

Do wyrobów ceramicznych, powstających dzię-
ki rzetelnej pracy opartej na kole garncarskim i na 
ścisłych opracowaniach chemicznych, wprowadził 
szkliwa znane dotąd jedynie w manufakturze kopen-
haskiej. Od 1925 r. współpracował z czasopismem 
„Rzeczy Piękne”, gdzie publikował efekty prac ba-
dawczych na temat szkliw krystalicznych i redukcyj-
nych. Wspólnie ze Stanisławem Witkiewiczem wydał 
poradnik pod pseudonimem M. Wisz „Batik, pisan-
ki na tkaninach. Wskazówki praktyczne” (Kraków 
1922). Na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie pokazał 40 prac z kamionki, 
głównie dzbany, wazony zdobione barwnymi mo-
tywami roślinnymi, opartymi na wzorach ludowych 
z pięknymi szkliwami. Intensywna praca na rzecz 
edukacji przyszłych ceramików wyrażała się także 
w opracowanych przez profesora podręcznikach. 
W rękopisach, przekazanych przez córkę do zbio-
rów archiwum muzeum bolesławieckiego, wyraźnie 
widać połączenie pasji artysty ceramika z rzetelnym 
i fachowym przygotowaniem z zakresu technologii 
chemii ceramicznej.

W 1933 r. objął stanowisko dyrektora technicz-
nego fabryki fajansu w Chodzieży, a w 1936 r. zajął 
się ludowym przemysłem ceramicznym i w Rakowie 
prowadził kurs ceramiki artystycznej dla rzemieślni-
ków i artystów, chcących zająć się ceramiką. Kurs 
miał szeroki zasięg, bo obejmował chętnych z woj. 
wileńskiego i nowogródzkiego. W 1938 r. w Strumie-
niu Śląskim na Śląsku Cieszyńskim prowadził wzo-
rowy warsztat ceramiczny dla garncarzy ludowych. 
Ten czas utrwalił śląski pisarz Gustaw Morcinek 
w tamtejszej prasie: Obecnie Strumień zyskuje na 
chwale i poważaniu, boć w nim właśnie rozpoczęto lepić 
i wypalać pierwsze okazy wskrzeszonej ceramiki i wypalać pierwsze okazy wskrzeszonej ceramiki 

Przepustka z 19 grudnia 1945 r.
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śląskiej (…) Lepi je i maluje, cacka się z nimi i wypa-
la w piecu strumieńskiego kaflarza pan prof. Szafran 
z Krakowa, człowiek o niezwykłym darze wyszuki-
wania i utrwalania uroku śląskiego motywu zdobni-
czego, człowiek rozmiłowany w swym artystycznym 
rzemiośle. Spod jego palców wychodzą prześlicz-
ne wazoniki, kubki jakieś o wymyślnych kształtach, 
dzbany i talerze, następnie kapliczki, żegnoczki, fra-
sobliwe Jezusiki i śląskie Madonny, święci Francisz-
kowie z gołębią girlandą i św. Barbary.

W „Orędowniku” z 1938 r. G. Morcinek w arty-
kule „Ceramika śląska” przytoczył słowa prof. Sza-
frana: A to dopiero początki. Niech pan zaczeka, gdy 
tylko będziemy mieli własne piece, własne warsztaty, 
gdy zaprzęgniemy polskich artystów do współpracy. 
Dzięki poparciu Towarzystwa Przemysłu Ludowe-
go i Domowego w Strumieniu udało się zrealizować 
marzenia, w Cieszynie utworzył szkołę ceramiczną, 
garncarsko-kaflarską z własnymi warsztatami. Hi-
storię strumieńskiej wytwórni ceramicznej i szkoły 
możemy odnaleźć w katalogu wystawy z 1986 r., 
opracowanego przez Dariusza Tabora, ówczesne-
go pracownika naukowego bytomskiego Muzeum 
Górnośląskiego. Autor pisze: Dobrze rozwijającą 
się działalność Towarzystwa oraz szkoły i wytwórni 
ceramicznej w Strumieniu przerwał wybuch wojny  
w 1939 r. W 1940 r. Gestapo aresztowało prof.  
T. Szafrana i dopiero w 1941 r. po zwolnieniu z wię-
zienia powrócił on do Krakowa. Od września 1941 r. 
pracował jako nauczyciel w Staatliche Kunstgewer-
beschule aż do czasu zlikwidowania szkoły w 1943 r.

Mając prawie 60 lat podjął się kolejnej próby 
zrealizowania swoich marzeń, tym razem na Dol-
nym Śląsku. Bolesławiec w jego wyobraźni artysty-
-ceramika wydaje się być miejscem wymarzonym. 
Przeprowadził analizę chemiczną kilku rodzajów 
glin bolesławieckich i utwierdził się w przekonaniu,  
że warto „wskrzesić z popiołów” przemysł ceramicz-
ny, bazujący na wysokogatunkowych glinach. Surow-
ce zawierają spory procent tlenku glinu i topników, a 
poddane działaniu wysokiej temperatury nadają się 
do wyrobu nieprzeciekliwych i trwałych naczyń. 
Rozpoczął swoje działania od uruchomienia dawnej 
fabryki Richarda Reinholda przy ul. Górne Młyny 10  
(niestety dzisiaj nie istnieje) i od szkolenia tych, któ-
rzy wyrazili chęć pracy w ceramice. Na szczęście  
z profesorem przybyli do Bolesławca jego uczniowie, 
m. in. Wilhelm Słowik i Jan Reczkowski. Temu dru-
giemu powierzono rolę kierownika technicznego ze-
społu bolesławieckich zakładów. Łatwo powiedzieć 

– uruchomić produkcję. Codziennie otrzymywaliśmy 
monity z Warszawy i innych ośrodków. Czekali na 
transporty… Za formami ceramicznymi kolędowa-
łem po wszystkich zaułkach Bolesławca i okolicznych 
wsiach. Znosiło się je na własnych plecach. Zwolna 
kompletowaliśmy porozbijane maszyny i urządzenia 
– tak wspomina J. Reczkowski w wywiadzie udzie-
lonym S. Ławniczakowi, dziennikarzowi „Gazety 
Robotniczej” (1976, nr 38). Nieco dalej dziennikarz 
przytacza słowa J. Reczkowskiego przypominają-
ce dzień uroczystego otwarcia pierwszego zakładu 
ceramicznego, uruchomionego przez prof. T. Sza-
frana: Wszystko gotowe, zebrali się przedstawiciele 
administracji wojskowej i cywilnej, jeszcze chwila  
i ruszą urządzenia, a tu zabrakło kawałka pasa trans-
misyjnego. Miałem go przy spodniach, taki „przed-
wojenny”, co można nim się półtora raza opasać. 
Spojrzałem bezradnie na oficjeli i na naszą załogę. 
Głupia sprawa. Bez chwili wahania zdejmuję pasek, 
jedną ręką podtrzymuję portki a drugą zapinam go na 
urządzeniach. Wierzycie, że nikt się nie śmiał?

I tak już w 1946 r. zadymił przy ul. Górne Młyny 
pierwszy fabryczny komin, wyjęto pierwsze garnki 
kamionkowe wypalone przez Polaków. Pociągiem 
wysyłano je do Warszawy i do innych miejscowości 
kraju, by pozyskać pierwsze dochody, wypłacić za-
łodze pensje. Ten pierwszy udany rozruch pociągnął 
następne sukcesy i w tymże roku uruchomiono kolej-
ne dwie fabryki w Tylinowie (później Bolesławice – 
dziś Bolesławiec). Początkowo dominowały naczynia  
pokryte szkliwem ziemnym, ale z czasem pojawiły 
się naczynia z kamionki białej ze szkliwem prze-
źroczystym, bezbarwnym. Profesor opracowywał  
receptury różnych szkliw, a dzięki jego artystyczne-
mu talentowi pojawiły się pierwsze powojenne na-
czynia zdobione. Na szczęście naczynia te ocalały  
i można je obejrzeć w zbiorach bolesławieckiego  
Muzeum Ceramiki. Ówczesne wyroby kamionkowe 
na ogół były wypalane raz w piecu, toczone wcześniej 
lub odlewane w formach gipsowych. Na powierzch-
niach naczyń pojawiały się szkliwa skaleniowe, orna-
menty roślinne lub stylizowane geometryczne. Maria 
Starzewska w przytoczonych wcześniej „Rocznikach 
Sztuki Śląskiej” utrwaliła słowa profesora: Wszystkie 
opracowania mas garncarskich, odlewniczych, szkliw 
i formy były przeze mnie opracowywane na miejscu  
i sprawiały mi zadowolenie o tyle, że Niemcy  
wychodząc z Bolesławca na Zachód oświadczy-
li wprost, iż bez nich nic zrobić nie potrafimy.  
14 września 1946 r. w pełnych entuzjazmu relacjach 
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do rodziny napisał: Jeden z pracowników zdołał już 
zrobić maleńki wynalazek, a raczej skonstruował 
aparat prosty, niezwykle celowy, nieznany nawet  
w Niemczech – do obcinania kołnierzy ochraniają-
cych przy naczyniach odlewnych. Dotąd robiło się 
to nożykiem, co wymagało ogromnej wprawy. Teraz 
robi to dziewczyna bez wysiłku i ćwiczenia, obcina 
300 sztuk na godzinę.

Coraz więcej ludzi znajdowało zatrudnienie  
w odnawianych fabrykach ceramicznych, szybko 
się uczyli rzemiosła, a zapał profesora wszystkich  
dopingował do wytężonej pracy. W listach do ro-
dziny profesor odnotował fakt, że kadra powstają-
cej załogi w odnawianych fabrykach, to przybysze  
z różnych stron, z Kresów, Jugosławii, Francji;  
zdradza ich pochodzenie język, w którym rozmawiają 
ze sobą. W dowód uznania dla ogromu pracy podczas 
odnowienia przemysłu ceramicznego radni ówcze-
snej Miejskiej Rady Narodowej powierzyli radnemu 
profesorowi Tadeuszowi 
Szafranowi funkcję prze-
wodniczącego Miejskiej 
Rady, o czym świadczą 
protokoły, sprawozdania  
i uchwały podpisane 
przez niego. Wszystkie 
te materiały znajdują się  
w Archiwum Państwo- 
wym w Lubaniu.

Do 1950 r. T. Szafran 
pracował na stanowisku 
kierownika technicznego uruchamianych zakładów, 
a poprzez funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej 
aktywnie włączył się w organizację życia miasta. 
Niestety pogarszający się stan zdrowia zmusił go 
do podjęcia lżejszej pracy. Już we wrześniu 1946 r.  
w liście do rodziny skarżył się: Tylko moje serce mo-
głoby być choć takie, jak w 1939 r. – nie mogę się 
przemęczać i za szybko chodzić. Wyjechał do War-
szawy, by w Centrali Przemysłu Ludowego i Arty-
stycznego (CPLiA), jako ekspert przemysłu cera-
micznego służyć radą, ogromnym doświadczeniem  
i wiedzą. Zmarł 2 grudnia 1955 r. w Krakowie, został 
pochowany na cmentarzu Podgórskim. Mieszkańcy 
Krakowa w 1991 r. uczcili pamięć Tadeusza Szafra-
na poprzez nazwanie Jego imieniem ulicy w dziel-
nicy Podgórze, tam, gdzie mieściła się skromna, ale 
sławna pracownia prowadzona przez Profesora. Jego 
prace znajdują się w zbiorach bolesławieckiego Mu-
zeum Ceramiki, Muzeów Narodowych we Wrocła-

wiu i Krakowie.
Marzenia profesora zrealizowały się w pełni 

nieco później. Czynne zakłady ceramiczne działały 
przy wsparciu Wydziału Ceramiki Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu. 
Do Bolesławca przybyli artyści-ceramicy, absolwen-
ci wrocławskiej uczelni, jak Krystyna Kozik-Sójko-
wa, Izabela Zdrzałka, Krystyna Gay-Kutschenreiter, 
Władysław Garnik, Bronisław Wolanin. To oni, za-
raz po artyście-ceramiku prof. T. Szafranie, wnieśli  
zarówno do wzornictwa zakładów ceramicznych, jak 
i szkolnictwa zawodowego wiele cennych pomysłów 
i swą wiedzę profesjonalistów w zakresie ceramiki.

Wzornictwo Ceramiki Artystycznej, zakładu 
mieszczącego się wówczas przy ul. Polnej 19 (daw-
ny zakład J. Paula), jest wyrazistym przykładem 
współpracy uczelni z fabryką, a wykonane wówczas  
wyroby można zobaczyć w stałej ekspozycji Muzeum 
Ceramiki. Odnowiła się tradycja szkolnictwa zawo-

dowego. Co prawda dawna 
bolesławiecka szkoła cera-
miczna zmieniła po wojnie 
specjalność na górniczą,  
a od 1991 r. na elektronicz-
ną, ale organizowano kla-
sy o profilu ceramicznym  
w Zespole Szkół Zawo-
dowych przy ul. Komuny 
Paryskiej. Przyszłych cera-
mików kształcą absolwenci 
uczelni wrocławskiej (dziś 

ASP). Dorobek artystów, zarówno oświatowy jak  
i artystyczny jest mieszkańcom Bolesławca znany, 
to oni na stałe związali się z tym miastem, wnosząc 
do jego tradycji wiele nowego, a także podtrzymując 
jego tradycje.

Nam, mieszkańcom Bolesławca, jest miło i je-
steśmy dumni, gdy słyszymy słowa zachwytu nad 
ceramiką i tym, co się wokół niej dzieje: Świętem 
Ceramiki, Gliniadą, Plenerami itd. Rodzi się jednak 
pytanie: czy nie należałoby upamiętnić ogromnego 
wysiłku, zapału, entuzjazmu profesora z Krakowa, 
który wskrzesił z niebytu powojennego to, co teraz 
umożliwia tworzenie ceramiki użytkowej, przemy-
słowej, artystycznej czy rzeźb plenerowych, choć-
by tablicą czy nazwą ulicy, by zachować w pamięci 
piękną postać człowieka, który poświęcił swe siły, by 
tu mogło tętnić życie czerpiące swe siły ze „złota” 
tego miasta – gliny. 

Barbara Rejwerska

Kurs technologii ceramiki, Brzeg 1–10 lipca 1951 r.
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Druga wojna światowa spowo-

dowała ogromne straty również 
we  wszystkich dziedzinach kultu-
ry. Działania zbrojne, dewastacje 
i grabieże miały znaczący wpływ 
na funkcjonowanie zbiorów mu-
zealnych i innych placówek zaj-
mujących się gromadzeniem dóbr 
kultury, działających na terenie 
całego kraju, w szczególności zaś 
do 1945 r. na niemieckim Dolnym 
Śląsku.

W lecie 1946 r. dolnośląskie 
muzea były wizytowane przez 
L. Sawickiego, dyrektora Państwo-
wego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie. Inspekcja wykaza-
ła, że spośród 38 placówek 7 było 
całkowicie zniszczonych, a 19 
w różnym stopniu zostało zdewa-
stowanych. W tej ostatniej grupie 
znajdowało się też dawne bolesła-
wieckie Muzeum Miejskie, które zo-
stało częściowo zniszczone w 1945 r., 
a budynek stał przez kilka lat nie-
zagospodarowany. Witold Kiesz-
kowski, zastępca Naczelnego Dyrektora Muzeów 
i Ochrony Zabytków, na konferencji w Nieboro-
wie w 1946 r. w swoim sprawozdaniu stwierdził, 
że bolesławieckie muzeum praktycznie nie 
istnieje.

Mimo tak trudnych początków, instytucji nie zli-
kwidowano i muzeum egzystowało już w 1950 r., 
kiedy to upaństwowiono muzea na terenie całego 
kraju i oddano je pod kuratelę Centralnego Zarządu 
Muzeów i Ochrony Zabytków przy Ministerstwie 
Kultury i Sztuki, a bezpośrednią pieczę naukową 
i administracyjną nad dolnośląskimi muzeami po-
wierzono Muzeum Śląskiemu we Wrocławiu. Budy-
nek wyremontowano dopiero w latach 1952–1953. 
Prace objęły zarówno pomieszczenia ekspozycyjne 
(3 sale o pow. 145 m²), jak i mieszkanie służbowe na 
poddaszu. Pierwszym kierownikiem muzeum został 
dwudziestotrzyletni etnograf tuż po studiach, Wło-
dzimierz Kaczmarek*, który funkcję swą pełnił od 
15 lipca 1953 r. do 31 lipca 1954 r. Otwarcie mu-
zeum, po reorganizacji, nastąpiło 27 grudnia 1953 r. 
Nowy kierownik miał trudne zadanie, ponieważ 
zbiory przedwojennego muzeum uległy dewastacji 

podczas II wojny światowej, część 
kolekcji została rozgrabiona, pozo-
stałe eksponaty zawłaszczyły wojska 
sowieckie na potrzeby powstałego 
w lutym 1945 r. muzeum feldmar-
szałka Kutuzowa. Zachowała się tyl-
ko znikoma ilość zabytków zabezpie-
czonych przez ówczesne Starostwo 
Powiatowe. Na podstawie wykazu 
z dn. 7 stycznia 1954 r. przygotowa-
nego przez W. Kaczmarka wiadomo, 
że w bolesławieckim muzeum zacho-
wały się m. in.: misy i kufl e cynowe, 
naczynia prehistoryczne, ołtarzyk 
drewniany z XVIII w., Pièta drew-
niana z XV w., fi gury świętych, staro-
druki i rękopisy z XVIII w. oraz akta 
bolesławieckiej Szkoły Ceramicznej. 
Los tych obiektów nie jest znany, 
z wyjątkiem Pièty, która została prze-
kazana w roku 1966 do Muzeum Ślą-
skiego we Wrocławiu. 

Na potrzeby nowej ekspozycji 
pozyskano obiekty ze zbiorów Mu-
zeum Śląskiego i z Zakładów Cera-
miki Artystycznej w Bolesławcu. We 
współpracy z wrocławskim muzeum 

przygotowano 3 wystawy stałe: archeologiczną, ilu-
strującą najdawniejsze dzieje Śląska, sztuki ludowej 
okolic Bolesławca oraz ceramiki z uwzględnieniem 
techniki produkcji.

Na ekspozycji archeologicznej zaprezentowano 88 
eksponatów, m. in.: narzędzia z kamienia (siekierki, 
toporki, dłuta), przęśliki (niewielkie krążki z otworem, 
elementy wrzeciona), wyroby z brązu: bransoletę, sier-
py, siekierki; naczynia gliniane, narzędzia z żelaza, 
a nawet bransoletę wykonaną ze złota. Wystawa sztu-
ki ludowej była skromniejsza, liczyła tylko 21 obiek-
tów, m. in.: szafy, stoły i skrzynie malowane z XIX w., 
kredensy, zydle, obrazy na szkle, zegary, przęślice (czę-
ści kołowrotka służące do umocowywania kądzieli), 
kołowrotki, formy do pierników. Najbardziej okazale 
prezentowała się ekspozycja ceramiki, na której poka-
zano 113 eksponatów, m. in.: naczynia bolesławiec-
kie (zdobione nakładkami z XVIII i XIX w., fi liżanki 
w stylu klasycystycznym projektu J.G. Altman-
na), ceramikę z Pruszkowa, Ćmielowa, Nieborowa, 
Włocławka, Kadyn i ośrodków zagranicznych (Nie-
miec, Francji, Holandii). 
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Następnym kierownikiem bolesławieckiego 
muzeum, począwszy od 1 września 1955 r., zosta-
ła artystka ceramik, Alicja Krępowa (później Szur-
mińska-Krępowa), absolwentka Państwowej Wyż-
szej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.  
W 1953 r., po uzyskaniu dyplomu w pracowni  
R. Krzywca, została zatrudniona jako projektantka 
w Spółdzielni Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, 
gdzie pracowała do 1959 r. Być może funkcje kie-
rownika muzeum i projektanta pełniła jednocześnie. 
Wraz z nią zatrudniono w muzeum jeszcze jedną 
osobę – woźną Emilię Pilarczyk.

Według sprawozdania z 31 grudnia 1956 r. bole-
sławiecka instytucja należała do grupy 12 muzeów 
regionalnych podporządkowanych Muzeum Ślą-
skiemu we Wrocławiu, wśród których znajdowały 
się placówki w Bolkowie, Brzegu, Cieplicach, Jawo-
rze, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Nysie, Opolu, 
Raciborzu, Wałbrzychu i Ziębicach. Bolesławieckie 
muzeum było najmniejsze pod względem powierzch-
ni ekspozycyjnej, ale co gorsza – również najuboż-
sze w eksponaty. Bolesławiec posiadał zaledwie 222 
obiekty – drugie miejsce w tej smutnej statystyce 
zajmowało muzeum w Jaworze, które posiadało trzy 
razy więcej eksponatów. Większe instytucje dyspo-
nowały zbiorami liczącymi 5000 – 6000 obiektów. 
Trzeba też pamiętać, że eksponaty w bolesławieckiej 

placówce nie były jej własnością, lecz depozytem 
wypożyczonym z wrocławskiego muzeum. 

Pod koniec 1956 r. w muzeum zatrudniono 
dwóch pracowników, a funkcję kolejnego kierowni-
ka pełniła Róża Larkowska, w późniejszym czasie 
nauczyciel i dyrektor Szkół Podstawowych nr 3 i nr 
6 w Bolesławcu. Niewiele informacji zachowało się 
z tego czasu. Jedna z ciekawszych wiadomości doty-
czy wykazu wystaw pokazywanych wówczas w bo-
lesławieckim muzeum. Ekspozycje te, przygotowa-
ne przez Muzeum Śląskie, zwane były wystawami 
objazdowymi. Obok propagandowych ekspozycji 
takich jak „Ochrona zabytków”, która na 30 plan-
szach prezentowała ideologiczną wykładnię Lenina 
i Stalina, czym jest zabytek, a także podstawowe in-
formacje dotyczące stylów w sztuce, strat i zniszczeń 
zabytków oraz prac konserwatorskich (1958 r.), przy-
wożono takie wystawy, jak „Grafika Wacława Brej-
tera” (1958 r.), „Rzemiosło śląskie w X–XII wieku  
w świetle wykopalisk” (1960 r.) czy „Postać dziecka 
w malarstwie polskim” z obrazami: T. Makowskie-
go, J. Matejki, J. Chełmońskiego, St. Wyspiańskiego, 
A. Kotsisa, J. Chełmońskiego, A. Grottgera, P. Mi-
chałowskiego, J. Malczewskiego, M. Gierymskiego,  
W. Gersona, W. Podkowińskiego, Wł. Ślewińskiego, 
W. Wojtkiewicza, O. Boznańskiej (1958 r.).

Liczba eksponatów, wypożyczonych z Muzeum 

Ulica Mickiewicza, przełom lat 60. i 70. XX w.



16

Anna Bober-Tubaj

Śląskiego we Wrocławiu, nie zmieniła się od lat 50. 
XX wieku i wynosiła 222 obiekty. W maju 1960 r., 
kiedy to zbiory archeologiczne zwrócono Dyrek-
cji Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, w związku 
z tworzeniem się Muzeum Archeologicznego, stan 
muzealiów zmniejszył się do 148 obiektów. Mimo 
wysokiej frekwencji (w 1961 r. bolesławieckie mu-
zeum zwiedziło 16 628 osób), z powodu zawilgoce-
nia murów podjęto decyzję o zamknięciu instytucji 
począwszy od 1 października 1961 r. Pod koniec 
1961 r. zatrudniony był już tylko 1 pracownik,  
a w 1962 r. odnotowano wakat na stanowisku kie-
rownika. Eksponaty wypożyczone z Muzeum Ślą-
skiego we Wrocławiu zostały zwrócone przed plano-
wanym remontem w 1966 r.

Prace remontowe rozpoczęto dopiero w poło-
wie 1966 r. Nowy kierownik, Krystyna Kutschen-          
reiter (obecnie Paluch-Staszkiel) została zatrudniona  
1 stycznia 1967 r. i pełniła tę funkcję do 31 grudnia 

1970 r. Po zakończeniu remontu uroczyste otwar-
cie bolesławieckiego Muzeum Regionalnego mia-
ło miejsce 17 czerwca 1967 r. Ponownie pomocy 
przy aranżacji wystawy udzieliło Muzeum Śląskie 
we Wrocławiu i jego ówczesna dyrektor dr Maria 
Starzewska. Ze zbiorów wrocławskiego muzeum 
wypożyczono większość eksponatów. Jednocześnie 
przed nową panią kierownik stanął bardzo poważ-
ny problem: stworzenie własnej muzealnej kolekcji.  
Z dawnych przedwojennych zbiorów pozostał je-
den dzban z 1773 r. oraz 34 obiekty ceramiczne  
z bolesławieckich zakładów Centrali Przemysłu Lu-
dowego i Artystycznego z lat 50. XX w. Krystyna 
Paluch-Staszkiel rozpoczęła intensywną działalność. 
Dzięki współpracy z Bronisławem Wolaninem, 
projektantem i kierownikiem artystycznym, już  
w marcu 1967 r. zakupiła od Ceramiki Artystycznej 
66 obiektów, a w darze od tej samej firmy otrzymała 

73 naczynia. Do końca roku ilość eksponatów wzro-
sła do 262. W kolejnych latach tempo pozyskiwania 
eksponatów było niezwykle dynamiczne. Do ksiąg 
inwentarzowych wpisywano nawet ponad dwieście 
obiektów rocznie. W grudniu 1970 r. bolesławieckie 
muzeum mogło się już poszczycić własnymi zbiora-
mi w ilości 840 eksponatów. Wśród nich znajdowały 
się głównie wyroby z zakładów CPLiA, przedwo-
jenna bolesławiecka i europejska ceramika, w mniej-
szych ilościach współczesne ceramiczne rzeźby, fo-
togramy A. Skorupy oraz materiały ikonograficzne: 
grafika z XIX w. ukazująca bolesławiecki Rynek  
i obraz z przedstawieniem Ratusza z pocz. XX w.

Wyposażenie muzeum zostało zaprojektowane 
i wykonane pod kierunkiem wrocławskiego artysty 
plastyka, wybitnego ceramika Władysława Garnika. 
Instytucja prowadziła ożywioną działalność wysta-
wienniczą, goszcząc ekspozycje z innych muzeów 
oraz organizując własne wystawy, angażowała się  

w działalność konkursową. Po raz pierwszy mu-
zeum zorganizowało ekspozycje ze swoich zbiorów 
w innych miastach: w muzeach w Legnicy i Choj-
nowie (1968 r.). Instytucja pełniła również funkcję 
miejskiego ośrodka kultury, skupiając wokół siebie 
artystów i organizując cykle spotkań, w tym „Wie-
czory przy świecach”, w których uczestniczyły  
znane postacie kultury polskiej: Ewa Lipska, poetka 
i felietonistka czy Tadeusz Janczar, aktor teatralny  
i filmowy. Liczne recenzje i artykuły prasowe oma-
wiały bogatą aktywność bolesławieckiego muzeum, 
podkreślając wysoką liczbę zwiedzających. W tym 
okresie intensywnej działalności, w 1968 r., zosta-
ła też zmieniona, z inspiracji dr M. Starzewskiej,  
nazwa instytucji na Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu, a profil zbiorów został wyraźnie określo-
ny. Zgodnie ze Statutem Muzeum z dn. 9 grudnia  
1968 r. zadaniem instytucji było gromadzenie mate-

Wystawa „Lodowce Kaukazu” 1967 r., fot. A. Skorupa
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riałów z dziedziny historii miasta Bolesławca i ziemi 
bolesławieckiej oraz historii rozwoju ceramiki bo-
lesławieckiej, a także gromadzenie współczesnych 
rzeźb ceramicznych wykonanych przez plastyków 
biorących udział w bolesławieckich plenerach.  
W ten sposób idea specjalizacji muzeów na Dolnym 
Śląsku, postulowana już w 1946 r., na konferencji  
w Nieborowie, została po 22 latach urzeczywistniona. 

• Wystawy w 1967 r.
1. Artur Grottger cykl „Wojna” (ze zb. Muzeum Ślą-
skiego we Wrocławiu).
2. Współczesna rzeźba ceramiczna (ze zb. Muzeum 
Śląskiego we Wrocławiu).
3. Lodowce Kaukazu w fotografii Szymona Wdowia-
ka (ze zb. Muzeum Ziemi PAN w Warszawie).
4. IV Bolesławiecki Plener Rzeźby i Ceramiki  
(wystawa własna).
5. Malarstwo polskie (ze zb. Muzeum Śląskiego we 
Wrocławiu).
6. Rzeźba ceramiczna Józefa Sarnowskiego (wysta-
wa własna).
7. Nowe nabytki rzeźby ceramicznej Muzeum.
• Wystawy w 1968 r.
1. Wystawa – konkurs Piękno Ziemi Bolesławieckiej 
(fotografia amatorska).
2. Prace dzieci z Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.
3. Bolesławiec 1945–1968, wystawa fotografii doku-
mentalnej A. Skorupy.
4. Sztuka Dalekiego Wschodu (ze zb. Muzeum Ślą-
skiego we Wrocławiu).
5. Kobieta z portretu – wystawa fotografii (ze zb. Mu-
zeum Śląskiego).
6. Rzeźba i grafika Bronisława Wolanina.
7. Malarstwo Młodej Polski (ze zb. Muzeum Narodo-
wego w Krakowie).
• Wystawy w 1969 r.
1. Sztuka ludowa Rzeszowszczyzny (ze zb. Muzeum 
w Rzeszowie).
2. Wystawa konkurs fotografii amatorskiej „Bolesła-
wiec w XXV-leciu”.
3. Wystawa 15-lecie Ceramiki Artystycznej w Bole-
sławcu.
4. Rzeźba, rysunek, grafika Władysława Garnika  
(24 VIII 1969).

• Wystawy w 1970 r.
1. Malarstwo współczesne Szkoły Wrocławskiej (ze 
zb. Muzeum Śląskiego we Wrocławiu).
2. Wystawa plakatu dziecięcego na temat 25 rocznicy 
wyzwolenia Bolesławca.
3. 25 lat turystyki na Dolnym Śląsku, wystawa foto-
grafii artystycznej – PTTK.
4. 25 lat Urbanistyki i Architektury w Bolesławcu 
(wystawa zorganizowana wspólnie z PPRN).
5. Malarstwo i grafika Karola Stobieckiego (ze zb. 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu).
6. Dolnośląski Plakat Muzealny w 25-leciu (ze zb. 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu).

Anna Bober-Tubaj

Wystawa „Sztuka ludowa Rzeszowszczyzny” luty 1969 r.

*Włodzimierz Kaczmarek ukończył etnografię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 1953, w póź-
niejszym okresie, od 1959 do 1964 r., pracował w Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, a następnie podjął pracę w zawo-
dzie dziennikarskim, początkowo w Polskim Radio Szczecin (1964–1980), a później w Ośrodku Telewizyjnym (od 1980 r.). Zmarł 
w 2010 r.
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Początki były skromne. Kiedy 1 stycznia 1967 r.  
zostałam oficjalnie zaangażowana na stanowisko 
kierownika bolesławieckiego muzeum, remont ka-
pitalny budynku przy ul. Mickiewicza 13 dobiegał 
końca. Jednak, nie licząc średniej wielkości kartonu 
z eksponatami, nie można było doszukać się pozo-
stałych. Z ustnych przekazów wiedziałam, że było 
ich przed remontem znacznie więcej, ale nikt nie 
wiedział, gdzie się podziały.

Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że już pod 
koniec 1966 r. nawiązałam kontakt z wytwórnią  
ceramiki, która mieściła się wtedy przy ul. Polnej 19,  
z jej kierownikiem artystycznym Bronisławem 
Wolaninem i prezesem Lucjanem Opaczyńskim.  
Ku mojemu zaskoczeniu, po wstępnych rozmowach, 
sami zaproponowali przekazanie do muzeum całego 
magazynu wzorów. Gromadzono w nim reklamowe 
przykłady wszystkich typów naczyń, jakie zakład 
od kilkunastu lat produkował. Większość z nich już  
wycofano z produkcji i nie wiedziano, co z nimi zro-
bić. Jak na początek, to już było coś.

W zakładowej wzorcowni były naczynia pro-
jektowane przez artystów, absolwentów wydziału 

Bolesławieckie Muzeum w latach 1967–1970. 
Wspomnienia Krystyny Paluch-Staszkiel

ceramiki wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych: Izabeli Zdrzałki, Alicji Szurmiń-
skiej-Krępowej, Amandy Różańskiej i Bronisława 
Wolanina, kolejno pełniących w zakładzie funkcję 
kierownika artystycznego i głównego projektanta, 
ich profesorów i kolegów ze studiów, którzy w ra-
mach praktyk projektowali tu pojedyncze wzory.

Perspektywa przejęcia tej wzorcowni przesądzi-
ła o profilu reaktywowanego muzeum i przyjęciu 
nazwy „Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”, zaak-
ceptowanej zarówno przez miejscowe władze, któ-
re tę placówkę finansowały, jak i dyrekcję Muzeum 
Śląskiego we Wrocławiu, któremu muzea w całym 
województwie podlegały pod względem meryto-
rycznym. Dr Maria Starzewska, dyrektor Muzeum 
Śląskiego, specjalistka w dziedzinie rzemiosła ar-
tystycznego, w tym także ceramiki bolesławieckiej 
(stanowiła ona przedmiot jej badań i publikacji) 
obiecała wszechstronną pomoc.

To z jej inicjatywy Muzeum Ceramiki wypo-
sażone zostało w duży zestaw bolesławieckiej ce-
ramiki dawnej z magazynów Muzeum Śląskiego. 
Oprócz kilku naczyń glinianych pochodzących  

Wystawa stała bolesławieckiego muzeum prezentowana od 1967 r.

Otwarcie wystawy „IV Bolesławiecki Plener Rzeźby 
i Ceramiki”, 1967 r.

„Wystawa malarstwa polskiego ze zb. Muzeum Śląskiego  
we Wrocławiu”, 1967 r.
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z wykopalisk archeologicznych z rejonu Bolesław-
ca, były to najstarsze zachowane kamionki szkli-
wione z XVII w. (w tym słynna butla pastora Mergo  
z lat 1640–1645), kilka typów dzbanów, w tym także  
z nakładkami z XVIII w., rzadkie przykłady ceramiki 
z okresu klasycyzmu, wyroby z lat rozkwitu ośrodka 
bolesławieckiego pod koniec XIX w. oraz z okresu 
międzywojennego. Trafiły one do Bolesławca jako 
depozyty, bezterminowo wypożyczone nam do cza-
su zastąpienia ich własnymi nabytkami. Byłam prze-
konana, że chyba nigdy, a w każdym razie nieprędko 
to nastąpi. Budowanie od zera własnej kolekcji na-
czyń dawnych (sprzed 1945 r.) trwało istotnie bardzo 
długo. Oddawanie wrocławskich depozytów rozpo-
częło się dopiero po niemal trzydziestu latach pene-
tracji rynku dzieł sztuki w całej Polsce i nabywania 
ich od osób prywatnych. Dyrektorem Muzeum była 
już wówczas Teresa Wolanin, która objęła po mnie tę 
funkcję w 1971 r.

Kuratorem Muzeum Śląskiego do kontaktów 
bieżących z muzeami Dolnego Śląska był histo-
ryk sztuki Józef Piątek. W Bolesławcu znany był 
władzom dzięki pionierskiemu opracowaniu wraz  
z Wojciechem Gluzińskim i Mieczysławem Zlatem 
„Studium do odbudowy Ośrodka Historycznego  
w Bolesławcu” z 1953 r., stanowiącego podstawę  

odbudowy zniszczonego wojną miasta. Jako se-
kretarz organizacji partyjnej w Muzeum Śląskim 
sprawował nad nami w terenie rodzaj ideologicznej 
opieki. Robił to dyskretnie i chyba skutecznie, bo 
ani mnie, ani dyrektor Teresy Wolanin nie spotykały 
kłopoty z powodu odmowy wstąpienia do partii ko-
munistycznej, choć przez cały okres PRL-u taki był 
wymóg zatrudnienia na kierowniczym stanowisku.

Na otwarcie bolesławieckiego muzeum w dniu  
17 czerwca 1967 r. ze zbiorów biblioteki Muzeum 
Śląskiego wypożyczono nam także eksponaty zwią-
zane ze sławną postacią rodem z Bolesławca – Mar-
tinem Opitzem. Były to: oryginalna grafika z wize-
runkiem niemieckiego poety i dyplomaty, który pod 
koniec życia był w służbie polskiego króla Włady-
sława IV oraz dwa tomy jego poezji, starodruki, 
wydane w Gdańsku w latach 40. XVII w. – wielka 
rzadkość. Znalazły się one wraz z życiorysem Opitza 
w jednej z płaskich gablot ściennych w przewężo-
nym wejściu do pomieszczeń parteru. Poprzedzały 
je gabloty ze wstępem archeologicznym i historią 
Bolesławca.

W pozostałych salach parteru, w podświetlonych 
gablotach, pokazana została ceramika bolesławiecka 
od XVII do XX w., przegląd minionych 400 lat jej 
obecności na rynkach Europy Środkowej.

Wycinki z gazet:
Gazeta Robotnicza Nr 206, 30 VIII 1967 r., Wiadomości. Tygodnik Społeczno-Polityczny Nr 51–52, 22 XII 1967 – 4 I 1968 r.,  
Gazeta Robotnicza Nr 176, 26 VII 1967 r., Gazeta Robotnicza – Magazyn Tygodniowy Nr 38–445, 23–24 IX 1967 r.
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Projektantem wszystkich typów gablot oraz ru-
chomego sprzętu wystawienniczego do dużej sali 
na I piętrze i obydwu pomieszczeń w baszcie prze-
znaczonych na wystawy obrazów, rzeźb i fotografii 
był Władysław Garnik. Wszechstronnie uzdolniony 
rzeźbiarz, malarz, grafik, a poza tym „złota rączka”, 
nadzorował ich wykonanie w miejscowych stolar-
niach i warsztatach szkolnych tutejszej Szkoły Za-
wodowej (nietypowe elementy metalowe), pilnował 
montażu. Osobiście wykonał także wszystkie teksty 
informacyjne i podpisy pod eksponatami. Zlecenie 
całego wyposażenia ekspozycji jednemu artyście 
przesądziło o jednorodnym wyrazie plastycznym ca-
łości.

Wypożyczanie wystaw czasowych z innych, na-
wet odległych od Bolesławca muzeów było już wte-
dy częstą praktyką. Pod koniec 1967 r. dotarła do 
muzeum wystawa fotografii „Lodowce Kaukazu” ze 
zbiorów muzeum Polskiej Akademii Nauk w War-

szawie autorstwa znakomitego fotografika Szymona 
Wdowiaka. W następnym roku hitami wystawowymi 
były m. in. „Malarstwo Młodej Polski” ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie i „Sztuka Da-
lekiego Wschodu” z Muzeum Śląskiego. W 1969 r.  
z Muzeum w Rzeszowie dotarła do nas wystawa 
„Sztuka Ludowa Rzeszowszczyzny”. Od 1968 r. 
zaczęły pojawiać się w muzeum czasowe wystawy 
własne: „Piękno Ziemi Bolesławieckiej” – wystawa 
konkursowa z nagrodami dla fotografików amato-
rów (przewodniczącym jury był wybitny fotografik 
wrocławski Henryk Derczyński, który przy okazji 
przyjazdów do Bolesławca wykonał serię intere-
sujących zdjęć miasta i okolic) oraz „Bolesławiec  
1945–1968” ze zbiorów Alojzego Skorupy, któ-
ry w Bolesławcu prowadził zakład fotograficzny.  
Po wystawie część fotografii została przez niego 
podarowana do zbiorów muzeum i odtąd były pre-
zentowane w ekspozycji stałej w dolnej kondygnacji 

Przewodniczka po Muzeum Kutuzowa Waleria Gorizontowa  
z grupą rosyjskich żołnierzy

Rzeźba-fontanna proj. Władysława Garnika znajdująca się  
w parku przy ul. Zgorzeleckiej, fot. H. Derczyński
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baszty. Inne wystawy fotograficzne w tamtych latach 
to: „Bolesławiec w XXV-leciu” (1969) oraz 25 lat 
Turystyki na Dolnym Śląsku (1970), zorganizowana 
przez miejscowe koło PTTK.

Jako pedagog z wykształcenia, nauczycielka 
wychowania plastycznego (przed studiami historii 
sztuki na UJ w Krakowie ukończyłam Liceum Peda-
gogiczne w Zabrzu), zdawałam sobie sprawę ze zna-
czenia uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. 
W tym celu organizowane były w muzeum bolesła-
wieckim we współpracy z tutejszymi szkołami oraz 
kołem plastycznym Młodzieżowego Domu Kultu-
ry wystawy prac uczniów. Działalność ta kontynu-
owana była także po 1971 r. przez dyrektor Teresę  
Wolanin.

Fenomenem życia kulturalnego Bolesławca od 
1964 r., stały się coroczne plenery rzeźby ceramicz-
nej. Wystawa na zakończenie IV Pleneru w 1967 r. 
miała miejsce w bolesławieckim muzeum. Od tego 
roku też obyczaj pozostawiania po jednej pracy  
w darze artystów dla miasta przesądził o powstaniu 
kolekcji muzealnej rejestrującej najnowsze trendy 
we współczesnej rzeźbie. Ujawniła to poszerzająca 
się z biegiem lat formuła plenerów: z ogólnopolskich 
przekształciły się one w imprezę międzynarodową. 
Stała ekspozycja rzeźb plenerowych początkowo 
mieściła się w drugiej kondygnacji baszty.

Kurator Muzeum Śląskiego Józef Piątek, Krystyna Paluch-Staszkiel, dyrektor Muzeum Śląskiego dr Maria Starzewska

W reaktywacji muzeum bolesławieckiego  
w 1967 r. niepoślednią rolę odegrali dwaj wspomnia-
ni już tu artyści plastycy: Bronisław Wolanin i Włady-
sław Garnik. Obydwaj zaprezentowali tu także swo-
je wystawy indywidualne. Były to kolejno: „Rzeźba  
i grafika Bronisława Wolanina” w 1968 r. oraz „Rzeź-
ba, rysunek i grafika Władysława Garnika” w 1969 r.  
W tym samym roku miała miejsce także wielka  
wystawa „XV-lecie Ceramiki Artystycznej w Bole-
sławcu” prezentująca wyroby zakładu CPLiA przy 
ul. Polnej. Już wtedy zakład mógł się poszczycić 
głównymi nagrodami na dorocznych przeglądach 
branżowych w Warszawie i Wrocławiu, a połowa 
jego produkcji szła na eksport. Bolesławiec jako 
miasto ceramiki wracał na rynek międzynarodowy.

Przy personelu ograniczonym do 3 osób: kierow-
nika muzeum i dwóch pomocy muzealnych (nie li-
cząc palacza zatrudnianego w okresie grzewczym) 
organizacja wystaw czasowych była zawsze dużym 
wyzwaniem, dlatego z wdzięcznością wspominam 
pomoc i fachowe rady, na jakie można było liczyć 
ze strony obydwu wymienionych artystów, rodziny,  
a nawet zaprzyjaźnionej z naszym muzeum kon-
traktowej przewodniczki po Muzeum Kutuzowa,  
Rosjanki Walerii Gorizontowej.

Krystyna Paluch-Staszkiel

Krystyna Paluch-Staszkiel – absolwentka Liceum Pedagogicznego w Zabrzu, ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. W latach 1967–1970 pełniła funkcję kierownika bolesławieckiego Muzeum Regionalnego (Muzeum Cera-
miki). Po przeprowadzce do Wieliczki w 1971 r. podjęła pracę w Muzeum Żup Krakowskich na stanowisku Głównego Inwentary-
zatora Zbiorów, pełniąc jednocześnie funkcję kustosza w dziale sztuki.  W 1980 r. przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zajęła się 
działalnością pedagogiczną. Obecnie mieszka w Gdańsku.

Wybitny krytyk sztuki. Autorka ponad 200 tekstów o charakterze naukowym, analiz dzieł sztuki i recenzji. Przez 10 lat współ-
pracowała z „Przeglądem Powszechnym”. W warszawskim tygodniku „Pasmo” stworzyła stałą rubrykę „Plastycy na Ursynowie”. 
Publikowała także m. in. w „Tygodniku Powszechnym”, miesięczniku „Architektura”, „Studiach i materiałach do Dziejów Żup 
Solnych w Polsce” oraz „Odrze”.  Pisała także utwory poetyckie. Wiersze jej autorstwa ukazały się m. in. w „Życiu Literackim”,  
„Miesięczniku Literackim” i „Poezji”. 
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Ze skarbca bolesławieckich podań i legend*
Miasto Bolesławiec pojawia-

ło się w różnego typu podaniach  
i legendach, głównie jako miejsce 
akcji. Niejednokrotnie legendy  
o mieście zawierają elementy praw-
dy, poświadczone dokumentami  
historycznymi, m. in. kronikami 
oraz badaniami. 

Najpopularniejszym współcze-
śnie podaniem, w którym pojawia 
się miasto Bolesławiec, jest opo-
wieść o rabusiu Czarnym Krzysz-
tofie, który miał swoją siedzibę  
w Olszanicy koło Bolesławca. 
Działał na terenie ówczesnych 
Księstw Śląskich, w tym również 
w okolicach Bolesławca. 

Dawniej postać Czarnego 
Krzysztofa wzbudzała strach,  
a jego reputacja przyczyniła się 
do powstania powiedzenia: „Kła-
miesz jak Czarny Krzysztof”. 
Obecnie matki nie straszą już tak swoich dzieci. 
Postać legendarnego rabusia stała się ponownie po-
pularna za sprawą wystawy w Muzeum Ceramiki  
w 2005 r. oraz publikacji poświęconej tej postaci. 

Zawarte w podaniu informacje dotyczące istnie-
nia twierdzy Czarnego Krzysztofa stały się impul-
sem do podjęcia w 2003 r. badań archeologicznych 
w okolicy Olszanicy. Prace te dostarczyły dowodów 
istnienia w tym miejscu warowni rabusia, a wydoby-
te materiały poszerzyły wiedzę na temat jego dzia-
łalności. Na wystawie w bolesławieckim muzeum 
zaprezentowano m. in. elementy wyposażenia twier-
dzy oraz przedmioty, które najprawdopodobniej 
zostały zrabowane przez legendarnego Czarnego 
Krzysztofa. 

Akcja pewnego niezwykle interesującego poda-
nia o diable również rozgrywa się w Bolesławcu,  
w treści jednak nie znajdziemy żadnych szczegó-
łów topograficznych. Utwór należy do kategorii 
podań wyjaśniających, w jaki sposób diabeł może 
przeobrazić się w inną postać i ukrywać pod figurą 
zwierzęcia. Dwóch altarystów (duchownych opieku-
jących się ołtarzem) mieszkało w małej izbie. Jeden 
z nich miał kota, który bardzo denerwował drugiego 
duchownego. Kiedy właściciel zwierzęcia poszedł 
na spacer, jego towarzysz zaatakował kota kijem. 
Zwierzęciu z ledwością udało się ujść z życiem.  

W odwecie skoczył jednak oprawcy 
do gardła i zabił go. Kiedy właściciel 
kota wrócił, znalazł martwego przy-
jaciela, nie zobaczył w izbie nikogo, 
oprócz kota. Według podania kot 
przeobraził się w diabła, a raczej dia-
beł ukrył się pod postacią kota.

Motyw Bolesławca pojawia się 
znacznie częściej w legendach niż 
podaniach. Legenda „Złoty kogut 
w Bolesławcu” wyjaśnia pochodze-
nie pomnika, który dawniej stał na 
Rynku. Jego wierzchołek ozdobiony 
był figurą koguta. Monument został 
postawiony dla uczczenia uratowa-
nia miasta przed rabusiami. Około 
roku 1217 banda rabusiów, mająca 
siedzibę na Grodźcu, przysparzała 
wiele problemów okolicznej ludno-
ści. Od dawna planowała splądro-
wanie również Bolesławca, jednak 

zrealizowanie planu uniemożliwia-
ły dwie przeszkody. Przede wszystkim skuteczną 
ochronę stanowiły solidne mury miejskie. Ponadto 
mieszkańcy Bolesławca strzegli go bardzo ofiarnie. 
Chcąc dostać się do miasta, banda musiała uciec 
się więc do podstępu. Pewnego targowego dnia do 
miasta przybyło 64 rabusiów w przebraniu kup-
ców i chłopów. Przynieśli ze sobą broń, którą ukryli  
w workach leżących na wozach. Aby nie wzbudzać 
podejrzeń, podzielili się na grupy. W nocy spotkali 
się przy jatkach (kramach rzeźniczych) i całą grupą 
napadali na domy szlachetnych i dostojnych oby-
wateli, łupili także każdego, kto wyszedł na ulicę. 
Mieszkańców ogarnął paraliżujący strach. Na szczę-
ście burmistrz miasta, Johann Bleihahn, nie poddał 
się. Zmotywował bolesławian do podjęcia walki  
i obrony miasta. Na jego wezwanie zebrało się 200 
uzbrojonych mężczyzn. Burmistrz zajął bramy miej-
skie, a bolesławianie mogli zaatakować zbójców.  
W walce zabito 52 bandytów, 12 złapano i powieszo-
no. Ich zwłoki zostały pogrzebane w niepoświęco-
nym miejscu pod szubienicą. Bolesławianie docenili 
odwagę burmistrza i wznieśli pomnik ku jego czci. 
Kogut na jego szczycie miał przypominać o czujno-
ści burmistrza. Dodatkowo nawiązywał on do na-
zwiska Johanna Bleihahna. Słowo der Hahn w języ-
ku niemieckim oznacza bowiem koguta. 

Wydarzenia opisane w legendzie „Złoty kogut 

Rekonstrukcja średniowiecznego  
ubioru, rys. M. Kopiec



23

Ze skarbca bolesławieckich podań i legend

w Bolesławcu” stały się tematem wiersza „Pomnik 
Hansa Bleihahna w Bolesławcu” (“Hans Bleihahns 
Säule in Bunzlau”). Utwór kończy się słowami wy-
chwalającymi czyn burmistrza. W strofach opisano, 
że dobrzy obywatele Bolesławca głośno świętowali 
zwycięstwo, mając świadomość, że zawdzięczają je 
dzielnemu włodarzowi. Oswobodzenie miasta z rąk 
rabusiów nastąpiło dzięki jego odwadze i przebie-
głości, ponieważ to on złapał napastników w pułap-
kę. Wiersz opisuje również nieco dokładniej wygląd 
pomnika wzniesionego na cześć burmistrza. Pięk-
ną kolumnę zdobiły liście laurowe. Na jej szczycie 
osadzono zaś pozłacanego ołowianego koguta jako 
symbol czujności oraz odwołanie do nazwiska bur-
mistrza (das Blei – ołów, der Hahn – kogut). Pomnik 
został zniszczony podczas wojen husyckich. 

Inna z legend odnosi się właśnie do najazdu hu-
sytów, który zapisał się w tragiczny i krwawy sposób 
w dziejach miasta. Mówi o pewnej, nieznanej z imie-
nia, odważnej córce burmistrza Ulbricha Reinera, 
dzięki której miasto zostało przez husytów oszczę-
dzone. Podczas przedłużającego się oblężenia mia-
sta, rada podjęła decyzję, aby przystąpić do rozmów  
z najeźdźcami, omówić warunki odstąpienia od oblę-
żenia oraz wysokość okupu. Podczas odbywających 
się w Ratuszu negocjacji, wódz husycki zobaczył 
piękną córkę burmistrza. Wówczas postawił nastę-
pujący warunek. Jego żołnierze zrezygnują z oblę-
żenia miasta i oszczędzą Bole-
sławiec, jeśli on otrzyma pannę. 
Rada zwlekała z odpowiedzią, 
ale dziewczyna zgodziła się na 
propozycję wodza i dobrowolnie 
poszła do obozu husytów. Mia-
ła pomysł, jak może ochronić 
swoją cześć i honor. W namiocie 
powiedziała wodzowi, że jest 
w posiadaniu cudownej maści. 
Niezwykłość tego środka miała 
polegać na uodpornieniu posma-
rowanego nim ciała na uderzenia 
miecza. Aby uwiarygodnić swo-
je słowa, naniosła trochę maści 
na swoją szyję i poprosiła męż-
czyznę, aby uderzył ją swoją bronią. Husyta zrobił 
to i zabił dziewczynę. Mimo tego wódz nie pozwolił 
zniszczyć miasta. Młoda kobieta ochroniła swoją 
cześć i uratowała Bolesławiec przed spaleniem. 

Motyw tej historii wykorzystuje także Johann  
G. Seidel w wierszu „Opowieść o dzielnej dziew-

czynie” (“Die Unverwundbare”). Autor zrezygnował  
z przedstawienia tła historycznego, skupił się na  
realistycznym opisie tragedii dziewczyny. Nie wspo-
mina, że bohaterka była córką burmistrza. W tej 
wersji legendy dziewczyna zostaje sierotą. Jej ojciec 
zostaje w okrutny sposób zamordowany, matka zaś 
umiera widząc śmierć męża. Kiedy ona sama ucie-
ka, podąża za nią mężczyzna o strasznym wyglą-
dzie, trzymający w zaciśniętej dłoni miecz. Przeraża 
ją propozycja ogarniętego żądzą dzikiego żołnie-
rza. Hańba jest dla niej bowiem gorsza od śmierci. 
Dziewczyna, straciwszy nadzieję na ratunek, pada 
do nóg napastnika i zgadza się na jego propozycję. 
Potem informuje go, że jego miecz nie może jej 
zranić, ponieważ jest w posiadaniu starego zaklę-
cia. Zapewnia go o skuteczności magicznej formuły  
i namawia, aby wypróbował na niej działanie słów. 
Kiedy mężczyzna orientuje się, że uderzeniem  
w pierś zabił piękną pannę, po raz pierwszy odczuwa 
ludzkie uczucie dreszczu przerażenia. Dziewczyna  
w ostatnich słowach dziękuje Bogu za ocalenie przed 
losem pełnym drwin i szyderstwa. 

Bolesławiec w legendach występuje głównie 
jako miejsce zdarzeń. Jawi się jako miasto, w któ-
rym mieszkają ludzie szlachetni, o wielkim sercu, 
dla których honor jest wartością nadrzędną. Ich życie 
nie jest jednak proste, wystawiani są bowiem na licz-
ne próby. W odmienny sposób miasto przedstawiono 

w podaniu o diable ukrywającym 
się pod postacią kota, co wynika  
z demonologicznego charakteru 
tej opowieści.

Wszystkie przytoczone le-
gendy i podania są niezwykle 
cennym źródłem w badaniach 
kulturoznawczych i etnogra-
ficznych. Niejednokrotnie mogą  
również stanowić materiał po-
mocniczy do badań nad historią 
miasta. 

Kamilla Dudek

*Tekst jest fragmentem pracy magisterskiej K. Dudek  
pt. „Bolesławiec słowem i obrazem malowany”, wyróżnionej  
w V edycji „Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesła-
wiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakre-
su historii i współczesności miasta Bolesławiec” w roku 2011.  
Tłumaczenia tytułów utworów z języka niemieckiego pochodzą 
od redakcji.

Hipotetyczna rekonstrukcja siedziby Czarnego 
Krzysztofa, rys. M. Karpiński
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Zdzisław Abramowicz

Czas pogardy w Bolesławcu (III) – dzieciństwo Marianny

Osiemdziesiąt lat to ogromny, przygniatający 
bagaż tysięcy minionych dni dla steranego życiem 
człowieka. Prawda ta w szczególny sposób dotyczy 
ludzi, których dzieciństwo przypadło w Polsce na 
tragiczny okres drugiej wojny światowej. Wydawać 
się może, że w ich pamięci czas zatarł odległe i naj-
częściej dramatyczne wspomnienia – ale nic bardziej 
mylnego. U schyłku życia pragną wrócić do miejsc 
będących tłem choćby i smutnego, ale na zawsze  
w sercu zachowanego, dziecinnego świata.

I to niejako za sprawą takiej tęsknoty wiedza  
o losach polskich robotników przymusowych, pra-
cujących w dawnym Bunzlau w niemieckim tartaku, 
została ostatnio wzbogacona.

Oto mieszkająca w Łodzi młoda studentka, Ka-
rina Snochowska pod wpływem rozmów ze swoją 
babcią, podjęła starania by przy pomocy internetu 
poszukać wiadomości o bolesławieckim obiekcie, 
zwanym niegdyś Waldschule, co można przetłuma-
czyć jako Leśna Szkółka. Był to stojący właściwie 
już poza miastem niewielki budyneczek, stanowiący 
w czasie drugiej wojny światowej jedno z miejsc za-
kwaterowania zwiezionych do Bolesławca Polaków. 
Tam też trafiła wraz ze swoją matką Antoniną i oj-
czymem Janem Ziomkami oraz trójką przyrodniego 
rodzeństwa: Józefem, Henrykiem oraz Janiną – bab-
cia łódzkiej studentki, Marianna po mężu Kowalska. 
Mimo iż rzeczywiste nazwisko nieletniej Marian-
ny brzmiało Szóstka (jako nazwisko panieńskie jej 
mamy Antoniny) w niemieckich dokumentach reje-

stracyjnych widniała ona także jako Ziomek.
Dorośli zostali zatrudnieni w tartaku rozlokowa-

nym na terenie obecnie zajmowanym przez miej-
skie targowisko. Piętrzyły się tam niegdyś pachnące 
żywicą stosy zwożonych z lasów pni drzewnych, 
nieopodal nich stały regularne sągi z różnymi go-
towymi półfabrykatami – deskami, wszelakimi li-
stwami i krawędziakami. W sercu zakładu od rana 
do wieczora wrzała praca przy trakach, poruszanych 
parową lokomobilą. Ich donośny jazgot niósł się  
z drewnianej hali o charakterystycznym, walcowa-
tym dachu. Jej podłogę niemal na całej długości prze-
cinał głęboki kanał, kryjący centralny wał opatrzony 
kołami pasowymi, umożliwiającymi przeniesienie 
napędu do poszczególnych stanowisk roboczych. 
Nad całością kompleksu górował wysoki komin.  
Po powojennej likwidacji tartaku i przebudowie 
wnętrza hala zresztą istnieje do dzisiaj i służy jako 
sklep i magazyn.

Pomiędzy zapchanym balami placem, a zespo-
łami traków przemykały po sieci wąskich torów 
ręcznie pchane wózki, wywożące do wyznaczonych 
miejsc przetarty już surowiec. W kilku miejscach 
całego kompleksu stały betonowe bunkry wartowni-
cze, opatrzone wąskimi strzelnicami.

Właścicielem tartaku, zatrudniającego w okre-
sie drugiej wojny światowej także polskich ro-
botników przymusowych, był Niemiec Lepski, 
człowiek mocno już wtedy wiekowy. Najpraw-
dopodobniej znał on trochę nasz język. Sędziwy 

Waldschule, elewacja północno-wschodnia i południowo-zachodnia, rys. Z. Sosnowski
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przedsiębiorca mieszkał wraz z dziećmi i wnukami  
w okazałym, piętrowym domu, wybudowanym przy 
dzisiejszej ulicy Komuny Paryskiej. Jego syn zajmo-
wał pierwsze piętro gmachu, zaś sam przedsiębior-
ca dzielił parter z córką. Senior rodu miał czworo 
wnucząt – dwoje maluchów stanowiło potomstwo 
córki, kolejnych dwoje syna. Z całą pewnością w tej 
gromadce było dwóch chłopców o imionach Wana 
i Rajnold. Siedzibę Lepskich wzniesiono naprzeciw 
bramy ich przedsiębiorstwa. Domostwo przetrwało 
zresztą w doskonałym stanie wojnę i stoi do dzisiaj.

To właśnie do tartaku Lepskiego trafili przod-
kowie pani Kariny Snochowskiej. Dziwnym, lecz 
szczęśliwym w tym przypadku, zbiegiem okolicz-
ności w Bolesławcu niemal czterdzieści pięć lat 
po wojnie przebywał krótko Zygmunt Sosnowski  
z Olkusza, także były przymusowy robotnik pol-
ski w Rzeszy po 1939 r. Jego także zatrudniono  
w tym samym tartaku, o czym pisano już wcześniej 
w „Roczniku Bolesławieckim” (t. III, s. 40–44).

Goszcząc w mieście Zygmunt Sosnowski od-
ręcznie wykonał z pamięci kilka rysunków miejsca 
zakwaterowania jego i sporej grupy innych Pola-
ków – czyli wspomnianej Waldschule, spalonej 
przypadkowo już po wojnie – i spisał zapamiętane 
nazwiska jej lokatorów. Teraz, po z górą siedemdzie-
sięciu latach lista ta nie tylko została uzupełniona – 
wzbogacono także wiedzę o niektórych pracujących  
w tartaku ludziach. Wszystko to dzięki odnalezio-
nej po siedmiu dekadach osobie, która jako polskie 
dziecko spędziła w dawnym Bunzlau najmłodsze 
lata.

Tak pisze o tym wnuczka Pani Marianny, Karina:
Długo wieczorami rozmawiałam z Babcią o ży-

ciu polskiego dziecka w okresie strasznej wojny  
w niemieckim Bunzlau. Pokazałam otrzymane zdję-
cia okolic ówczesnego miejsca jej zamieszkania  
– i to zarówno dawne fotografie, jak i aktualne,  
ukazujące fragment dzisiejszej ulicy Komuny Pary-
skiej z częścią terenu byłego tartaku. Przyglądała się 
im z wielkim wzruszeniem i uwagą. Widać było, że 
mocno przeżywa tę swoistą konfrontację z przeszło-
ścią, chociaż oczywiście nie była pewna, czy wszyst-
kie zachowane na czarno-białych kartonikach miej-
sca dobrze kojarzy.

Nie mając absolutnej pewności próbowała  
w zakamarkach pamięci odszukać zachowane  
z dzieciństwa obrazy i dopasować je do ogląda-
nych rycin. Między innymi natychmiast rozpoznała  
dawny budynek administracyjny tartaku – ponury, 
szary obiekt przykryty niemal płaskim, tylko lekko 
spadzistym dachem. Doskonale pamiętała, że właśnie  
w tym mizernym „biurowcu” robotnicy odbierali 
swoje nadzwyczaj skromne wynagrodzenie za pracę.

Co do kilku innych zdjęć, zarówno aktualnych, 
jak i widoków z minionych lat, nie była już tak  
pewna ich przeznaczenia, miała także duże trudności 
z ich lokalizacją.

Jeśli chodzi o nazwiska ludzi wspólnie z nią i jej 
rodzicami zamieszkującymi w Waldschule, to roz-
poznała ich w otrzymanym wykazie kilka. Przede 
wszystkim z wielkim wzruszeniem odnalazła na  
liście Zygmunta Sosnowskiego osobę, określoną 
tam jedynie jako ułomna Zofia. Właśnie z tą kobietą  

Waldschule, elewacja północno-zachodnia, rys. Z. Sosnowski
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los związał ją kiedyś bardzo blisko. Zwa-
na wtedy Marysią Marianna opiekowa-
ła się bowiem stale niespełna rocznym 
dzieckiem kalekiej matki mieszkającej na 
pierwszym piętrze Leśnej Szkółki. Dzi-
siaj, przypomniana po siedemdziesięciu 
latach Zofia Krawczyńska najprawdopo-
dobniej już nie żyje.

Pani Marianna przypomniała sobie 
także sporo innych nazwisk, spisanych  
z pamięci przez Zygmunta Sosnowskie-
go, między innymi młodego mężczyznę,  
Leona Szlachtę, który wkrótce po wojnie raz odwie-
dził jej siostrę.

Nie było jej obce również nazwisko Kałuziński 
i oczywiście Zygmunt Sosnowski. Kolejny zapa-
miętany Polak to niespełna kilkunastoletni chłopak 
Rolka. Innymi znanymi lokatorami „Leśnej Szkółki” 
były osoby, noszące to samo nazwisko Ziomek – jed-
nak nie spokrewnione ze sobą.

Dalej Karina Snochowska pisze:
Babcia bezbłędnie rozpoznała w prostym szkicu, 

sporządzonym przez Zygmunta Sosnowskiego, budy-
neczek Waldschule. To właśnie z zaznaczonego na 
rysunku skromnego tarasiku, znajdującego się na 
niskim pierwszym piętrze, wraz z innymi małolata-
mi skakała na dół dla zabawy. Wobec braku innych 
rozrywek tak spędzane chwile stanowiły dla dzieci 
szczególna atrakcję…

Według Jej relacji, cudzoziemskie rodziny tam 
mieszkające dostawały w miarę przyzwoite kartki 
na jedzenie, niestety, właśnie tylko rodziny; robotni-
kom samotnym bowiem zapewniono jedynie mizerne 
„ersatze” spożywcze w ilości zgoła symbolicznej. Te 
przydziały musiały zaspakajać ich podstawowe po-
trzeby. Pradziadkowie – ponieważ żywności raczej 
nigdy im nie brakowało – dzielili się nią z innymi, 
zwłaszcza z tzw. „samotnikami”.

Po minionych latach Babcia nie potrafi jednak 
sprecyzować dokładnie, skąd wzięło się to okre-
ślenie, ale nie był to termin oficjalny, używany 
przez Niemców w języku urzędowym. Robotnicy ci  
– a jednym z „samotników” był Polak Leon Szlachta 
– często chodzili po prostu straszliwie głodni i korzy-
stali z każdego zaproszenia na rodzinne posiłki.

Ludzie mieszkający w Waldschule sami gotowali 
sobie obiady. Jak jednak wspomniałam już wcześniej 
„samotnikom” ich przydziały żywnościowe dalece 
nie wystarczały. Stołowali się w prymitywnej sto-
łówce, gdzie podawane jedzenie było fatalne. Ser-

wowano tam nagminnie kiepsko dopra-
wioną, wodnistą zupę z brukwi. Pewnego 
dnia samotni robotnicy rozpoczęli protest, 
przede wszystkim żądali wydzielenia im 
choćby niewielkich porcji chleba, bez tego 
nie chcieli pójść do pracy. Sprawą natych-
miast zajęła się powiadomiona o buncie 
niemiecka policja porządkowa. „Sabota-
żyści” już na miejscu zostali okrutnie ska-
towani, a następnie wywiezieni. Wszelki 
ślad po nich zaginął… 

Mała Marianna jadała w domu właści-
ciela tartaku, wraz ze służącymi gotującymi dla prze-
mysłowca. Natomiast jeśli chodzi o żywienie robot-
ników przymusowych trzeba zaznaczyć, że stołówka 
w Waldschule nie była jedynym miejscem spożywa-
nia przez nich posiłków. W pobliżu tartaku funkcjo-
nowała Frühstücksstube, gdzie jadali w większości 
Niemcy – pozwolono tam bywać tylko niewielu Po-
lakom. Zresztą owa Frühstücksstube nie prowadzi-
ła prawdziwej kuchni, nie gotowano tam posiłków, 
odgrzewano w niej jedynie jedzenie i napoje przy-
noszone przez pracowników – głównie gorzkawą, 
czarną kawę zbożową. Prababcia Kariny, Antonina, 
oprócz pracy w tartaku miała za zadanie palić tam  
w piecach.

Biuro właściciela tartaku funkcjonowało na 
obrzeżu przedsiębiorstwa, przy bramie głównej.  
Budynek ten zajmuje obecnie komenda bolesławiec-
kiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Jak  
udało się ustalić, wspomnianą wcześniej Früh-
stücksstube ulokowano w suterenie tartacznego 
„biurowca”. Waldschule dzieliła od niego odległość 
blisko jednego kilometra. W rzeczywistości nie 
była to trasa zbyt długa ani uciążliwa, chociaż Pani  
Marianna zapamiętała ją jako drogę, wymagającą  
na piesze przebycie około trzydzieści minut dziecin-
nego marszu.

Poniżej miejsca, gdzie dawniej stała Waldschule, 
blisko szosy prowadzącej do Lwówka płynie stru-
mień. Zasilał on niegdyś kilka zadbanych stawów 
rybnych. To w nich w czasie wojny wracający po 
dniu ciężkiej pracy robotnicy łowili czasem ukrad-
kiem karpie, łamiąc tym samym surowe niemieckie 
zakazy. Przyłapanie na tym procederze oznaczało co 
najmniej wysłanie do „obozu poprawczego” lub na-
wet koncentracyjnego.

Gdy do granic miasta zbliżały się wojska sowiec-
kie, według relacji Marianny Kowalskiej, przedsię-
biorca Lepski przed ucieczką na zachód rozkazał 

Marianna
Szóstka-Kowalska



27

Czas pogardy w Bolesławcu (III) – dzieciństwo Marianny

postawić dziwną przybudówkę przy swoim domu, 
gdzie następnie potajemnie zamurowano różne 
przedmioty. Zapewne były one cenne, ponieważ 
wzniesiona ciasna komórka nie miała po jej wypeł-
nieniu żadnych wejść, najprawdopodobniej więc je-
dynym zadaniem owego schowka stało się zabezpie-
czenie rodzinnych precjozów.

Zapisana przez Karinę Snochowską relacja o pra-
cy w Bunzlau:

Mój Pradziadek Jan, jak już wspominałam, 
pracował w tartaku, a także przy wywózce drewna  
z lasu. Według relacji Babci często wyjeżdżał do 
lasu nawet na dwa – trzy dni. Ona jako nieletnia 
została natomiast od tego typu zajęcia wybawiona. 
Szczęśliwy los spotkał ją, gdy po wezwaniu poszła ze 
swoim ojcem do siedziby Gestapo. Nie wiadomo do-
kładnie, jak to się stało, że przydzielono ją do pracy  
w domu Lepskiego. Pełniła tam rolę gosposi, kogoś 
w rodzaju pomocy dorosłych służących. W mieszka-
niu właściciela tartaku prócz mojej Babci rozliczne 
czynności porządkowe wykonywały bowiem dwie 
niemieckie służące – zapamiętana z imienia Lotta  
i bodajże Elza.

Do obowiązków Babci Marianny należało mycie 
podłóg, okien i czyszczenie mebli, ponadto dbała 
o łóżka gospodarzy, ścieliła je i wietrzyła każdego 
dnia. Tym samym miała więc nieograniczony dostęp 
do prywatnych pokoi właścicieli tartaku. Chociaż 
była nieletnią Polką, ci mieli duże zaufanie do niej. 
Córka Lepskiego chciała nawet „adoptować” Ma-
rysię jako jedyną osobę spośród tam pracujących, 
obiecywała jej, iż po wojnie zostanie u nich i wyślą 
ją do szkoły. 

Rodzina Babci przebywając na robotach dozna-
ła dobrego traktowana. Mieli dużo jedzenia, przy-
zwoite warunki zamieszkania, cieszyli się szacun-
kiem innych Polaków, a nawet samego Lepskiego. 
Otrzymywali też skromne wynagrodzenie za swoją  
pracę. Mogli chodzić do cyrku, na lody i na oranżadę,  
dostawali prezenty od rodziny przedsiębiorcy.

Babcia była jednak świadkiem wielu przeraża-
jących scen, które na zawsze utkwiły w Jej pamięci. 
Widziała kilkakrotnie duże kolumny skrajnie wycień-
czonych Żydów, pędzonych drogami, przebiegający-
mi obok tartaku. Stanowili oni ludzkie cienie odziane 
w straszliwie zniszczoną odzież, w chwilach nieuwa-
gi strażników rzucali się na wszystko, co mogli zjeść: 
znajdywane obierki, ogryzki, inne odpadki. Nie wia-
domo, gdzie ich pędzono i co się z nimi stało.

Mój Pradziadek Jan cieszył się sporym szacun-
kiem wśród ludzi ze względu na swoje umiejętności 
majsterkowicza. To właśnie on, w czasie gdy Armia 
Czerwona złamała siły niemieckie, odwoził Lepskie-
go i wielu innych Niemców pod osłoną nocy wozem 
gdzieś na zachód. Jak twierdzi Babcia, wyjeżdżał 
wieczorem, a wracał dopiero rano. Trwało to około 
dwóch tygodni.

Babcia ten okres wojny wspomina bardzo dobrze. 
Złe wspomnienia pojawiają się dopiero po ucieczce 
Niemców na zachód, gdy Rosjanie wkroczyli do Bo-
lesławca.

Ale ta karta dziejów polskich robotników przy-
musowych stanowi już odrębną historię.

Zdzisław Abramowicz

Waldschule, elewacja południowo-wschodnia, rys. Z. Sosnowski
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W 2012 r. rakietowcy bolesławieccy będą 
obchodzić 50. rocznicę powstania 18. Brygady Arty-
lerii – 18. BA (dla wtajemniczonych: 18. ABROT). 
Warto przypomnieć, że w Bolesławcu w latach 
1962–1998 stacjonowały trzy jednostki rakietowe: 
18. BA, 18. Pułk Rakiet i 66. Pułk Artylerii Przeciw-
lotniczej. Dwie pierwsze to jednostki artylerii rakie-
towej, trzecia to artyleria rakietowa przeciwlotnicza. 
Każda z nich miała inne zadania, historię i tradycję 
oraz wkład w życie i rozwój Ziemi Bolesławieckiej.

I. 18. Brygada Artylerii

18. Brygada Artylerii im. gen. dyw. Francisz-
ka Jóźwiaka (18. BA) stanowiła związek taktyczny 
Wojsk Rakietowych Sił Zbrojnych PRL (RP). Tajna 
nazwa brygady w pełni oddająca jej przeznaczenie 
i usytuowanie w strukturze organizacyjnej Sił Zbroj-
nych oraz określająca jej podstawowe uzbrojenie: 
18. Armijna Brygada Rakiet Operacyjno-Taktycz-
nych (18. ABROT).

1. Sformowanie, wyposażenie, szkolenie, tradycje

Brygada sformowana została w 1962 r. w garni-
zonie Bolesławiec jako 18. Brygada Artylerii (w celu 
utrzymania w tajemnicy rzeczywistego charakteru 
jednostki). Brygada, uzbrojona w zestawy rakieto-
we R-170, stanowiła główny środek uderzeniowy 
2. Armii Ogólnowojskowej, formowanej na wypa-
dek wojny na bazie Śląskiego Okręgu Wojskowego 
we Wrocławiu.

W przypadku wojny brygada miała niszczyć ude-
rzeniami rakietowo-jądrowymi i chemicznymi cele 
znajdujące się w przewidywanym pasie natarcia 
armii. Głowice jądrowe i chemiczne miały pocho-
dzić ze składów Armii Radzieckiej.

Zalążkiem powstania brygady była grupa 
organizacyjno-przygotowawcza, która została po-

wołana zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego w końcu grudnia 1961 r. Grupa 
ta rozpoczęła działalność 29 stycznia 1962 r. Jej 
dowódcą został wyznaczony mjr Fryderyk Lwow-
ski. Ze składu stacjonującej dotychczas jednostki 
wojskowej pozostało 38 członków kadry zawodo-
wej. Do nich dołączyła 70 osobowa grupa żołnierzy 
zasadniczej służby wojskowej (w tym 7 kadry zawo-
dowej) ze Śląskiego Okręgu Wojskowego. Zadaniem 
tak sformowanej grupy było przyjęcie obiektów 
koszarowych, sprzętu kwaterunkowego i placów 
ćwiczeń po 40. Pułku Zmechanizowanym.

Z dniem 15 marca 1962 r. rozkazem Ministra 
Obrony Narodowej została utworzona 18. Brygada 
Artylerii jako jednostka wojskowa nr 4355. Rozpo-
czął się okres szkolenia specjalistycznego i przygoto-
wania do wykonania pierwszych startów bojowych. 

W listopadzie 1962 r. brygada otrzyma-
ła pierwszą część sprzętu specjalnego. Zasadni-
cza jego część – wyrzutnie – znalazły się w ko-
szarach w nocy z 24/25 grudnia 1962 r. 14 lipca 
1962 r. na stanowisko dowódcy jednostki przybył 
płk dypl. dr Czesław Dęga, a wraz z nim grupa 
ofi cerów i podofi cerów zawodowych, w celu objęcia 
stanowisk służbowych. Zasadnicza grupa ofi cerów 
i podofi cerów, już przeszkolonych na sprzęcie spe-
cjalnym (także w ZSRR), przybyła jesienią 1962 r.

Wśród kadry pokaźną grupę stanowili nowo 
mianowani ofi cerowie i podofi cerowie, absolwenci 
szkół ofi cerskich i podofi cerskich. Wspomnieć nale-
ży także o kpt. Michale Nisponiu, który – na czele 
całego stanu osobowego dowodzonej przez siebie 
baterii startowej – przybył już w pierwszych miesią-
cach 1962 r. z 32. Brygady Rakiet Operacyjno-Tak-
tycznych w Orzyszu (pow. Pisz). 

16 grudnia 1962 r. na bolesławieckim Rynku 
odbyła się pierwsza przysięga wojskowa żołnierzy 
młodego rocznika.

Pierwszy rok szkolenia zamknięty został zespo-
łowym zwycięstwem w grupie jednostek artyleryj-
skich w zakresie utrzymania gotowości bojowej, 
a także we współzawodnictwie sportowym. Na ten 
wynik złożyła się sumienna praca całego stanu oso-
bowego jednostki oraz ofi cerów radzieckich: gen. 
mjr. Dymitrowa, płka Poliwody i płka Buksiejewa, 
przebywających w brygadzie w charakterze dorad-
ców-specjalistów. Dowództwo 18. BA utrzymywało 

Jednostki rakietowe Wojska Polskiego 
w garnizonie bolesławieckim (1962–1998)

we Wrocławiu.

Odznaka pamiątkowa 18. BA
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kontakty ze stacjonującymi w pobliżu Bolesławca 
(w Krzywej, Strachowie i Trzebieniu) jednostkami 
wojskowymi Armii Radzieckiej.

Rok 1963 rozpoczął się od wizyty szefa Główne-
go Zarządu Politycznego WP gen. dyw. Wojciecha 
Jaruzelskiego, który wyraził uznanie za tak szybkie 
osiągnięcie gotowości bojowej. W pierwszym pół-
roczu 1963 r. odbywało się intensywne szkolenie  
specjalistyczne, przygotowujące do strzelania bojo-
wego na poligonie w Związku Radzieckim.

7 sierpnia 1963 r. z udziałem szefa Artylerii WP 
gen. bryg. Ignacego Szczęsnowicza odbyła się aka-
demia przed wyjazdem do Związku Radzieckiego. 
W celu wykonania zadań wyjechało wówczas pra-
wie trzystu żołnierzy i 68 pojazdów mechanicznych.

11 sierpnia na postoju transportu w Smoleńsku, 
niedaleko historycznego miejsca bitwy 1. DP im.  
Tadeusza Kościuszki pod Lenino (o znajdujących się 
– także niedaleko Smoleńska – masowych grobach 
polskich oficerów zamordowanych w Katyniu przez 
NKWD wtedy nie mówiono), cały stan osobowy 
złożył uroczyste ślubowanie dochowania wierności 
wspaniałym tradycjom żołnierzy polskich. W zakoń-
czeniu tekstu ślubowania czytamy:

My żołnierze JW 4355 godni spadkobiercy  
tradycji żołnierzy polskich spod Lenino – czcząc XX 
rocznicę Wojska Polskiego postanawiamy stojące  
przed nami zadania wykonać z honorem.

Pierwszy start bojowy brygada wykonała na poli-
gonie Centrum Wojsk Rakietowych i Artylerii Armii 
Radzieckiej – Kapustin JAR (były ZSRR) w Ka-
zachstanie w obwodzie Wołgogradzkim w dniu 23 
września 1963 r. Na tym samym poligonie wystarto-
wał 12 kwietnia 1961 r. w przestrzeń kosmiczną Jurij 
Gagarin. Ostatni, siódmy, start bojowy miał miejsce 
8 czerwca 1988 r. na tym samym poligonie.

Z powodu braku w Polsce poligonów do strze-
lania rakietami tego typu (donośność ok. 300 km) 
wszystkie starty bojowe zostały wykonane na wyżej 
wymienionym poligonie. Na 14 startów bojowych 
11 wykonano na ocenę bardzo dobrą, 3 na ocenę do-
brą. Wyjeżdżających na strzelanie bojowe żołnierzy 
służby zasadniczej i kadry zawodowej było ok. 250 
–300. Brygadę reprezentowały zawsze dwie baterie  
– po jednej z każdego dywizjonu. Brygadzie zawsze 
towarzyszyła 11. Armijna Polowa Techniczna Baza 
Rakietowa ze Skwierzyny.

Po powrocie brygada została wyróżniona nada-
niem dowódcy płk. Czesławowi Dędze stopnia ge-
nerała brygady. 3 listopada 1963 r. przewodniczący 
Powiatowej Rady Narodowej Michał Skoczeń prze-
kazał dowódcy sztandar wojskowy, ufundowany 
przez zakłady pracy Ziemi Bolesławieckiej. Uroczy-
stość wręczenia sztandaru odbyła się na bolesławiec-
kim Rynku. W składzie pierwszego historycznego 
zespołu pocztu sztandarowego znaleźli się: dowód-
ca pocztu – ppor. Wiesław Łysakowski, sztandaro-
wy – st. sierż. Antoni Chojnacki, asystujący – ppor. 
Edward Kaproń. Od tego momentu 18. Brygada  
Artylerii stała się pełnoprawną Jednostką Wojskową 
w Siłach Zbrojnych.

Rozkazem Ministra Obrony Narodowej z dnia  
7 października 1963 r. został wyznaczony dzień 
święta 18. BA na 9 maja oraz przekazano jej  
– w celu kontynuacji – tradycje bojowe 1 Polskie-
go Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Rakietowej 
(słynnych „Katiusz”) I Korpusu Pancernego Woj-
ska Polskiego. Dywizjon ten został sformowany  
1 sierpnia 1944 r., na bazie Rosyjskiego Górskiego 
Dywizjonu Artylerii Rakietowej. Po wyszkoleniu  
i wyposażeniu w sprzęt bojowy w dniu 6 marca  
1945 r. został skierowany na front. 10 kwietnia  
1945 r. przybył w rejon ześrodkowania – ok. 10 km 
na północ od Bolesławca (okolice Golnic), gdzie 
przygotowywał się do rozbicia obrony niemieckiej 
na Nysie Łużyckiej w rejonie Rothenburga, a na-
stępnie brał udział w działaniach bojowych w rejonie 
Niesky, Budziszyna (Górne Łużyce) i Mielnika (pół-Załadunek rakiety na wyrzutnie 
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nocne Czechy); ponownie zatrzymał się na zachod-
nim skraju Bolesławca w dniach 15–19 maja 1945 r. 
w trakcie marszu powrotnego na trasie Mielnik-Zit-
tau-Görlitz-Kalisz. W styczniu 1946 r. dywizjon ten 
został rozformowany. 

Po wielu latach, 20 października 1985 r., 18. BA 
gościła dwóch byłych żołnierzy tego dywizjonu: 
byłego dowódcę gen. mjr. Nikołaja Dorofiejewi-
cza Krawca i byłego dowódcę wyrzutni BM-13 –  
st. sierż. gwardii Anatolija Kobylnikowa. Kilka 
lat później brygada ochraniała obiekty koszarowe  
(m. in. w Trzebieniu i Strachowie) po wyjściu od-
działów Armii Radzieckiej z Polski.

2. Struktura organizacyjna i uzbrojenie brygady

Brygadą dowodzili: mjr Fryderyk Lwowski 
(p.o.) do 14 maja 1962 r., płk inż. Antoni Stocki 
(uczestnik bitwy pod Stalingradem, także p.o.) do 
14 lipca 1962 r., gen. bryg. dr Czesław Dęga do 8 
maja 1964 r., płk dypl. Walenty Romanowski do 13 
października 1972 r., płk dypl. Antoni Skibiński do  
20 października 1975 r., płk dypl. Józef Grudzień 
(p.o.) do 18 sierpnia 1976 r., płk dypl. Janusz  

Łuczyk do 31 sierpnia 1979 r., płk dypl. Józef Gru-
dzień do 23 września 1979 r., płk dypl. Leon Mosz-
czyński (p.o.) do 21 stycznia 1980 r., płk dypl. Jan 
Bieniek (p.o.) do 21 września 1980 r., płk dypl. Ka-
zimierz Klimek do 22 grudnia 1984 r., płk dypl. Je-
rzy Wolny do 18 lutego 1989 r., płk dypl. Tadeusz 
Żuchowski do 31 grudnia 1992 r.

W skład dowództwa wchodzili także: zastępca 
dowódcy ds. liniowych, zastępca dowódcy ds. po-
litycznych, zastępca dowódcy ds. kwatermistrzow-
skich, zastępca dowódcy ds. technicznych, zastępca 
dowódcy – szef sztabu oraz sekretarz Komitetu Par-
tyjnego PZPR brygady.

Brygada była podzielona na dwa dywizjony 
artylerii (9. da i 13. da), a w każdym z nich funk-
cjonowały: bateria dowodzenia, 3 baterie startowe  
(1 wyrzutnia w każdej baterii), pluton obsługi 
technicznej, sekcja gospodarcza, sekcja remontu 
pojazdów. W skład jednostki wchodziły również 
samodzielne pododdziały: bateria techniczna, ba-
teria transportowo-gospodarcza, kompania maszyn 
inżynieryjnych, pluton obrony przeciwchemicznej  
i warsztaty remontowe. 

Przemarsz ze sztandarem

Przmówienie gen. Krawca Załadunek rakiety na wyrzutnię
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Uzbrojenie brygady w latach 60. stanowiło 6 
wyrzutni rakietowych 9k51 (R-170) na podwoziu 
działa samobieżnego ISU-152, które mogły odpalać 
rakiety R-11M z głowicą jądrową o mocy 20 lub 40 
kT (oznaczenie NATO: Scud). W latach 70. wpro-
wadzono na uzbrojenie nowe wyrzutnie rakietowe 
typu 9k72 Elbrus (R-300) na podwoziu samochodu 
ciężarowego MAZ-543P, które mogły odpalać rakie-
ty R-14 z głowicą jądrową o mocy 20, 40 lub 100 
kT (oznaczenie NATO: Scud-B). Na przełomie lat 
70. i 80. dodano do dywizjonów po jednej wyrzutni. 
Każdy dywizjon miał cztery wyrzutnie i dwie baterie 
startowe (2 wyrzutnie w każdej baterii). 

Stan osobowy 18. BA liczył około 1000 żołnierzy 
w tym 250-300 kadry zawodowej.

Z 18. BA związane były organizacyjnie: Orkie-
stra Garnizonowa i 2. Klucz Śmigłowców. Orkie-
stra została utworzona w roku 1947 przy 40. Pułku 
Piechoty w Pabianicach. W roku następnym, wraz  
z tym pułkiem została przedyslokowana do garnizo-
nu bolesławieckiego i rozpoczęła działalność. Skła-
dała się wówczas z 37 żołnierzy-muzyków, z czego 
kilku było muzykami zawodowymi. Pierwszym 
kapelmistrzem orkiestry był ppor. Tadeusz Bra-
mowski (1946–1947). Później kapelmistrzami byli 
kolejno: st. sierż. Stefan Hamroz, chor. Feliks Sace-
wicz, st. sierż. Stefan Biały, por. Michał Stachowski,  
por. Stefan Wójcik, st. sierż. Henryk Biały,  
chor. sztab. Bolesław Nowak. Jako ostatni – zamy-
kający niejako dzieje bolesławieckiej orkiestry – 
obowiązki kapelmistrza w latach 1993–1999 pełnił  
chor. sztab. Jan Chojnacki. Wśród najważniej-
szych osiągnięć orkiestry można wymienić: zdo-
bycie 2 miejsca w I Dolnośląskim Festiwalu Woj-
skowych Orkiestr Dętych w Świeradowie Zdroju 
– 1968 r., Odznaka Zasłużony dla miasta Bole-
sławca – 1981 r., dyplomy za uzyskanie bardzo 
dobrej oceny z musztry paradnej i programu kon-
certowego na Okręgowym Przeglądzie Orkiestr 
ŚOW – 1987 r., Puchary dla Kapelmistrza i Tam-
burmajora za bardzo dobry program koncertowy 
i musztrę paradną podczas Parady Orkiestr ŚOW 
w Bolesławcu – 1993 r. oraz wiele wyróżnień.  
W maju 1999 r. orkiestra została rozwiązana. 

2. Klucz Śmigłowców został utworzony w 1963 r. 
W garnizonie bolesławieckim stanowił samodzielną 
Jednostkę Wojskową nr 3511. Do jego zadań nale-
żało bezpośrednie wsparcie pododdziałów brygady 
na polu walki, stawianie narzutowych zapór mino-
wych, prowadzenie rozpoznania, poprawianie ognia 

artylerii oraz zabezpieczenie dowodzenia wojsk.  
W okresie funkcjonowania kluczem dowodzili:  
mjr Marian Trznadel, mjr Zygmunt Karwacki, por 
Tadeusz Uchwat, mjr Andrzej Wanowicz, mjr Win-
centy Rajczakowski oraz mjr Ryszard Malinowski.  
2. Klucz Śmigłowców rozformowano w 1992 r. 

Z powodu zmian strukturalnych, a także innych 
zadań, które stanęły przed Siłami Zbrojnymi Wojska 
Polskiego, na podstawie zarządzenia szefa Sztabu 
Generalnego nr 070/org. z dnia 17 czerwca 1992 r. 
z końcem tego roku 18. Brygada Artylerii została 
przeformowana na 18. Pułk Rakiet.

3. Udział brygady w życiu lokalnej społeczności

Istotnym elementem w życiu 18. BA były: po-
moc w rozwoju Bolesławca i regionu, a także bli-
skie kontakty z mieszkańcami, władzami, zakładami 
pracy, szkołami oraz organizacjami kombatanckimi. 
Żołnierze jednostki (szczególnie kompanii maszyn 
inżynieryjnych) często pracowali na rzecz miasta. 
Było to między innymi: wysadzanie starych murów 
i kominów, wykonanie amfiteatru w Parku Miej-
skim, niwelacja terenu pod place i stadiony, sadzenie 
drzew (np. głogu przy dawnej ul. Legnickiej – dziś  
al. 1000-lecia), odśnieżanie dróg. 

Żołnierze 18. BA zawsze, gdy tylko była taka  
potrzeba, stawali w pierwszym szeregu niosących 
pomoc ludności cywilnej w ratowaniu życia i dobyt-
ku. Oto kilka przykładów:

– 1963 r. – bombardier Waldemar Ścigała prze-
bywając na urlopie w swojej rodzinnej miejscowo-
ści Woźniki (pow. Lubliniec) wyniósł z płonącego  
budynku troje małych dzieci i kobietę staruszkę,

– 1963 i 1976 r. – duże akcje gaszenia pożarów  
w Nadleśnictwie Bolesławiec,

– 1968 r. – żołnierze jednostki brali udział  
w akcji ratowniczej podczas zwalczania tragicznych 
skutków awarii zbiornika osadowego w Iwinach 
koło Bolesławca, a później w odbudowie domów  
i mostów (za szczególne męstwo i poświęcenie  
w tej akcji Rada Państwa nadała medal „Za Ofiar-
ność i Odwagę” ppor. Franciszkowi Piekarskiemu, 
ppor. Wiesławowi Sokołowskiemu, plut. Stanisła-
wowi Szwedo, st. szer. Janowi Jędrzejczakowi, szer. 
Adamowi Kopciowi),

– 1977 r. – likwidacja skutków powodzi na Dol-
nym Śląsku (okolice Wrocławia) – wyróżniła się 
przede wszystkim kompania maszyn inżynieryjnych 
pod dowództwem por. Mariana Ostróżki,

– 1985 r. – st. szer. Daniel Meusz przebywając na 
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urlopie uratował tonącego chłopca,
– 1986 r. – szer. Eugeniusz Wołgusiak dzięki bły-

skawicznej reakcji, wyciągnął spod kół nadjeżdżają-
cego pociągu kilkuletnie dziecko. 

Do zakładów pracy, które często korzystały  
z pomocy wojska należały: Zakłady Górnicze Kon-
rad, Zakłady Chemiczne Wizów, Bolesławiecka 
Fabryka Fiolek i Ampułek Polfa, tartaki w Przeję-
sławiu i Lwówku Śląskim, a najczęściej Państwowe 
Gospodarstwa Rolne. Żołnierze brygady pracowali 
również m. in. przy budowie kombinatu metalur-
gicznego Huta Katowice, Zaodrzańskich Zakładów 
Przemysłu Metalowego w Zielonej Górze. Do po-
mocy kierowano sprzęt ciężki (koparki, spychacze, 
dźwigi) i żołnierzy. Za pracę jednostka otrzymywała 
pomoc w postaci np. stali i cementu na rozbudowę 
bazy szkoleniowej, a także na budowę ośrodka wy-
poczynkowego (nazywanego „Falklandy”) w Trze-
bieniu. 

Szczególnie mile widziana w brygadzie była 
młodzież szkolna. Wspólnie były organizowane uro-
czystości patriotyczne i resortowe. Żołnierze zawo-
dowi często byli zapraszani do szkół na spotkania  
i pogadanki. W 1976 r. Szkoła Podstawowa nr 8 przy-
znała 18. BA tytuł honorowy „Przyjaciel Dzieci”. 
Nasi oficerowie i żołnierze zasadniczej służby woj-
skowej wspomagali i wspierali swoje miasto i gminę  
m. in. przy budowie basenów kąpielowych, amfiteatru  
w parku Waryńskiego, stadionu sportowego, w re-
moncie szkół i internatów oraz przedszkoli. Żołnie-
rze włączali się również w przedsięwzięcia kulturalne     
i sportowo-rekreacyjne uczestnicząc m. in. w turnie-
ju miast Bolesławiec–Sanok. Wielki wkład w rozwój 
kulturalny miasta wniosła orkiestra garnizonowa, 
która uczestniczyła w większości imprez patriotycz-
nych organizowanych w Bolesławcu. Brygada wie-
lokrotnie organizowała w hali sportowej bale sylwe-
strowe, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców miasta. Wspomniana hala sportowa 
służyła również miastu, a szczególnie szkołom jako 
miejsce do organizowania turniejów (np. turnieje 
bokserskie, turnieje taneczne), zawodów sporto-
wych, a także imprez kulturalnych. Jednostka woj-
skowa obejmowała swoim patronatem kilka szkół 
średnich i podstawowych, m. in. I Liceum Ogólno-
kształcące, Liceum Medyczne, Technikum Górnicze, 
Szkołę Podstawową nr 3 i nr 8. Warto wspomnieć,  
że absolwentki Liceum Medycznego posiadały stop-
nie wojskowe oraz przydziały mobilizacyjne do  
batalionu medycznego 18. BA. 

Kadra zawodowa z własnych składek ufundo-
wała kilka książeczek mieszkaniowych wychowan-
kom Państwowego Domu Dziecka w Płakowicach. 
Wartym podkreślenia jest również fakt dużego za-
angażowania żołnierzy w honorowe krwiodawstwo. 
Aktywnym propagatorem tej szlachetnej idei był  
i jest chor. sztab. Roman Bodak. Ważną rolę odegra-
ła brygada w szkoleniu podchorążych rezerwy. Do 
rozwiązania brygady przeszkoliło się ich około 250. 

Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego w dniu 13 
grudnia 1981 r. brygada, zachowując gotowość bojo-
wą, brała udział w akcji patrolowej na terenie miasta 
i wyznaczyła 3 grupy operacyjne – dwie terenowe 
(gminy Bolesławiec i Osiecznica oraz gminy Lwó-
wek Śląski i Gryfów Śląski) i jedną miejską (miasto 
Bolesławiec).

Zadaniem grup operacyjnych było patrolowa-
nie np. ulic, pomoc w utrzymywaniu ładu i porząd-
ku oraz załatwianie najpilniejszych spraw ludziom 
mieszkających na terenie ich działania. Grupy te 
działały nieprzerwanie do 15 maja 1982 r. Ponadto 
150 osobowa grupa żołnierzy przebywała we Wro-
cławiu ochraniając m. in. maszt radiowy Żurawina, 
przekaźnik radiowo-telewizyjny Ślęża, składy mate-
riałów pędnych i smarów Karwice oraz wykonywała 
zadania doraźne, m. in. patrolowe. 

Zmiany ustrojowe po 1989 r. zostały przyjęte 
przez kadrę zawodową, pracowników cywilnych 
wojska, a także żołnierzy służby zasadniczej, z dużą 
ulgą i sympatią. 

Na zakończenie pragnę podkreślić, że żołnierze 
tej jednostki zawsze ofiarnie i z zaangażowaniem 
służyli swojej Ojczyźnie, czego wyrazem było otrzy-
manie przez 18. BA wielu zaszczytnych tytułów  
i odznaczeń. Wśród nich m. in.: Odznaka Tysiąclecia 
Państwa Polskiego – 1966 r., „Złota Odznaka za Re-
alizację Czynów Społecznych na Dolnym Śląsku” 
– 1973 r., Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego – 1975 r., Medale za Osiągnięcia w Służbie 
Wojskowej (1975, 1979, 1983, 1988), Odznaka Za-
służony dla Województwa Jeleniogórskiego – 1981, 
Order Sztandaru Pracy – 1983, Zasłużony dla Miasta 
Bolesławca – 1983 r., Medal za Wybitne Osiągnięcia 
w Służbie Wojskowej – 1989 r., wpis do Księgi Za-
służonych dla Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Tytuły mistrzowskie na szczeblu Wojska Polskie-
go w swoich grupach zdobyli m. in.: chor. Walde-
mar Lotarski (1977, 1979), ppor. Grzegorz Stolar-
ski (1981), st. chor. Jan Stec (1981), chor. Henryk 
Gliński (1981), st. chor. Eugeniusz Swendrowski 
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(1980), ppor. Maciej Nelke (1986). W 1977 r. bateria 
dowodzona przez por. Ziemowita Gintera w konkur-
sie rakietowym na szczeblu WP zdobyła 1 miejsce 
uzyskując tytuł „Bateria – Mistrz Wyszkolenia Ra-
kietowego”.

II. 18. Pułk Rakiet (1993–1998)

18. Pułk Rakiet jako spadkobierca 18. BA for-
malnie rozpoczął funkcjonować od 1 stycznia  
1993 r., po reorganizacji kadrowej i przejściu na nową 
strukturę organizacyjną. 18. Pułk Rakiet powstał  
na bazie dwóch dywizjonów: 1. Dywizjonu Rakiet 
Taktycznych z Sulechowa i 2. Dywizjonu Rakiet  
Taktycznych z Żar. Na przykoszarowym placu ćwi-
czeń i Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Świę-

toszowie, żołnierze rakietowcy 
doskonalili swoje umiejętności 
prowadząc intensywne szkolenie 
osób funkcyjnych na wyrzutniach 
rakiet taktycznych Łuna. W okresie 
istnienia 18. PR łącznie wykonano 
siedem startów rakiet taktycznych, 
ale już na polskim poligonie. No-
śność rakiet była jednak znacznie 
krótsza od tych, na których szko-
lili się żołnierze 18. BA i wynosiła 
do 60 kilometrów. Jednostka, tak 
jak jej poprzedniczka, była wyso-
ko oceniana przez przełożonych.  

18. PR kontynuował dorobek 18. BA. Wspólnie  
z lokalnymi władzami samorządowymi organizo-
wano uroczyste obchody świąt państwowych. Dużą 
rolę w tych obchodach odegrała tak w 18. BA, jak  
i 18. PR – Orkiestra Garnizonowa. Z powodu re-
strukturyzacji Sił Zbrojnych WP, decyzją Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 1998 r. 18. 
PR został rozformowany, a dorobek wielu pokoleń  
rakietowców został przekazany artylerzystom 23. 
Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu. Dowódcą 
18 Pułku Rakiet od jego powstania do rozformowa-
nia był płk dypl. Stanisław Chwojnicki. 

Dbałość o zachowanie tradycji 18. Brygady Arty-
lerii i 18. Pułku Rakiet przyjęło Koło nr 1 Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego w Bolesławcu.

Jan Pipała

Spotkanie Pokoleń Artyleryjsko-Rakietowych

Tablica pamiątkowa poświęcona obu jednostkom
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66. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej w Bolesławcu (1971–1998)

66. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 
w latach 1944–1945

W latach 1944–1945 dokonywała się rozbudo-
wa jednostek Wojska Polskiego. Zapoczątkowa-
na została Rozkazem nr 8 Naczelnego Dowódcy 
WP z dnia 22 sierpnia 1944 r., który dotyczył także 
sformowania 3. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej 
(DAPlot), a w jej składzie 66. Pułku Artylerii Prze-
ciwlotniczej (paplot). Na miejsce formowania pułku 
wyznaczono folwark we wsi Konopnica położony 
na wschód od Lublina. Uwarunkowania polityczne 
oraz braki kadrowe, szczególnie w korpusie oficer-
skim, który praktycznie nie istniał na wyzwolonych 
ziemiach polskich, spowodowały, że na stanowiska 
dowódcze wyznaczono oficerów Armii Czerwonej. 
Dowódcą pułku został mjr Wasilij Rudomietow,  
a dowódcami baterii ogniowych inni radzieccy ofi-
cerowie. Większość poborowych nie miała żadne-
go przygotowania nie tylko przeciwlotniczego, ale 
także wojskowego. Trudności rekrutacyjne pomna-
żała nieufność do radzieckich władz wojskowych,  
a z drugiej strony nieznajomość języka polskiego 
przez radzieckich dowódców i instruktorów. Pierw-
sze zadania bojowe wykonywane przez 66. paplot 
polegały na osłonie przeciwlotniczej obiektów ope-
racyjnych, składów amunicji na zapleczu frontu oraz 
podczas przegrupowania wojsk. W dniu rozpoczęcia 
Operacji Berlińskiej w kwietniu 1945 r. pułk znaj-
dował się w rejonie Ruszowa, osłaniając składy 
armijne i przeprawy na Nysie Łużyckiej. W kolej-
nych dniach operacji paplot walczył w rejonie miej-
scowości Rietschen w składzie 5. Dywizji Piechoty 
oraz Dauban w składzie 7. Dywizji Piechoty, aby 
zakończyć działania bojowe w mieście Neustadt.  
Po zakończeniu działań wojennych 66. paplot prze-
grupował się w rejon Zgorzelca, a następnie do Lesz-
na Wielkopolskiego. 8 października 1945 r., po 426 
dniach istnienia i przebyciu bez mała 2 tys. km od 
Konopnicy przez Bolesławiec, Neustadt do Leszna, 
pułk został rozwiązany.

93. i 66. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 
w latach 1952–1991

Najnowsza historia przeciwlotników z Bole-
sławca rozpoczęła się w 1952 r. Na mocy rozkazu  
Ministra Obrony Narodowej, sformowany został we 
Wrocławiu-Leśnicy 93. paplot. Obowiązki dowódcy 
pułku objął kpt. Mieczysław Kordas. Od momentu 

powstania, żołnierze pułku aktywnie uczestniczyli  
w odbudowie Wrocławia. Wysiłek ten został doce-
niony i w roku 1958, pułk otrzymał ufundowany 
przez społeczeństwo sztandar. Pod tym wielce zasłu-
żonym znakiem przez 36 lat służyli żołnierze 93., 66. 
i 11. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Był on z nimi 
w chwilach triumfu po udanych strzeleniach bojo-
wych, ale i w chwilach tragicznej katastrofy kolejo-
wej, w której zginęło 10 żołnierzy. W 1968 r. pułk 
został wyróżniony medalem „Budowniczy Wrocła-
wia”. Twórcami tego sukcesu byli między innymi: 
kpt. Józef Konieczny, por. Janusz Narecki, sierż. Ry-
szard Błaszczykiewicz, sierż. Jan Szuszkiewicz, kpr. 
Jerzy Szczepański i wielu innych. W sierpniu 1968 r. 
pułk brał udział w inwazji 5 państw Układu War-
szawskiego na Czechosłowację. 

Koniec lat 60. to okres, w którym jednostki Woj-
ska Polskiego powracają do nazw i numeracji hi-
storycznych jednostek frontowych i otrzymują ich 
numery oraz przyjmują tradycje. 30 września 1967 r.  
93. paplot powrócił do historycznej nazwy 66. pa-
plot. 2 maja 1971 r. pułk przebazowano do Bole-
sławca.

Nowy garnizon był związany z działaniami  
66. paplot, który w 1945 r. dwukrotnie stacjonował  
w tym mieście. Pierwszy raz podczas marszu  
w kierunku Nysy Łużyckiej, a drugi po zakończeniu 
działań wojennych, w marszu powrotnym jednostek  
2. Armii Wojska Polskiego do kraju. Przełomowym 
w historii pułku był rok 1974. 66. paplot przezbro-
jony został z klasycznego zestawu przeciwlotni-
czego S-60 w manewrowy przeciwlotniczy zestaw 
rakietowy 2K12 KUB. Wykonywał na nich strzela-
nia bojowe (w 1975, 1977, 1980, 1984 i 1987 r.) na 
poligonie Arszułuk w Kazachstanie w byłym ZSRR.  
Z każdego strzelania otrzymał ocenę bardzo dobrą. 
Pod względem technologicznym postawiło to jed-
nostkę w szeregu najnowocześniejszych w ówcze-
snym Wojsku Polskim. Ten skok jakościowy wy-
magał stworzenia nowych struktur dowodzenia, ale 
i wielomiesięcznego przeszkolenia oraz zmian ka-
drowych. Twórcami tych zmian byli mjr Jan Szusz-
kiewicz, mjr Bogdan Kopeć, kpt. Tadeusz Bąk,  
kpt. Zygmunt Pawlaczek, kpt. Mieczysław Rosiński, 
chor. Jerzy Szczepański, sierż. Czesław Szymków. 

W 1981 r. pułk został podporządkowany  
11. Dywizji Pancernej (później 11. Dywizji Ka-
walerii Pancernej) w Żaganiu. Lata 80. to okres  
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typowej działalności szkoleniowej, której głównym 
celem było zapewnienie osłony przeciwlotniczej 
jednostkom 11. DP. Przerwany on został tylko szcze-
gólnym wydarzeniem, jakim było wprowadzenie  
w naszym kraju 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego, 
który niezależnie od historycznych, politycznych, 
czy moralnych ocen zapewne na zawsze pozosta-
nie w pamięci tych żołnierzy 66. paplot, którzy brali 
udział w akcji przeciwko strajkującym robotnikom 
Polaru, czy Fadromy we Wrocławiu. W pamięci żoł-
nierzy pułku pozostaje też ich udział w Terenowej 
Grupie Operacyjnej, powołanej kilka tygodni przed 
wprowadzeniem stanu wojennego, która działała na 
terenie gmin Nowogrodziec i Węgliniec.

Zmiany kadrowe w latach 80. spowodowały na-
pływ „świeżej krwi”. Przybyli wówczas do pułku 
m. in.: kpt. Marian Wojciechowski, kpt. Stanisław 
Lis, kpt. Marian Kriks, ppor. Zbigniew Łuczyński, 
ppor. Jerzy Żak, ppor. Zbigniew Szymański, ppor. 
Stanisław Pieniądz. Niestety nie uniknęliśmy w na-
szej historii wydarzenia tragicznego – był wypadek 
kolejowy, do którego doszło w Pile, podczas prze-
grupowania transportem kolejowym na poligon  
w Wicku Morskim. 19 maja 1988 r. podczas jazdy 
pociągu przełożyła się zwrotnica i część wagonów, 
w których przebywali żołnierze, wjechała na inny tor 
i w stojące na nim wagony załadowane płytami beto-
nowymi. W tragicznej katastrofie zginęło 10 naszych 
kolegów: st. chor. Walery Gregorowicz, st. chor. 
Krzysztof Siuda, sierż. sztab. Andrzej Maniak, kpr. 
Andrzej Jordan, kpr. Tadeusz Jakowczyk, kpr. Mi-
rosław Brodzikowski, kpr. Marek Pacek, kpr. Robert 
Skrzypczak, kpr. Jerzy Rosik, kpr. Artur Szyszka.

Przemiany w pułku w latach 1992–1998

Początek lat 90. to okres przywracania historii 
oręża polskiego i tradycji oddziałów Polskich Sił 
Zbrojnych walczących w II wojnie światowej u boku 
aliantów na zachodnich frontach Europy. Dowódcy 
śmielej zaczęli sięgać do tych tradycji, choć nie był 
to proces łatwy. Wiele środowisk kombatanckich  
z nieufnością podchodziło do propozycji włączenia 
się w narodowy proces „odkrywania na nowo” za-
sług tych, co przez lata nosili miano „żołnierzy wy-
klętych”. 66. paplot miał szczęście, że trafił na środo-
wisko, które uznało tę propozycję za akt rzeczywisty, 
dobrowolny i szczery. Spotkaliśmy nadzwyczajnych 
ludzi, którzy całym sercem poparli tę inicjatywę.  
W 1991 r. dowódca pułku ppłk Mieczysław Rosiń-
ski zwrócił się do prezesa Koła b. Żołnierzy 1. Pułku 

Artylerii Przeciwlotniczej (1942–1947) 1. Dywi-
zji Pancernej, dowodzonej przez gen. Stanisława 
Maczka, mjra w stanie spoczynku Henryka Kątnego  
z propozycją przejęcia pełnej nazwy, barw i symboli 
tego pułku. Uroczystość przekazania tradycji odbyły 
się 8 sierpnia 1992 r. Uczestniczyli w nich przybyli  
z Anglii kombatanci 1. paplot: mjr Henryk Kątny,  
st. ogn. Wacław Gwardys, ogn. Tadeusz Antoszew-
ski, kpr. Władysław Beszczyński, ogn. Jarosław 
Bilikowski, plut. Antoni Firlej, plut. Wiesław Gąsio-
rowski, por. Antoni Gomuła, ogn. Edmund Kayser,  
ogn. Otto Maciąg, ppor. Witold Popławski,  
ppor. Edward Rymaszewski, ppor. Zygmunt Wil-
czewski, ogn. Tadeusz Zieliński. Nie udało się 
przejąć pełnej nazwy, bowiem numeracja jednostek 
podporządkowana była wymogom 11 DKP. Zgodnie  
z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 56  
z 1992 r. 66. paplot został przemianowany na 11. pa-
plot. Jednocześnie przejął tradycje 1. Pułku Artylerii 
Przeciwlotniczej 1. Dywizji Pancernej. 

Równolegle do tych wydarzeń trwały zabiegi  
o ufundowanie sztandaru spełniającego wymogi 
ustawy o znakach i symbolach sił zbrojnych. Na cze-
le komitetu fundatorów stanął prezydent Bolesławca 
Józef Król. Uroczyste wręczenie nowego sztandaru 
nastąpiło 6 sierpnia 1994 r. na Rynku. Sztandar ufun-
dowany przez społeczeństwo Bolesławca przyjął  
z rąk przedstawiciela prezydenta RP nowy dowód-
ca ppłk Bogdan Kośny. 11 listopada 1994 r. pułk 
otrzymał barwy i nazwę „Bolesławiecki”. Zakoń-
czony został ostatecznie etap przyjmowania nowych 
znaków i symboli wojskowych. 11. Bolesławiecki 
paplot był jedną z pierwszych jednostek w Wojsku 
Polskim i pierwszą w 11. DKP, która zainicjowała 
ten proces. W 1993 r. jako pierwszy w WP wykonał 
strzelanie bojowe z zestawu rakietowego „KUB” na 
poligonie w Ustce, otrzymując ocenę bardzo dobrą.

Wszystkie te wydarzenia obarczone wszak-
że były widmem nadchodzącej restrukturyzacji 
naszych sił zbrojnych. Lata 1995–1998 to okres,  
w którym najbardziej popularnym wśród kadry puł-
ku słowem stał się termin „redukcja”. Część kadry 
przeszła do innych jednostek przeciwlotniczych, inni 
do cywila. 29 maja 1998 r., zaledwie 4 lata po otrzy-
maniu nowego sztandaru, 11. bpaplot (JW 1259) 
przestał istnieć.

Dowódcami pułku w okresie jego stacjonowania 
w garnizonie bolesławieckim byli: ppłk dypl. Wa-
cław Dyrda (1970–1972), ppłk dypl. Henryk Kuchar-
czyk (1972–1978), ppłk dypl. Stanisław Czepielik  
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(1978–1980), ppłk dypl. Zdzisław Kostrzewa (1980–
1985), ppłk dypl. Andrzej Lewandowski (1985–
1988), ppłk dypl. Mieczysław Rosiński (1988–
1994), ppłk dypl. Bogdan Kośny (1994–1997), ppłk 
dypl. Andrzej Stenka (1997–1998).

Udział żołnierzy pułku 
w życiu społecznym Bolesławca

Niemal od samego początku stacjonowania 
pułku w Bolesławcu, jego żołnierze uczestniczyli  
w różnych inicjatywach o charakterze patriotycznym 
i społecznym. Od 1972 r. pułk sprawował opiekę nad 
Szkołą Podstawową nr 2 w Bolesławcu i Zespołem 
Szkół Zawodowych w Lwówku Śląskim. W 1986 r.  
żołnierze pułku w istotny sposób przyczynili się do 
zwycięstwa Bolesławca nad Sanokiem w „Telewi-
zyjnym Turnieju Miast”. W latach 90. brał udział 
w organizacji koncertów Blues nad Bobrem. Pułk 
przez 27 lat współpracował z zakładami: kopalnią 
Nowy Ląd, Ceramiką Artystyczną, Zakładami Ce-
ramicznymi Bolesławiec, Zakładami Chemicznymi 
Wizów, ZPLO Metalplast i BFFiA Polfa. Współpra-
ca ta została doceniona przez władze miasta i w 1980 r. 
pułk otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla 

miasta Bolesławca”. Nie zabrakło przedstawicieli 
pułku we władzach lokalnych – radnymi byli ppłk Ja-
nusz Narecki i mjr Henryk Lemka. Najwyższą formą 
uznania władz samorządowych dla wkładu żołnierzy  
w rozwój miasta było wystąpienie do Ministra Obro-
ny Narodowej z wnioskiem o nadanie pułkowi wy-
różniającej nazwy „Bolesławiecki” i umieszczenie 
herbu miasta na sztandarze.

Sztandar 11. Bolesławieckiego paplot został prze-
kazany do Muzeum Wojska Polskiego. Opuszczone 
koszary przejęła 23. Śląska Brygada Artylerii (prze-
niesiona do Bolesławca ze Zgorzelca). Żołnierze 
odeszli do innych garnizonów, ale pamięć i tradycje 
są wciąż obecne. Corocznie w ostatnią sobotę maja 
wszyscy ci, którym są one bliskie spotykają się, aby 
wznieść wciąż aktualny toast „ZA PUŁK”. Tradycje 
te kultywuje i organizuje spotkania Koło nr 3 Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego. Powstało ono 3 
marca 1981 r., a funkcję prezesa kolejno pełnili: mjr 
Ryszard Nierodko (1981–1985, 1989–2001), mjr Jan 
Korościak (1985–1989), płk Wiesław Pawłowski 
(2001–2009) i ppłk Jan Szuszkiewicz (od 2009 r.).

Tomasz Pająk, Jan Szuszkiewicz
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Pięćdziesięciolecie szkolnictwa medycznego w Bolesławcu

Słowa hymnu pielęgniarek towarzyszyły przez 
pół wieku młodzieży i kadrze szkoły medycznej 
i wskazywały cele, jakie powinny przyświecać 
wszystkim, którzy wybrali piękny, ale jakże trudny 
i odpowiedzialny zawód; im chciałabym poświęcić 
ten artykuł. 

Początki szkolnictwa medycznego w Bolesławcu

Bolesławiec na początku lat sześćdziesiątych był 
prężnie rozwijającym się miastem. Miał dwa szpita-
le: Powiatowy przy ul. Jeleniogórskiej i Wojewódz-
ki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy  
ul. Legnickiej (obecnie al. Tysiąclecia), ale brako-
wało w nim wykwalifikowanej kadry pielęgniar-
skiej, stąd z inicjatywy dra Michała Marzyńskiego 
– dyrektora Szpitala Wojewódzkiego utworzono  
w 1961 r. Państwową Szkołę Medyczną Pielęgniar-
stwa Psychiatrycznego, która kształciła kadry dla tej 
placówki. Okazało się jednak, że absolwentki zasi-
liły też szeregi pracowników szpitali psychiatrycz-
nych w całej Polsce. 

Dyrektorem szkoły została lekarz med. Zdzisława 
Staromłyńska. Szkoła mieściła się na terenie Szpitala 

Wojewódzkiego. Bez zaplecza, pomocy naukowych, 
ale z ogromnym zaangażowaniem kadra starała się 
wpajać słuchaczkom nie tylko wiedzę medyczną, ale 
też zasadę, że „kulturę człowieka poznaje się po jego 
stosunku do psychicznie chorych”. 

Placówką w jej początkowym okresie kierowały 
także: Donatylla Krajewska i Krystyna Wróblewska 
(1966–1969), staraniem której utworzono 3-letnią 
Zasadniczą Szkołę Medyczną Psychiatrycznych 
Asystentek Pielęgniarstwa dla Pracujących. Obie 
szkoły i Dom Słuchacza mieściły się na terenie Szpi-
tala Wojewódzkiego. 

Gdy dyrektorem została Barbara Mancewicz 
(1969–1976), szkoła rozrastała się, przybywało na-
uczycieli. Pierwszymi pracownikami były: Helena 
Niedźwiecka, Regina Rybicka i Urszula Dzięcioł. 
Funkcję kierowników szkolenia praktycznego peł-
niły: Regina Rybicka, Alina Ambrożkiewicz, Ada 
Szczepańska, Lidia Wojniarska, Wanda Apuniewicz, 
Eugeniusz Rusinek, Ludwika Dygas i Joanna Farja-
szewska. Młodzież przyswajała wiedzę zawodową, 
a pomagali jej w tym nauczyciele szkolenia teore-
tycznego i praktycznego: Krystyna Borysiuk, Józe-

Pięćdziesięciolecie szkolnictwa medycznego w Bolesławcu

W świat niesiemy swe serca gorące, najpiękniejszą głosimy ideę, 
aby ludziom dać spokój i słońce, by cierpiącym przywrócić nadzieję.

 Hymn pielęgniarski

Ćwiczenia na sali demonstracyjnej w Liceum Medycznym prowadzi Janina Biernat, 1964 r.
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fa Jadach, Krystyna Jurek, Aniela Kupka, Ludmiła 
Skorupka, Janina Sługocka. Nie byłoby dobrej kadry 
pielęgniarskiej, gdyby nie istotny wkład w ich kształ-
cenie lekarzy: Bogdana Dygasa, Jerzego Kaczyń-
skiego, Józefa Kajzera, Marka Webera i Jana Zygi 
oraz mgr mikrobiologii Janiny Ciemnoczołowskiej. 

Powstanie pięcioletniego 
Liceum Medycznego Pielęgniarstwa

Potrzeby kadrowe bolesławieckiej służby zdro-
wia były tak duże, że 1 września 1962 r. Minister-
stwo Zdrowia i Opieki Społecznej, na wniosek ów-
czesnych władz miasta, wydało decyzję o utworzeniu 
drugiej szkoły medycznej w Bolesławcu, a Wydział 
Zdrowia i Opieki Społecznej we Wrocławiu powołał 
do życia 5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. 

Szkołę i internat dla 35 osób ulokowano w bu-
dynkach należących do obecnego I Liceum Ogólno-
kształcącego. Kierowanie szkołą powierzono Fran-
ciszkowi Kaliszowi, dyrektorowi LO. Pozwoliło to 
na zatrudnienie do nauczania przedmiotów ogólno-
kształcących kadry z LO, co od początku podniosło 
poziom nauczania w nowej placówce (zwłaszcza,  
że przedmioty ogólnokształcące miały program LO). 
Szkoła tworzyła się od podstaw, więc nauczycie-
le musieli włożyć wiele wysiłku w przygotowanie  
procesu nauczania. 

W tym początkowym okresie nauczycielkami 
zawodu były: Janina Biernat-Grzebielucha, Maria 

Dworsatschek, Bogusława Filipek, Jadwiga Kędra, 
Krystyna Ujejska-Wyskup. Zastępcą dyr. była Anna 
Czajkowska, kierownikiem szkolenia teoretycznego 
Anna Michocka, kierownikiem szkolenia praktycz-
nego Krystyna Birulo-Bednarz. 

W krótkim czasie wyposażono sale demonstra-
cyjne, gdzie uczniowie poznawali praktyczne taj-
niki zawodu, nawiązano współpracę z placówkami 
służby zdrowia, w których młodzież zdobywała do-
świadczenie w ramach praktyk zawodowych. Rozra-
stała się kadra, często uzupełniana przez absolwentki 
szkoły (pierwsze z 1967 r.); pracę podjęło wielu mło-
dych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących 
po studiach magisterskich. W szkole przez wszyst-
kie lata jej istnienia pracowało 37 nauczycieli eta-
towych i 15 niepełnozatrudnionych, w tym lekarze 
pracujący w Bolesławcu. Dzielili się oni swoją wie-
dzą z zakresu interny, chirurgii, pediatrii, ginekolo-
gii, psychiatrii, ratownictwa medycznego. Nauczy-
cielki przedmiotów zawodowych podnosiły swoje 
kwalifikacje – najpierw w Studium Nauczycielskim, 
następnie na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, Katowicach i w Lublinie na 
5-letnich studiach magisterskich. Kadra ukończyła 
wiele kursów specjalistycznych i studia podyplomo-
we. Prace w Zespole Postępu Pedagogicznego przy 
Okręgowym Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu, 
w Komisji Programowej przy Centrum Edukacji 
Medycznej w Warszawie, w szkolnym Zespole Sa-

Przysięga na otrzymany sztandar, 9 października 1987 r.
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mokształceniowym i publikacje w prasie zawodowej 
(„Pielęgniarka i Położna” 1989, nr 8-9, s. 20, „Szko-
ła Zawodowa” 1981, nr 6, s. 9) świadczą o dużych 
umiejętnościach pedagogicznych uczących. 

Szkoła to nie tylko nauczyciele, uczniowie, ale  
i pracownicy administracji. Najdłuższym stażem 
legitymowała się kierowniczka sekretariatu Bożena 
Dłużyk, która przepracowała w szkole 41 lat (1964 
–2005), stąd dobrze znała potrzeby i problemy LM. 
Finansów pilnowała Władysława Tarczyńska. Nie-
tuzinkową postacią był woźny Andrzej Adamczyk 
– przysłowiowa złota rączka i przyjaciel młodzieży. 

Rok 1971 przyniósł zmiany na stanowisku dyrek-
tora LM. Funkcję tę objęła Maria Kalisz, jej zastępcą 
została Regina Rybicka, a w następnych latach sta-
nowisko to piastowały: Krystyna Jurek, Anna Duma, 
Grażyna Czyżycka i Ludmiła Skorupka. Kierow-
nikami szkolenia zawodowego były: Bronisława 
Gołuńska, Ewa Smak (absolwentka szkoły, później 
pracownik naukowy WSP w Opolu), Krystyna Dwi-
lewicz, Grażyna Zbieg i Jadwiga Rzeźwicka. 

Zespół Szkół Medycznych 
im. Ludwika Hirszfelda

W służbie zdrowia rosło zapotrzebowanie na róż-
nych specjalistów średniego szczebla medycznego, a 
jednocześnie wystąpiła tendencja do łączenia szkół, 
stąd w 1976 r. powołano Zespół Szkół Medycznych, 
w skład którego weszły: Liceum Medyczne Pielę-
gniarstwa i Medyczne Studium Zawodowe – Wy-
dział Pielęgniarstwa Psychiatrycznego i Wydział 
Higieny Szkolnej. 

Następne lata owocowały powstaniem nowych 
kierunków kształcenia. W 1977 r. powołano Liceum 
Medyczne dla Pracujących, w 1982 r. policealne sta-
cjonarne Studium Terapii Zajęciowej, a w 1983 r.  
zaoczne Studium Terapii Zajęciowej. 

W 1985 r. cała społeczność uczniowska, nauczy-
ciele i rodzice z Komitetu Rodzicielskiego rozpo-

częli pracę nad przygotowaniem do nadania szkole 
imienia. Przez rok klasy przygotowywały swoje 
propozycje i prezentacje postaci, które mogłyby 
zostać patronem szkoły, następnie przeprowadzono 
głosowanie. Jako patrona wybrano profesora doktora 
habilitowanego Ludwika Hirszfelda, który uważał,  
że „Jest jedyna forma nieśmiertelności, o którą warto 
zabiegać – ludzka życzliwość”. Wzięto pod uwagę 
wybitne zasługi dla medycyny (odkrycie czynnika 
RH w surowicy krwi), pracę we wrocławskiej służ-
bie zdrowia i kierowanie się zasadą Salus aegroti 
suprema lex esto! („Zdrowie chorego niech będzie 
najwyższym dobrem!”).

Rozpoczęto starania o fundusze na zakup sztan-
daru. Udało się pozyskać sponsorów: Komitet Ro-
dzicielski, zakład opiekuńczy szkoły – Zakłady 
Przemysłu Dziewiarskiego „Sława” i wiele innych 
zakładów pracy. Pomagał wojewoda jeleniogórski, 
lekarz wojewódzki, a także młodzież, która podej-
mowała prace zarobkowe, przekazywała otrzymane 
nagrody zespołowe np. Samorząd Uczniowski oddał 
na ten cel nagrodę otrzymaną w wojewódzkim kon-
kursie na „Najaktywniejszy Samorząd”. 

9 października 1987 r. podczas uroczystości  
z okazji 25-lecia istnienia szkoły nadano jej imię 
Ludwika Hirszfelda, a dyrektor Marii Kalisz wrę-
czono sztandar. Było to wielkie święto dla spo-
łeczności szkolnej. Uczennice złożyły ślubowanie:  
My uczennice Zespołu Szkół Medycznych ślubu-
jemy strzec honoru i godności sztandaru szkoły, 
brać przykład z patriotycznej postawy patrona… 
Kilka lat później ufundowano tablicę poświęconą 
patronowi. 

Komitet Rodzicielski wspierał szkołę we wszyst-
kich przedsięwzięciach i zawsze dobrze działał pod 
opieką Ireny Czerniak i Joanny Farjaszewskiej. 

Nie była to jedyna forma współpracy z sojusz-
nikami szkoły, ponieważ starano się realizować jed-
nolity front wychowawczy, co zaowocowało wysoką 

I Dyplom w Szkole Medycznej Pielęgniarstwa PsychiatrycznegoCzepkowanie w 1979 r.
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frekwencją uczniów: 
95,8% – 99% (mimo 
przewagi młodzieży 
dojeżdżającej), pra-
wie 100% promocją 
i dobrymi wynikami 
egzaminu dojrzałości. 
Matura z przedmio-
tów ogólnokształcą-
cych raz przypadała 
w klasie czwartej i jej 
zdanie było warun-
kiem promowania do 
klasy V, innym razem 
w klasie piątej – zmia-
na wynikała z decyzji ministerialnych. Egzamin 
dyplomowy był dwustopniowy: I część teoretyczna 
ustna, II część praktyczna w szpitalu – całość oce-
niano po odbyciu przez uczniów pełnego dyżuru pie-
lęgniarskiego na wylosowanym oddziale. Wcześniej 
uczennice odbywały praktyki zawodowe w placów-
kach służby zdrowia: w kl. II – 2 tygodnie, w kl. III  
i IV po 4 tygodnie, w kl. V – 34 tygodnie. 

Na początek lat 90. ubiegłego stulecia przypada 
trudny okres w dziejach szkoły – reforma szkolnic-
twa medycznego. Decyzją Ministerstwa Zdrowia  
i Opieki Społecznej w 1992 r. zapoczątkowano pro-
ces wygaszania (wtedy to część nauczycieli przed-
miotów ogólnokształcących odeszła do innych szkół 
bądź przeszła na emeryturę), a w 1997 r. całkowicie 
zlikwidowano 5-letnie licea medyczne. W tym cza-
sie zmieniła się dyrekcja szkoły. W 1991 r. przeszła 
w stan spoczynku dyrektor Maria Kalisz, po niej 
funkcję tę do 1999 r. pełniła Grażyna Zbieg (1991 
–1998, 2002–2005), a gdy awansowała na zastępcę 
prezydenta Bolesławca, jej następcą została Anna 
Duma (1998–2002).

Aby utrzymać szkołę, utworzono nowe wydziały 
policealne: pielęgniarstwo (od 1 stycznia 1992 r.), 
ratownik medyczny (od 1 września 1993 r.) – czas 
kształcenia dwa lata; terapia zajęciowa dla dorosłych 
w systemie stacjonarnym i zaocznym (1993 r.) – 
dwuletnia; fizjoterapia (od 1998 r.) – dwuipółletnia. 

Studium, dzięki operatywności dyrektorek: Gra-
żyny Zbieg i Anny Dumy, nawiązało współpracę ze 
szkołą i szpitalem w Siegburgu, co pozwoliło mło-
dzieży i nauczycielom poznać system kształcenia  
i warunki pracy w Niemczech. Współpraca zaowo-
cowała także wyposażeniem pracowni szkolnych  
w nowoczesne pomoce naukowe. Szkoła gościła też 

delegację z Danii. 
Przed nauczyciela-

mi stanęły nowe zada-
nia, dlatego dokształ-
cali się w Centrum 
Edukacji Medycznej 
w Warszawie i Wo-
jewódzkim Ośrodku 
Metodycznym w Jele-
niej Górze. Anna Kaź-  
mierczak była współ-
autorką programu na-
uczania dla Wydziału 
Terapii Zajęciowej  
(w ramach pracy  

w Komisji Programowej przy CEM w Warszawie). 
Pozostałe nauczycielki: Henryka Dębek, Maria Fu-
łek, Krystyna Jurek, Ewa Kowal, Krystyna Książek, 
Wiesława Latus, Zofia Rogoż, Jadwiga Rzeźwicka, 
Janina Sługocka i Iwona Zborowska – dokładały sta-
rań, aby podtrzymać wieloletnie tradycje szkoły. 

Tradycje szkoły 

Ważnym elementem tradycji szkoły było umun-
durowanie uczennic: szare sukienki z białym koł-
nierzykiem i mankietami. W czasie uroczystości 
szkolnych dziewczęta nosiły biały fartuszek i cze-
pek, który otrzymywały podczas czepkowania klas 
pierwszych. W każdej następnej klasie do czepka do-
dawano jeden podłużny pasek, w klasie V wąski pa-
sek poprzeczny, a po zdaniu dyplomu szeroki pasek 
poprzeczny. Gdy do LM zaczęli uczęszczać chłopcy, 
nosili białe ubrania i furażerki. 

Młodzież klas pierwszych odwiedzała w ramach 
lekcji wychowawczych Izbę Tradycji Zawodu Pielę-
gniarskiego, aby poznać historię czepka i strzykaw-
ki, postać Florence Nightingale i obejrzeć pamiątki 
pielęgniarek, które pracowały w czasie wojny, a po 
jej zakończeniu w naszym regionie. Izba powstała  
z inicjatywy Henryki Dębek, a najwięcej pomogły 
jej w tym: Danuta Cieśla i Krystyna Dwilewicz,  
a także Alicja Grocholska, Maria Fułek, Zuzanna 
Cywka, Józefa Jadach oraz inne nauczycielki zawo-
du. Izba miała dwojaki charakter: dokumentowała 
historię szkoły i jej tradycje oraz historię pielęgniar-
stwa i tradycje służby zdrowia w naszym mieście. 
Niestety nie zachowały się ani eksponaty, ani zdjęcia 
tej unikalnej Izby. 

Tradycją były też obchody Dnia Pracownika 
Służby Zdrowia (7 kwietnia), Międzynarodowego 

Tak była umundurowana młodzież
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Dnia Pielęgniarki (12 maja), Święta Szkoły, które 
było także Dniem Patrona (9 października w każdą 
rocznicę wręczenia sztandaru). Uroczystości szkolne 
zawsze rozpoczynano odśpiewaniem hymnu pielę-
gniarek, a od 1987 r. towarzyszył im sztandar. 

Do tradycji należały też coroczne Dni Humanisty, 
w ramach których organizowano konkursy: mitolo-
giczny i na najciekawszy kostium literacki bądź hi-
storyczny (pomocą służyły polonistki – Alicja Brusi-
ło i Krystyna Jurczyńska oraz nauczycielka historii 
Alicja Guzik). 

Sukcesy młodzieży w Olimpiadzie Pielęgniarstwa

Ważnym elementem tradycji szkoły medycznej 
była Ogólnopolska Olimpiada Pielęgniarstwa, od-
bywająca się w różnych miejscach w kraju. Nasza 
młodzież, wykazała się doskonałą sprawnością za-
wodową a przede wszystkim życzliwym stosunkiem 
do człowieka i to spowodowało, że zajmowała czo-
łowe miejsca w finale ogólnopolskim tej olimpiady: 
– Stefania Śliwińska (1978/79) – wyróżnienie za 
życzliwy i humanitarny stosunek do chorego; 
 – Wiesława Szczepek II m. (1979/80) oraz Teresa 
Gogosz IX m. – z wyróżnieniem; 
– Maria Kobak IX m. (1985/86), a dwa lata później 
już jako absolwentka pracująca w ZOZ Lwówek Śl. 
zwyciężyła w Turnieju Mistrzów Zawodu „O złoty 
czepek”; 
– Monika Staniszewska V m. (1992/93) i główna na-

groda Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za szczególnie 
życzliwy stosunek do małych pacjentów;
– Joanna Skórzyńska III m. (1994/95);
– Aleksandra Jaworska VI m. (1995/96). 
W Wojewódzkiej Olimpiadzie Pielęgniarstwa czoło-
we miejsca zdobyły:
 – Stefania Śliwińska I m., a Janina Rozmus III m. 
(1978/79); 
– Wiesława Szczepek I m., Teresa Gogosz II m., 
Anna Sieroszewska II m. (1981/82); 
– Karolina Fedorowicz I m. (1984/85); 
– Maria Kobak I m., a Beata Grelik III m. (1985/86); 
– Joanna Jurgielewicz I m., Krystyna Furmańska 
i Lidia Czerniak (ex aequo) II m. (1988). Opieku-
nem uczennic przygotowujących się do olimpiad 
była Henryka Dębek, ale ich sukcesy to wynik pracy 
wszystkich nauczycieli zawodu. 

Sukcesy w konkursach

Młodzież LM miała też zainteresowania huma-
nistyczne i artystyczne, stąd jej udział w Olimpia-
dzie „Disce puer” już w 1965 r. – Teresa Jowczyk  
i Jadwiga Urbańska znalazły się w grupie laureatów  
i w nagrodę otrzymały wycieczkę na Węgry. 

Uczennice uzdolnione artystycznie odnosiły suk-
cesy w konkursach recytatorskich. We Wrocławiu  
w eliminacjach wojewódzkich II m. zajęła Maria 
Matyjewicz, a Mariola Faltyn uzyskała wyróżnienie. 
W 1973 r. Maria Matyjewicz zajęła I m. i została wy-

Czepkowanie uczennic przez Reginę Rybicką, Grażynę Zbieg i Annę Dumę
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typowana do giełdy poetyckiej. Dwukrotnie zwycię-
żała w eliminacjach wojewódzkich Jaromira Sabuk. 

Sukcesy te wynikały z działalności szkolnego 
koła recytatorskiego.

W różnych konkursach brali udział członkowie 
Koła Polskiego Czerwonego Krzyża zajmując dobre 
lokaty: 
 – Wojewódzka Olimpiada Zdrowia I m. (1980 r.);
 – konkurs wojewódzki na Najlepiej pracujące koło 
PCK – I m. (1980 i 1981);
 – I m. w Rejonowych i V m. w Wojewódzkich Za-
wodach Drużyn Sanitarnych (1986); 
 – w 1984 r. Jolanta Jędrak zajęła I m. w wojewódz-
kim konkursie PCK w Jeleniej Górze. Opiekunkami 
koła były: Krystyna Bednarz, Zuzanna Cywka i Bro-
nisława Gołuńska. 

Ważną rolę odgrywał Klub Honorowego Daw-
cy Krwi. Szkoła nawiązała współpracę ze Stacją 
Krwiodawstwa w Bolesławcu i pod opieką lek. med. 
Jadwigi Waśko młodzież od 1976 r. zaczęła oddawać 
krew. W niektórych latach było nawet 90 dawców 
krwi. Do 1995 r. oddano 88 litrów krwi. Młodzież 
była wyróżniana brązowymi odznakami Honorowe-
go Dawcy Krwi (45), srebrnymi (2), oraz złotymi 
(Roman Szydłowski i Bogdan Kuliberda – z Tera-
pii Zajęciowej). Potem działalność kontynuowali 
słuchacze Policealnego Studium, którzy rocznie 
oddawali około 8 litrów krwi. Odznaczono ich za to 
brązowymi (10), srebrnymi (Janusz Drużga, Urszu-

la Wróblewska) oraz złotymi (Wojciech Wieczorek 
i Janusz Drużga) odznakami Honorowego Daw-
cy Krwi. Wojciech Wieczorek w 1997 r. otrzymał  
Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III 
Stopnia. 

Klub HDK im. Landsteinera za swoją działalność 
propagującą honorowe krwiodawstwo otrzymał  
w 1982 r. dyplom uznania od Ministra Zdrowia. 
Opiekunami byli: Zenon Paliga, Ludwika Dygas, 
Bronisława Gołuńska i Krystyna Książek. 

Samorząd Uczniowski był koordynatorem dzia-
łania wszystkich organizacji skupionych w szkole.  
Z okazji Turnieju Miast Bolesławiec – Sanok nawią-
zano współpracę z LM z Sanoka (tamtejsza młodzież 
poznała nasze miasto, a my Sanok i Bieszczady).  
W konkursach na Najaktywniejszy Samorząd zajął 
II m. w roku szkolnym 1986/87 w województwie, 
a w roku następnym – I m. Samorząd organizował 
zbiórkę surowców wtórnych, a uzyskane pieniądze 
przekazał na Centrum Matki Polki i na żaglowiec 
„Dar Młodzieży”. O pracy samorządu informował 
szkolny radiowęzeł (opiekunowie: polonistka Krysty-
na Jurczyńska i nauczyciel fizyki Stefania Kowalczuk). 

Duże sukcesy odniosły uczennice w konkursie 
„W szpitalu weselej”, zorganizowanym przez Mi-
nisterstwo Zdrowia i czasopismo „Zwierciadło”. 
Młodzież dokumentowała pracę z małymi pacjen-
tami oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego  
w Bolesławcu. Za udział w pierwszej edycji 1988/89 

Członkowie Klubu HDK, 1984 r.
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otrzymała II nagrodę specjalną. W drugiej edycji 
konkursu 1989/1990 zajęto I miejsce. Zostaliśmy 
zaproszeni do Warszawy na spotkanie z Ministrem 
Zdrowia, gdzie wręczono nam także nagrodę pie-
niężną – 10 tys. zł (przeznaczono ją na wycieczkę 
dla młodzieży biorącej udział w w/w działalności). 
Konkursem zainteresowała Samorząd Uczniowski 
pedagog szkolny – Teresa Talar, na oddziale dziecię-
cym wspierała młodzież Zofia Rogoż, a opiekunem 
Samorządu Uczniowskiego była Alicja Brusiło, któ-
ra w swoim liście do redakcji ujęła to tak: Młodzież 
nie tylko pomagała dzieciom przeżywać rozłąkę  
z domem, ale sama także uczyła się opiekuńczości 
(„Zwierciadło” 1990, nr 2, s. 7). 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zdobywa-
ło nagrody za propagowanie ekologicznego stylu 
życia, za sadzenie lasów i dokarmianie zwierząt le-
śnych. Dwukrotnie zajęło II miejsce w wojewódz-
twie (1978/79 i 1983/84), a w 1987 r. wyróżnienie  
w ogólnopolskim konkursie „Mistrzowskie koło 
LOP” i I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Eko-
logicznej. Opiekunka koła LOP, Janina Fafuła (na-
uczycielka biologii) otrzymywała dyplomy i nagro-
dy książkowe. 

Szkoła miała drużynę harcerską, której działanie 
wspierał dyrektor Szpitala Wojewódzkiego lek. med. 
druh Zdzisław Jackowiak. Drużyna wzięła udział  
w „Akcji Arsenał” i zajęła I miejsce w kraju w VIII 
konkursie Izb Pamięci Narodowej (1984 r.), za co 

otrzymała dyplom komendanta Hufca Warszawa-
-Mokotów im. Szarych Szeregów. Opiekunem  
w tym czasie była Joanna Farjaszewska. 

W szkole istniało koło PTTK, a także klub „So-
koliki”, w ramach którego uczennice uprawiały tury-
stykę górską i nizinną. Założony on został w 1985 r. 
przez Ludwikę Dygas, która posiadała uprawnienia 
Przewodnika Sudeckiego. Po niej działalność kon-
tynuowała nauczycielka zawodu – absolwentka LM 
– Małgorzata Dłużyk. Młodzież zdobyła 8 Górskich 
Odznak Turystycznych, 5 Motorowych Odznak Tu-
rystycznych, 4 odznaki 50-lecia GOT, 1 odznakę 
„Turysta Dolnego Śląska” i zajęła I miejsce w wo-
jewódzkim rajdzie młodzieży szkolnej „Szklarska 
Poręba”. W czasie wypraw w góry uczyła się odpo-
wiedzialności za drugiego człowieka. 

Sukcesy sportowe

Zawody medyczne wymagają dobrego zdrowia, 
stąd szkoła stawiała na rozwój fizyczny młodzieży, 
a efektami były: 

 – II m. w wojewódzkich rozgrywkach w piłkę 
siatkową (1979 i 1980 r.);

 – III m. w pływaniu (1966) i piłce ręcznej (1977 
i 1985 r.);

 – I m. Iwony Dalmaty w biegu na 100 i 200 m 
na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Byd-
goszczy w 1980 r.;

 – III m. w sztafecie 4x100 m na Mistrzostwach 

Drużyna piłki ręcznej w 1977 r. III miejsce w województwie
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Szkół Średnich w Białymstoku w 1983 r. 
Do sukcesów przyczynili się nauczyciele WF: 

Regina Warężak, Maria Nowacka, Teresa Skobliń-
ska i Edward Spraski. 

Uczniowie szkół medycznych byli objęci ewiden-
cją wojskową na wypadek kataklizmów dziejowych, 
stąd często brali udział z dużym powodzeniem w rejo-
nowych, wojewódzkich i międzynarodowych zawo-
dach strzeleckich: I m. drużynowo w zawodach rejo-
nowych i III m. w zawodach wojewódzkich (1977);  
I m. drużynowo w wojewódzkich zawodach strzelec-
kich LOK; I m. drużynowo w wojewódzkim konkur-
sie „Sprawni jak żołnierze” (1983/84). Były też suk-
cesy międzynarodowe: III m. drużynowe w strzelaniu  
z pistoletu na Międzynarodowych Zawodach w Pir-
nie i Klatsche. Drużyną opiekował się nauczyciel PO 
mjr rez. Zenon Paliga. 

Internat

We wszystkich sukcesach młodzieży duży udział 
miał internat, który mieszkańcy nazywali drugim 
domem. Początkowo mieścił się w budynku LO, 
później po powstaniu ZSM na terenie Szpitala Wo-
jewódzkiego. Kierowniczkami były: Irena Małecka, 
Halina Jasiukiewicz i Władysława Kowalska. Wy-
chowawczynie etatowe: Bożena Gajdzińska, Jani-
na Fulczyńska-Makuch, Wiesława Gajewska dbały 
o to, aby mieszkańcy rozwijali swe umiejętności, 
poznawali tradycje świąteczne (także wszystkich 

świąt religijnych) oraz pomagali sobie w nauce. 
Nawiązano współpracę z Jednostką Wojskową, któ-
ra udostępniała nieodpłatnie autokar na wycieczki,  
a młodzież zapraszała żołnierzy na imprezy organi-
zowane przez siebie. Kroniki internatu, prowadzone 
przez młodzież, a ilustrowane zdjęciami Krzyszto-
fa Gajewskiego, męża wychowawczyni, są cennym 
źródłem wiedzy nie tylko o internacie, ale i o szko-
le. Taka działalność sprawiła, że w ogólnopolskim 
konkursie o tytuł „Przodującego Internatu” (1988) 
internat zdobył III miejsce. Wiele też było sukcesów 
wojewódzkich: II m. za działalność Młodzieżowej 
Rady Internatu (1976/77); I m. za organizację pra-
cy kulturalno-oświatowej (1980); I m. w konkursie 
„Przodujący internat” (1983/84) – dyplom Kuratora 
Oświaty i nagroda 10 000 zł. 

Wygaszanie szkoły

Mimo że szkoła miała tyle osiągnięć, jedną  
z najlepiej wyposażonych bibliotek, której księgoz-  
biór liczył 18 185 książek (dzięki Marii Modl, 
Czesławie Orzoł i Czesławie Jędrzejewskiej), 
pracownie posiadające pomoce naukowe budzą-
ce zazdrość (fantomy podłączone do kompute-
ra, nowoczesny aparat EKG, walizkę ratowniczą  
z pełnym wyposażeniem, całą aparaturę dla potrzeb 
fizjoterapii, maszyny do pisania, urządzenia stolar-
skie, doskonale wyposażoną siłownię); mimo że jej 
słuchacze włączali się do pomocy przy organizacji 

Ratownicy medyczni z wykładowcami
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zawodów z ratownictwa medycznego, Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, to reforma szkolnictwa 
medycznego spowodowała, że w takim kształcie jak 
dotychczas nie mogła istnieć. 

Uchwałą Rady Powiatu w 2005 r. powołano Po-
wiatową Szkołę Policealną nr 2. Policealne Studium 
Medyczne w jej ramach zostało połączone z Zespo-
łem Szkół Handlowych i Usługowych, a w 2008 r. 
powróciło do I Liceum Ogólnokształcącego. Histo-
ria zatoczyła koło. Z etatowej kadry medycznej po-
została tylko Anna Kaźmierczak. W sierpniu 2011 r.  
szkoła z pięćdziesięcioletnią tradycją zniknęła  
z mapy naszego miasta. 

Absolwenci są trzonem kadry bolesławieckiej 
służby zdrowia, pracują w naszych szpitalach, przy-
chodniach, pogotowiu ratunkowym, straży pożarnej, 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ośrodkach 
rehabilitacyjnych. Wielu pracuje za granicą. Znacz-
na część ukończyła studia licencjackie i wyższe 
(Akademię Medyczną: wydział lekarski, farmaceu-
tyczny i stomatologiczny oraz 5-letnie studia magi-
sterskie – pielęgniarstwo). Część zmieniła zawód po 
ukończeniu Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu 
(filologia polska, psychologia i prawo). Kilku absol-
wentów uzyskało stopień doktora nauk. Sprzęt me-
dyczny, w który były wyposażone pracownie i sale 
demonstracyjne, został przekazany m. in. do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej i do Powiatowego 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych; część wyko-
rzystuje I LO. 

Szkołę ukończyło wielu absolwentów: Liceum 
Medyczne – 1494, Ratownictwo Medyczne – 238, 
Policealne Studium Psychiatryczne – 467, Police-
alne Studium Higieny Szkolnej – 67, Policealne 
Studium Terapii Zajęciowej – 452 (dzienne) i 157 
(zaoczne), Policealne Studium Pielęgniarstwa – 22, 
Policealne Studium Asystentek Pielęgniarstwa (dla 
pracujących) – 87, Wydział Fizjoterapii – 81.

Nasuwają się smutne refleksje, że za parę lat nie 
będzie nas miał kto pielęgnować, bo najmłodsi ab-
solwenci mają już dość długi staż pracy. 

„Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam…” – J. Tuwim
Wspomnienia absolwentek 

Anna Skowrońska – dyplom w 1992 r.: W tym 
samym roku wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr 
Adoratorek Krwi Chrystusa. Ukończyłam studia 
pedagogiczne, studium socjoterapii, specjalizację 
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego  
i intensywnej terapii. Obecnie pracuję na Oddzia-
le Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Poznaniu.  
Z perspektywy lat, Liceum Medyczne wspominam 
jako szkołę nabywania odwagi do życia i wychowa-
nia do zasad, a nie tylko do umiejętności. „Medyk” 
to dla mnie ciepłe wspomnienie: kwiatów i dyscy-
pliny na biologii, słuchowisk radiowych budzących 
wyobraźnię na języku polskim, czerpanie z umiejęt-
ności nauczycieli zawodu, podglądanie stylu elegan-
cji na anatomii, krochmalone krzyżaki, kołnierzyki  
i mankiety, w których czułyśmy się jak pensjonarki. 

Wizyta młodzieży i dyrekcji szkoły w Bonn
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Dziś te pensjonarki to bogate osobowości w pielę-
gniarstwie. I za to przygotowanie do poszanowania 
cudzej i własnej wartości z serca dziękuję wszystkim 
profesorom. Wasza Ania z Va. 

Krystyna Sylwia Bień – dyplom w 1989 r., potem 
studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej oraz 
liczne studia podyplomowe: Pracuję w Uzdrowisku 
Świeradów-Czerniawa jako kierownik administra-
cji i sekretarz Rady Nadzorczej. To właśnie szko-
ła nauczyła mnie systematyczności w życiu i chęci 
niesienia pomocy innym; szacunku dla tradycji, a to 
dzięki charyzmatycznej osobie mojej wychowawczy-
ni. Internat to pięć lat wspaniałej atmosfery, zabawy, 
nauki życia i wielu znajomości. Do dziś tęsknię za 
tamtymi miejscami i minionymi latami. 

Barbara Synówka – dyplom w 1981 r.: Pra-
cowałam na wszystkich oddziałach szpitalnych  
i w laboratorium analitycznym, obecnie – w przy-
chodni lekarza rodzinnego – dra F. Hertmana. Za-
wsze wspominam wzruszenie, jakie mnie ogarnęło, 
gdy po raz pierwszy otrzymałyśmy czepki pielęgniar-
skie, gdy słyszałam hymn pielęgniarski, śpiewany  
w czasie uroczystości szkolnych, a który dźwięczy mi 
w uszach do dziś. 

Monika Ośko (z domu Staniszewska) – dyplom 
1993 r., potem studia na Akademii Medycznej  
w Poznaniu: Ukończyłam stomatologię, potem do-
skonaliłam swoją wiedzę w USA. Jestem instrukto-
rem ortodoncji. Pracuję w Bolesławcu. To właśnie 
dzięki mojemu Liceum Medycznemu nauczyłam się 
nie tylko zawodu, ale samodyscypliny, zasad szla-
chetnej rywalizacji, dokładności w pracy, poznawa-
łam zasady dobrego wychowania, a nawet to jak za-
chować porządek i ład w swoim otoczeniu. Po latach 
widzę wszechstronność oraz wysoki poziom naucza-
nia i wychowania. 

Walentyna Jewtuch – dyplom w 1982 r.: Praco-
wałam w szpitalu w Lwówku Śląskim przez cztery 

lata, potem w Poradni Dziecięcej w Bolesławcu. 
Obecnie pracuję w Punkcie Szczepień – Przychodni 
Lekarza Rodzinnego. Szkoła dała mi wiedzę zawo-
dową i ogólną, było ciężko, ale miło to wspominam. 
Szczególnie ciepło myślę o internacie, który był dru-
gim domem. Przyjaźnie z lat szkolnych trwają do 
dziś, spotkałyśmy się na zjeździe po 25 latach i były 
łzy wzruszenia. 

Lilianna Paczkowska – dyplom w 1979 r.: Cały 
czas pracuję w Szpitalu Powiatowym w Bolesław-
cu – jestem oddziałową oddziału noworodków. 
Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu oraz zrobiłam specjalizację 
pediatryczną, co pozwala mi na wykładanie tego 
przedmiotu w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy.  
Po latach stwierdzam, że w moim Liceum Medycz-
nym nauczono nas ważnych rzeczy w pracy pie-
lęgniarki, czyli kształtowania poczucia bliskości  
z tymi, którym pomagamy, zdobywania zaufania, 
rozpoznawania potrzeb. Dyscyplina nieraz budziła 
sprzeciw, ale wpojone zasady bardzo się przydały  
w mojej pracy. 

Barbara Kozomaricz (z domu Rzeczycka)  
– dyplom w 1980 r.: Dwa lata pracowałam w Sana-
torium Kolejowym we Wleniu, od 1982 r. do chwi-
li obecnej w Bolesławcu. Obecnie jestem Naczelną 
Pielęgniarką ZOZ. Ukończyłam też Wydział Terapii 
Zajęciowej, uzyskałam licencjat z pielęgniarstwa na 
PWSZ w Legnicy. Studia magisterskie ukończyłam 
w Opolu (pedagogika opiekuńcza ze specjalizacją 
– organizacja zarządzania dla pielęgniarek). Szkoła 
wpoiła mi zasady etyczne, zaszczepiła silną empatię 
wobec drugiego człowieka, pokazała prestiż zawodu. 
Czułyśmy się wyjątkowe. Po latach mogę z pełnym 
przekonaniem stwierdzić, że ta młoda dziewczyna, 
jaką wówczas byłam, dokonała słusznego wyboru. 

Alicja Brusiło

Mieszkanki internatu w czasie nauki własnej z kierowniczką  
mgr Haliną Jasiukiewicz

Przyrzeczenie harcerskie 9 II 1971 r. 
odebrał harcmistrz lek. med. Zdzisław Jackowiak



47

50-lecie Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Początki działalności nie były łatwe, najwięk-
sze trudności stanowiły problemy lokalowe. Kiedy 
1 września 1960 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej we Wrocławiu zdecydowało o powsta-
niu Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zlokalizowano 
ją przy Technikum Górnictwa Rud. W 1960 r. było 
zaledwie 23 uczniów. Już w 1964 r. ich liczba wzro-
sła do 130, więc należało zmienić lokum. Znaleziono 
je w szkole zawodowej przy ul. Komuny Paryskiej.  
Z uwagi na to, że ilość oddziałów nadal rosła, uzna-
no, że placówka powinna istnieć samodzielnie.

W 1966 r., decyzją Kuratorium Wrocławskiego 
Okręgu Szkolnego, szkoła stała się samodzielną jed-
nostką, a dyrektorem został Ferdynand Fryt. Grono 
pedagogiczne składało się z nauczycieli, którzy za-
trudnieni zostali na niepełny etat. Wśród nich moż-
na wymienić: Janusza Rutkowskiego – nauczyciela 
matematyki, fizyki, arytmetyki gospodarczej, ks. 
Piotra Ważydrąga – katechetę, Jerzego Sobczaka – 
nauczyciela wychowania fizycznego. Sekretariat  
i księgowość prowadziła Wanda Grobelniak, a specja-
listką do spraw uczniowskich była Barbara Partyka–
Chuchro. W tym roku placówka została przeniesiona 
do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie miała  
swoją siedzibę do 1991 r. (z wyjątkiem lat 1971– 
1976, kiedy z powodu remontu SP nr 1 mieściła się 
przy Liceum Ogólnokształcącym). 

W czasie sprawowania funkcji przez dyrektora 
F. Fryta, szkołę opuściło wielu wykwalifikowanych 
absolwentów różnych specjalności, wykształconych 
głównie na potrzeby bolesławieckiego rzemiosła. 
Wśród nich byli masarze, zegarmistrzowie, fryzje-
rzy, sprzedawcy, piekarze, kucharze, cukiernicy, 
krawcy i szewcy. Dyrektor dbał o rozwój szkoły, za-

biegał o atrakcyjne praktyki uczniowskie. Nauczy-
ciele wspominają go jako kompetentnego, oddanego 
swojej funkcji człowieka.

W 1969 r. stanowisko dyrektora objął Adam Pietr-
kiewicz i sprawował ją przez siedemnaście lat. Był 
to człowiek niezwykle aktywny, działał w Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, przez wiele lat sprawo-
wał funkcję instruktora Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Przybyło wówczas wielu nowych nauczycie-
li. W skład grona pedagogicznego weszli: Andrzej 
Chuchro – nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
Maria Jethon – nauczyciel wychowania obywatel-
skiego, Barbara Kościelewska – nauczycielka ma-
tematyki, Zofia Małek – nauczycielka matematyki, 
Alfreda Matonóg – nauczycielka języka rosyjskiego, 
Adam Pietrkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawo-
dowych, Barbara Rejwerska – nauczycielka języka 
polskiego, Stefania Górecka – nauczycielka języka 
polskiego, Waldemar Kowalski – nauczyciel wycho-
wania fizycznego, Etta Krzystanek – nauczycielka 
przedmiotów zawodowych. 

W latach 1973–1979 przy ZSZ istniała Szkoła 
Przysposabiająca do Zawodu.

W 1984 r. z inicjatywy Inspektora Oświaty Urzę-
du Miasta Bolesławca Jarosława Cichańskiego oraz 
dyrektora szkoły rozpoczęto inwestycję związaną  
z przystosowaniem budynku dawnego kina Wenus 
przy ulicy Zgorzeleckiej do potrzeb szkolnych. 

W 1986 r. następcą dyrektora A. Pietrkiewicza 
została Barbara Kościelewska. W latach 1989–1995 
przy ZSZ funkcjonował Ochotniczy Hufiec Pracy – 
Podstawowe Studium Zawodowe.

W dniu 1 września 1990 r. w związku z utwo-
rzeniem Liceum Zawodowego (o specjalności sprze-

50-lecie Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych 
im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Klasa 3c ZSZ 1985 r.Dyrektor Adam Pietrkiewicz w otoczeniu uczniów 
i grona pedagogicznego
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dawca-magazynier) została wpro-
wadzona nowa forma organizacyjna 
i nazwa Zespół Szkół Handlowych  
i Usługowych. W tym czasie nastą-
pił znaczny postęp w pracach bu-
dowlanych.

Wyremontowany obiekt zo-
stał oddany do użytku w 1991 r.,  
ale inauguracja roku szkolne-
go 1991/1992 odbyła się jeszcze  
w sali widowiskowej MDK.  
W kronice szkolnej czytamy: 
„Mieliśmy nadzieję, że nowy rok 
szkolny 1991/1992 rozpoczniemy 
w nowym budynku. Niestety, po-
witaliśmy go, jak dotąd, w sali wi-
dowiskowej Młodzieżowego Domu 
Kultury. Dyrektor, Barbara Koście-
lewska, przedstawiła dane dotyczące organizacji no-
wego roku szkolnego: jest nas 825 uczniów, uczymy 
się w 28 oddziałach. Uczniowie klas pierwszych sta-
nowią 12 oddziałów. Korzystamy z gościnnych po-
mieszczeń MDK oraz sal w zakładach pracy.”

Początek nowego roku kalendarzowego oka-
zał się szczęśliwy dla społeczności szkolnej, po raz 
pierwszy od 31 lat uczniowie i nauczyciele otrzymali 
lokum, o którym marzyli. Oprócz budynku szkolne-
go, oddano również do użytku salę gimnastyczną 
wraz z zapleczem. Należy zaznaczyć, że do tej pory 
szkoła nie miała warunków do krzewienia kultury 
fizycznej. Polepszeniu ich towarzyszyć zaczęły suk-
cesy sportowe, w tej dziedzinie szkołę rozsławiały 
dziewczęta na szczeblu miejskim, wojewódzkim,  
a nawet ogólnopolskim.

Radość z nowego budynku okazała się krótka. Już 
po roku stwierdzono, że jest za mało klas lekcyjnych, 
więc ponownie należy wprowadzić zajęcia na dwie 
zmiany. Kolejnym problemem okazały się zmiany 
gospodarcze na początku lat 90., które doprowadziły 
do dramatycznej sytuacji związanej z reorganizacją 
zakładów pracy. Przedsiębiorstwa zrezygnowały  
z prowadzenia warsztatów szkolnych, a uczniowie 
stracili możliwość odbywania praktyk zawodowych. 
Udało się jednak ten problem pomyślnie rozwiązać. 

Dyrekcja pozyskała hojnych sponsorów, dzięki 
którym można było lepiej wyposażyć sale lekcyjne. 
Wśród nich można wymienić: Zakłady Tkanin Tech-
nicznych Bonitex S.A., Cech Rzemiosł Różnych, 
Powszechną Spółdzielnię Spożywców Społem, Wo-
jewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego, 

Bolesławiecką Fabrykę Materiałów Medycznych 
Polfa S.A., Urząd Miasta Bolesławiec, Urząd Gmi-
ny Bolesławiec, Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
oraz Radę Rodziców. Dzięki ich ofiarności zorga-
nizowano pracownię maszynopisania, siłownię,  
a w 1994 r. pracownię komputerową, zakupiono 
również kasy fiskalne i sprzęt nagłaśniający.

Szkoła rozwijała się nie tylko w sferze wyposa-
żenia, ale również w zakresie kierunków kształce-
nia. W związku z tym pracę w niej znalazło wielu 
nowych nauczycieli: Teresa Bakalarz – katecheta,  
Alicja Brusiło – nauczycielka języka polskiego, 
Roman Charęza – nauczyciel przedmiotów za-
wodowych, Teresa Gembarzewska – nauczyciel  
wychowania fizycznego, Wioleta Kraus – nauczy-
cielka wychowania fizycznego, Jacek Kus – nauczy-
ciel wychowania fizycznego, Roman Starczewski 
– nauczyciel przedmiotów zawodowych, Wojciech 
Sikora – nauczyciel przedmiotów zawodowych,  
Irena Umińska – nauczycielka języka polskiego. 

1 września 1993 r. powstało Liceum Handlowe 
o specjalności technik-handlowiec. Oferta ZSHiU 
stała się na tyle atrakcyjna, iż nabór uczniów  
zwiększył się dzięki ich napływowi z terenów, gdzie 
funkcjonują szkoły o podobnym profilu. Świadczy to 
o konkurencyjności placówki na rynku oświatowym.

W roku szkolnym 1996/1997 uczniowie szko-
ły średniej stanowili już ponad 1/3 społeczności 
uczniowskiej. W tym czasie w kraju trwały prze-
obrażenia społeczno-ekonomiczne, które powodo-
wały zmiany w profilu kształcenia zawodowego.  
Zlikwidowano wiele zakładów pracy, a inne prze-

Budynek kina Wenus od strony południowej przed remontem 
(późniejszy budynek ZSHiU) – 1985 r.
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kształcono. Dla szkoły nie były to zjawiska bez 
znaczenia, spowodowało to kolejne istotne zmiany  
w organizacji praktyk dla uczniów, ale nabór do 
szkoły zawodowej utrzymywał się na tym samym 
poziomie co w latach poprzednich. Można nawet 
mówić o prawdziwym renesansie szkoły, gdyż 
zwiększyła się liczba klas na kierunkach: sprzedaw-
ca i w oddziałach wielozawodowych. W tym czasie 
szkolenie uczniów odbywało się w 82 zakładach  
rzemieślniczych, w 34 zawodach. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych prowadzona 
przez 20 lat bardzo dobra współpraca ze Starszym 
Cechu Rzemiosł Różnych, Eugeniuszem Stachow-
skim została wysoko oceniona przez Kuratorium 
Oświaty w Jeleniej Górze i Izbę Rzemieślniczą we 
Wrocławiu, natomiast Związek Rzemiosła Polskie-
go w Warszawie uhonorował szkołę Srebrnym Me-
dalem im. Jana Kilińskiego.

Od 1996 r. uczniowie wraz z gronem pedagogicz-
nym zaczęli poszukiwać patrona szkoły. Przez rok 
prezentowali sylwetki znakomitych Polaków, którzy 
mogliby pretendować do tego miana i stać się wzo-
rem dla młodzieży. Uznano, że najodpowiedniej-
szym będzie twórca polskiego renesansu Jan Kocha-
nowski, człowiek, który kochał życie, swój kraj oraz 
wierzył w moc wiedzy. Pracą nad jego poznaniem 
kierowała polonistka – Alicja Brusiło. Aby lepiej 
poznać swojego patrona, zorganizowano wycieczkę 
śladami Jana Kochanowskiego. Młodzież zwiedziła 
dworek, w którym tworzył swoje dzieła, zapoznała 
się z realiami życia w okresie renesansu, funkcjono-
waniem rodziny, pielęgnowaniem tradycji szlachec-
kich. Uczniowie mogli z zupełnie innej perspektywy 

zobaczyć twórcę trenów, tak bardzo odległego cza-
sowo, a jednocześnie niezwykle współczesnego.

Prace związane z wyborem patrona ukończo-
no 6 listopada 1997 r., a 29 maja 1998 r. odbyła się 
uroczystość nadania imienia szkole oraz wręczenia 
sztandaru. Rozpoczęła się Mszą świętą w kościele 
pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
a zakończyła się w sali kina Forum. Tam też zapro-
szeni goście mogli obejrzeć część artystyczną przy-
gotowaną przez uczniów pod kierunkiem Krystyny 
Boratyńskiej. Przedstawienie nawiązywało do „Pie-
śni świętojańskiej o sobótce” Jana Kochanowskiego.

Wszystkie lata funkcjonowania szkoły sprzyjały 
rozwojowi turystyki, tej harcerskiej i tej w duchu li-
terackim. Wycieczki były organizowane przez: Bar-
barę Kościelewską, Zofię Małek, Marię Małkowską 
(opiekunkę drużyny ZHP), Krystynę Boratyńską, 
Alicję Brusiło oraz Aldonę Wilas. Młodzież miała 

okazję obejrzeć Łowicz, Żelazową Wolę, Nieborów, 
Niepokalanów i Warszawę. W stolicy uczniowie 
wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu z Mat-
ką Teresą z Kalkuty. 

Pedagogom zależało również, aby ich ucznio-
wie otworzyli się na Europę. Zorganizowali więc 
wycieczkę do Pragi, gdzie młodzież zapoznała się 
ze sztuką baroku oraz starodrukami z Praskiej Bi-
blioteki. W kwietniu 1994 r. uczniowie wyjechali do 
Paryża, gdzie najbardziej zainteresowali się dziejami 
wielkich Polaków przebywających na emigracji po 
powstaniu listopadowym. Wielu wzruszeń dostar-
czyła wizyta przy grobie Fryderyka Chopina.

Trzeba przyznać, że najchętniej uczniowie lubili 
wyjeżdżać do Warszawy. Podczas jednej z wycie-

Grono pedagogiczne 1995 r.
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czek zorganizowanej przez Krystynę Boratyńską  
i Aldonę Wilas, maturzyści mieli okazję do spotkania 
z poetą, księdzem Janem Twardowskim, który zapro-
sił uczestników wycieczki do zakrystii i tam rozma-
wiał z nimi o poezji, filozofii i wyborach życiowych. 
Po spotkaniu pozostała fotografia i podziękowanie, 
które przesłał poeta opiekunkom i uczniom.

W 1998 r. Barbara Kościelewska przeszła na 
emeryturę, a nowym dyrektorem został Wiesław 
Stefanik. Rozpoczęto także kształcenie kaletników, 
logistyków i ekonomistów, odpowiadając na potrze-
by bolesławieckiego rynku pracy. 1 września 2002 r. 
powstało Liceum Ogólnokształcące nr 5.

Rzeczywistość inspiruje do nowych działań. Dy-
rektor wraz z nauczycielami języka niemieckiego 
nawiązał współpracę ze szkołą o podobnym profilu 
w Siegburgu. Dzięki temu przedsięwzięciu ucznio-
wie realizowali staż zawodowy w ramach projektu 
Leonardo da Vinci pod nazwą „Organizacja usługo-
wej firmy handlowej na przykładzie Niemiec”.

W 2004 r. zostało podpisane porozumienie  
o partnerstwie między ZSHiU a spółką A-Qua-
-Be z Görlitz. Dotyczyło ono współpracy w zakre-
sie kształcenia zawodowego. W lutym spotkali się  
w Bolesławcu przedstawiciele obu instytucji, czyli 
dyrektor szkoły Wiesław Stefanik z prezesem spół-
ki Wilhelmem Wimmertem. Ustalono, że w ramach 
partnerskiej współpracy Sokrataes-Comenius opra-
cowany zostanie międzynarodowy projekt, mający 
na celu spotkania i wymianę w ramach wspólnej  
pracy projektowej. Natomiast w ramach programu 
Leonardo da Vinci, partnerzy porozumienia opracują 
dwa międzynarodowe projekty dotyczące zorganizo-
wania zagranicznych staży i wymian adresowanych 
do młodzieży oraz nauczycieli. 

1 września 2004 powstało Technikum Uzupełnia-
jące nr 3, a 1 września 2005 r. – Powiatowa Szkoła 
Policealna nr 2; w ramy ZSHiU zostało też włączone 
Policealne Studium Medyczne. W tym czasie szkoła 
stała się ośrodkiem egzaminacynym w zawodach: 
technik-handlowiec, technik-ekonomista, sprze-
dawca i ratownik medyczny. 1 września 2004 r. po-
wstało Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych  
a 1 września 2005 r. – Technikum Uzupełniające  
nr 3 dla Młodzieży. 

Nauczyciele rozwijają talenty swoich wycho-
wanków w różnych dziedzinach, od zajęć wycho-
wania fizycznego począwszy, a na przedmiotach 
ogólnokształcących skończywszy. Na przestrzeni 
pięćdziesięciu lat swego funkcjonowania szkoła od-

notowała wiele sukcesów. Do końca lat 90. ucznio-
wie brali udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce  
i Świecie Współczesnym, dochodząc często do fina-
łu rejonowego i wojewódzkiego. Młodzieżowy Te-
atr Poezji działający w latach 1985–1990 otrzymał  
w 1987 r. wyróżnienie w eliminacjach woje-
wódzkich. Godnym odnotowania są indywidual-
ne sukcesy na polu sportowym uczennicy Liceum  
Zawodowego – Małgorzaty Habiniak, która wielo-
krotnie zdobywała najwyższe miejsca w różnych 
dyscyplinach sportowych: brała udział w Ogólno-
polskiej Spartakiadzie Młodzieży w 1991 r., w której 
zajęła VI miejsce oraz II miejsce w Mistrzostwach 
Polski Szkolnego Związku Sportowego na 800  
metrów w 1993 r., I miejsce w Wojewódzkich Indy-
widualnych Biegach Przełajowych na 800 metrów  
w 1993 r. Uczestniczyła również w Mistrzostwach 
Polski Biegów Przełajowych – Bydgoszcz 1994. 

W kolejnych latach uczniowie również odnosili 
sukcesy. Z najważniejszych osiągnięć należy wymie-
nić zdobycie w roku szkolnym 2004/2005 I miejsca 
w Mistrzostwach Strefy Jeleniogórskiej Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym, 2006/2007 
VI miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej oraz zakwalifikowanie się do półfinału  
w konkursie ogólnopolskim – Konkurs Biznes Ju-
nior, jak i w następnym roku szkolnym (2007/2008) 
zakwalifikowanie się do finału XVIII Ogólnopol-
skiego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Przy-
roda i człowiek – Kto przegrywa?”. W roku szkol-
nym 2009/2010 Aleksandra Ptak zajęła I miejsce 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości 
„Młody Przedsiębiorca”.

Nauczyciele dbają o kultywowanie tradycji 
szkolnych. Pierwsze Dni Humanisty zorganizowano 
wiosną 1993 r., kiedy polonistka Alicja Brusiło prze-
niosła tę imprezę do ZSHiU z Liceum Medycznego. 
Pomocy w tym przedsięwzięciu udzieliły: zastępca 
dyrektora – Krystyna Boratyńska, polonistka Anna 
Rutkowska i bibliotekarka Aldona Wilas. Jedną  
z części składowych tej corocznej szkolnej impre-
zy był konkurs mitologiczny. Nauczycielka historii 
Justyna Janczewska i polonistka Małgorzata Orzoł 
podjęły kontynuację Dni Humanisty. Przeprowa-
dzone zostały także dwa Międzyszkolne Konkursy 
Mitologiczne dla klas gimnazjalnych. Magdalena 
Gałkiewicz organizuje od kilku lat konkurs „Mło-
dy tłumacz – poeta” – jest to przedsięwzięcie skie-
rowane również do uczniów szkół gimnazjalnych.  
W maju 2010 r. Aldona Wilas zorganizowała we 
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współpracy z bolesławiecką pisarką Iwoną Banach 
Powiatowy Konkurs Literacki pod hasłem „Tajem-
nicze ogrody duszy”. 

Wraz z nowymi kierunkami kształcenia tworzą 
się nowe tradycje szkoły. Istotnym wydarzeniem 
było podpisanie listu intencyjnego w lipcu 2007 r. 
pomiędzy ZSHiU reprezentowanym przez dyrekto-
ra Wiesława Stefanika a Międzynarodową Wyższą 
Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu re-
prezentowaną przez rektora prof. dr hab. Andrzeja 
Bujaka oraz kanclerza mgr inż. Janusza Pawęskę. 
Dotyczył on współpracy w dziedzinie działalności 
edukacyjnej i formach kształcenia ustawicznego 
między obu stronami. Płaszczyzną współpracy stało 
się dążenie do osiągania najwyższej jakości edukacji 
oraz takie przygotowanie kadr, które umożliwi mło-
dym ludziom samodzielne i skuteczne realizowanie 
aspiracji zawodowych. Uczelnia zaoferowała absol-
wentom szkół policealnych prowadzonych przez Eu-
roConsulting możliwości kontynuowania studiów na 
preferowanych warunkach uzgodnionych przez oby-
dwie strony. Oprócz tego, zaproponowano wsparcie 
w postaci pomocy dydaktycznych z zakresu logisty-
ki i spedycji, organizację kursów i szkoleń logistycz-
nych, umożliwianie kadrze dydaktycznej i uczniom 
udziału w organizowanych przez siebie konferen-
cjach i seminariach.

Nasza szkoła zapewniła propagowanie wśród 
słuchaczy i absolwentów, informacji bieżących  
na temat uczelni. W tym celu zapraszano jej przed-
stawicieli na spotkania z młodzieżą oraz prowa-
dzono działalność szkoleniową uczelni w regional-
nym środowisku biznesu. Następny list intencyjny  
o współpracy został podpisany 8 października 2009 r.  
ZSHiU w Bolesławcu reprezentował dyrektor Wie-
sław Stefanik natomiast Międzynarodową Wyższą 
Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu kanc-
lerz Janusz Pawęska. Oferta współpracy została 
rozszerzona. Uczelnia zadeklarowała przekazanie 
bibliotece szkolnej publikacji naukowych uczel-
ni (Zeszytów Naukowych, monografii, podręczni-
ków), zorganizowania wykładów gościnnych oraz 
zajęć warsztatowych dla uczniów szkoły, zapew-
niła możliwość udziału uczniom w „dniach otwar-
tych”, zagwarantowała bezpłatne uczestnictwo  
w konferencjach naukowych. Oprócz tego, zapew-
niła nauczycielom skorzystanie z oferty studiów 
podyplomowych uczelni przy 10% zniżce za opłaty 
oraz zniżce 50% opłaty wpisowego dla absolwen-
tów naszej szkoły. Nasza szkoła zobowiązała się do 

zamieszczenia na stronach internetowych pełnej in-
formacji o współpracy z MWSLiT i o zasadach tej 
współpracy oraz informacji o ofercie edukacyjnej 
uczelni. Ponadto zapewniła uczelni stałe miejsce  
informacyjne na terenie szkoły. 

W roku szkolnym 2007/2008 społeczność 
szkolna rozpoczęła pracę nad Certyfikatem Jakości 
„Szkoła Przedsiębiorczości”, a koordynatorem tych 
działań została Agnieszka Koplin. Program miał na 
celu promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako 
istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły, promocję 
programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicz-
nej oraz z zakresu przedsiębiorczości oferowanych 
szkołom przez różne instytucje i organizacje jak 
również kształtowania kultury przedsiębiorczości 
w szkołach. Aby otrzymać Certyfikat szkoła pro-
wadziła działania w czterech obszarach: przygoto-
wanie do rynku pracy, gospodarowanie finansami, 
współpraca ze środowiskiem oraz ekonomiczny wy-
miar kształcenia ogólnego. Z tych działań przygo-
towane zostały sprawozdania. Na sukces pracowali 
wszyscy nauczyciele, odbywały się wycieczki do 
zakładów pracy, na zajęciach lekcyjnych objaśnia-
no zasady funkcjonowania przedsiębiorstw. W tym 
czasie uczniowie osiągali sukcesy w konkursach 
wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości. Najbardziej 
ucieszył fakt, że jako nieliczni w województwie 
dolnośląskim, otrzymaliśmy Certyfikat. Pod koniec  
2008 r., dyrektor szkoły wraz z koordynatorką  
odebrali w Warszawie dyplom uznania.

W roku szkolnym 2009/2010 pod kierunkiem 
Renaty Paszko 40% nauczycieli naszej szkoły 
realizowało projekt Centrum Informacji Zawo-
dowej, uwzględniający istotne cele dla rozwoju 
młodego człowieka. Przygotowano Program Roz-
wojowy Szkoły, którego celem było rozszerzenie  
zainteresowań uczniów związanych z prowadzeniem 
własnej działalności gospodarczej, podniesienie 
umiejętności kluczowych takich jak: zapewnienie 
uczniom uzyskania wiedzy, umiejętności kształ-
towania postaw przedsiębiorczych, związanych  
z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, 
warunkującej aktywne uczestnictwo w życiu gospo-
darczym, umiejętność uczenia i porozumiewania 
się w ojczystym języku, wyrównanie szans eduka-
cyjnych uczniów szkół zawodowych, podniesienie 
umiejętności uczniów uczestniczących w projekcie 
w zakresie efektywnego planowania kariery zawo-
dowej i zarządzania nią, zwiększenie motywacji 
uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, 
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rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku 
pracy, doskonalenie odczytywania i sporządzania 
ofert handlowych w języku obcym i tym samym 
doskonalenie przygotowań do egzaminu zawodowe-
go, wzrost świadomości uczniów uczestniczących 
w projekcie o potrzebie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i konieczności uczenia się przez całe 
życie. Korzyść z projektu mają również pracodawcy, 
którzy zapoznawani są z treściami z zakresu podno-
szenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodo-
wego na Dolnym Śląsku. Te działania poprawiają 
wizerunek szkół zawodowych jako placówek kształ-
cących nowocześnie, zgodnie z potrzebami rynku 
pracy. 

Uroczystość z okazji 50-lecia szkoły odbyła 
się 20 października 2010 r. Przygotowała ją mło-
dzież pod kierunkiem nauczycielki historii Justyny 
Janczewskiej, przy współpracy z Anną Serkies, in-
struktorką tańca, a jednocześnie nauczycielką przed-
miotów zawodowych. Część artystyczna to głównie 
ilustracja tańcem 50-letniej historii szkoły. 

Przy takiej okazji jest czas na wspomnienia. Nale-
ży zaznaczyć, że trzydzieści lat w ZSHiU przepraco-
wały: Barbara Kościelewska – matematyk i dyrektor 
szkoły, Alfreda Matonóg – pedagog, Maria Mał-
kowska – historyk, Zofia Małek – matematyk, wi-
cedyrektor. Od początku swojej kariery zawodowej  
w naszej szkole pracują dwie nauczycielki: Marzanna 

Szumachowska – matematyk i wicedyrektor szkoły 
oraz Aldona Wilas – nauczyciel-bibliotekarz. Warto 
było zapytać, jak wspominają szkołę i za czym tęsk-
nią? A oto ich refleksje. Marzanna Szumachowska: 
Zaraz po studiach przyszłam pracować do Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej. Jak każdy młody człowiek 
miałam swoje marzenia i ogromne przekonanie,  
że każdy musi znać matematykę na poziomie uni-
wersyteckim, i oczywiście, że ja tego dokonam. Czas  
i ówczesny dyrektor zweryfikowali moje poczynania. 
Pozostała jednak myśl, że logicznie myślący czło-
wiek powinien znać chociaż niektóre zagadnienia 
matematyczne. 

Aldona Wilas zapytana o refleksję nad szkołą 
odpowiada: 25 lat temu, kiedy zaczynałam pracę  
w ZSZ towarzyszyło mi uczucie, że jestem dla tych 
uczniów kimś ważnym. Szacunek, z jakim traktowano 
nauczycieli, wynikał z odpowiedniego wychowania 
młodzieży i potwierdzał fakt, że nauczyciel to brzmi 
dumnie. Po upływie ćwierć wieku tęsknię za tą mło-
dzieżą.

Autorka składa wszystkim serdeczne podziękowania 
za pomoc w zgromadzeniu materiałów do niniejszego 
opracowania. Szczególnie dziękuję p. Marii Małkowskiej 
i p. Zygmuntowi Brusiło za udostępnienie swoich tekstów 
dotyczących historii szkoły.

Małgorzata Orzoł

Wręczenie certyfikatu „Szkoła Przedsiębiorczości” 2008 r.
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu powstała 
3 września 1956 r. W nowo utworzonej szkole na-
ukę rozpoczęło 506 uczniów w 14 oddziałach klaso-
wych. Tymczasową siedzibą tej szkoły był budynek 
internatu Technikum Górnictwa Rud przy ul. Armii 
Czerwonej nr 4 (obecnie ul. Bankowa).

Dwunastoosobowa Rada Pedagogiczna pod 
kierownictwem Bolesława Wilkosza stanęła do 
pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pierwszymi 
nauczycielami byli: Ja-
nina Rajwerska, Danuta 
Szczyglewska, Henryka 
Mostowska, Helena Roz-
pleszcz, Natalia Hnat, 
Walentyna Drabikowska, 
Wiesława Szczerek, Da-
nuta Białek, Anastazja 
Maczel, Wanda Nowak  
i Irena Neiheiser. W paź-
dzierniku do grona dołą-
czyła Aleksandra Moos,  
a w 1957 r. Edward Ragus 
i Bronisław Mazur, które-
mu kierownik powierzył 
funkcję swojego zastępcy.

Po pierwszym roku na-
uki, szkołę opuściło 22 ab-
solwentów. W tym samym 
roku w czasie wakacji let-
nich szkoła otrzymała sta-

łe lokum w zabytkowym secesyjnym budynku przy 
ul. Armii Czerwonej 10. Na tej samej posesji, w dru-
gim budynku, była sala gimnastyczna i świetlica dla 
maluchów. Wsparciem działalności wychowawczej 
były organizacje młodzieżowe: Związek Harcerstwa 
Polskiego, Liga Przyjaciół Żołnierza, Szkolne Kasy 
Oszczędności i Polski Czerwony Krzyż. Dzieci bar-
dzo chętnie uczestniczyły w zajęciach pozaszkol-
nych i sportowych. Nowo zatrudniony nauczyciel 

wychowania fizycznego 
Jan Płonka organizował 
na miejskim stadionie ma-
sowe imprezy sportowe 
nazywane Świętem Kultu-
ry Fizycznej.

W 1959 r. uczyło się 
już 713 uczniów w 18 
oddziałach. Grono peda-
gogiczne powiększyło się 
o następnych nauczycie-
li: Halinę Ołenicz, Zofię 
Łysoń, Annę i Janusza 
Rutkowskich, Stanisławę 
Korczak, Olgę Żegiestow-
ską i Mirosławę Bukow-
ską. 

1 września 1960 r. 
oddano do dyspozycji 
szkolną stołówkę działa-
jącą przy świetlicy. Bole-

Fragment pocztówki z widokiem szkoły

Pierwsi uczniowie szkoły wraz z wychowawcami, 
wrzesień 1956 r.
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sławieckie Zakłady Kamienia Budowlanego objęły 
patronat nad szkołą. Jako zakład opiekuńczy czynnie 
wspierały szkołę w bieżących remontach i zakupie 
pomocy dydaktycznych. Dzięki niemu w szkole po-
jawił się pierwszy telewizor i aparatura nagłaśniają-
ca na szkolnych potańcówkach. 

W czerwcu 1963 r. mury szkolne opuściło już 
107 absolwentów, co stanowiło 96% wszystkich 
uczniów klas siódmych.

Wielokrotnie zmieniali się kierownicy i dyrekto-
rzy szkoły. W 1963 r. kierownik B. Wilkosz odszedł 
na urlop naukowy, a jego obowiązki przejęła Maria 
Krycka; jej zastępczynią została Róża Larkowska.  
W 1964 r. powrócił B. Wilkosz już jako magister  
historii. Od 1969 do 1972 r. ponownie nie było 
kierownika Wilkosza w szkole, tym razem zo-
stał oddelegowany do pracy w Wydziale Oświaty  
w Bolesławcu. Funkcję kierownika placówki pełniła 
Czesława Majewska. B. Wilkosz ponownie kierował 
szkołą od 1972 do 1975 r. Po nim dyrektorem szkoły 
została Róża Larkowska, a w latach 1977–1990 Ha-
lina Jarmakowicz. Od 1990 do 1999 r. dyrektorem 
szkoły był Lesław Kasprzycki.

27 grudnia 1966 r. dla uczczenia Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego, w X rocznicę powstania Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Bolesławcu, odbyła się uroczystość 
nadania szkole imienia Leona Kruczkowskiego. Ko-
mitet Rodzicielski i Zakład Opiekuńczy ufundowali 
sztandar, a na parterze szkoły została wmurowana 
pamiątkowa tablica z wizerunkiem patrona. 

Kierownik szkoły Bolesław Wilkosz z nauczycielami 1958 r.

Mając sztandar i patrona, szkoła zaczęła wypra-
cowywać swój ceremoniał. Dzieci w trzech grupach 
wiekowych: pacholęta, sztubaki i żaki pogłębiały 
swoją wiedzę o historii szkoły, miasta i patronie.  
Od roku szkolnego 1969/1970 podjęto stosowanie 
wybranych elementów technik Célestina Freineta – 
nauczanie wielopoziomowe, metody pracy zucho-
wej oraz szerszą organizację konkursów dla uczniów 
szczególnie zdolnych. Samorząd Szkolny inicjował 
współzawodnictwo międzyklasowe. Często odby-
wały się akademie i imprezy rocznicowe, na które 
byli zapraszani rodzice i goście spoza szkoły.

Wyniki pracy nauczycieli i wychowawców były 
coraz lepsze, a oceny wystawiane przez rodziców  
i środowisko społeczne dobre. Zwierzchnie władze 
miejskie i oświatowe również wysoko oceniły pracę 
pedagogiczną przyznając nauczycielom odznaczenia 
państwowe i resortowe. Krzyże Kawalerskie Orde-
ru Odrodzenia Polski otrzymali: Bolesław Wilkosz,  
Sabina Czernik, Maria Krycka, Wiesława Szopa  
i Halina Ołenicz; wielu odznaczono Złotymi i Srebr-
nymi Krzyżami Zasługi, Medalami Edukacji Naro-
dowej i odznaką Zasłużony dla Miasta Bolesławca.

W roku szkolnym 1977/1978 w klasach I-VIII 
uczyło się 622 uczniów, zaś w oddziałach przed-
szkolnych było 35 dzieci.

Dużym wsparciem dla szkoły byli rodzice 
uczniów skupieni w Komitecie Rodzicielskim. 
Dzięki zaangażowaniu ich, nauczycieli i starszych 
uczniów do pracy społecznej w latach 1967–1969 
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wybudowano boisko szkolne. Zmodernizowano je 
również przy wsparciu rodziców, w latach 1982–1984.

Bardzo ważnym zadaniem dla szkolnego peda-
goga i wychowawców klasowych było ciągłe kon-
taktowanie się ze środowiskiem rodzinnym wycho-
wanków. Wiele dzieci pochodziło z rodzin, które 
potrzebowały wsparcia i pomocy. Lista dzieci ob-
jęta opieką i dożywianiem była długa. Trafiały się 
też przypadki rodzin patologicznych, gdzie trzeba 
było szukać pomocy w Sądzie Rodzinnym i Pomocy 
Społecznej. Dzieci mające kłopoty z nauką lub nie-
wydolne intelektualnie kierowane były do Poradni 
Pedagogiczno-Wychowawczej. Takie działania były 
konieczne, ale też i wielce skuteczne.

W czerwcu 1986 r. społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Bolesławcu, uroczyście obchodziła 
XXX-lecie istnienia szkoły. Główna impreza rocz-
nicowa odbyła się w sali Forum Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury. Wśród zaproszonych gości byli: 
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Kazi-
mierz Gałganek, naczelnik Bolesławca Piotr Bojko, 
inspektor Oświaty i Wychowania Jarosław Cichański. 

W latach 1984–1988 szkoła nawiązała współ-
pracę ze Szkołą Podstawową im. Jurija Gagarina  
w Pirnie niedaleko Drezna. Nauczyciele i uczniowie 
obu szkół odwiedzali się nawzajem, organizując róż-
ne atrakcyjne wycieczki krajoznawcze i rozgrywki 
sportowe. Takie kontakty były atrakcją dla dzieci  
i nauczycieli.

W 1989 r. uczyło się w szkole 509 uczniów  
w 22 oddziałach, a Rada Pedagogiczna liczyła 33 
nauczycieli. Nauka odbywała się na dwie zmiany. 
W tym okresie życie szkoły toczyło się codzienną 
pracą. Oprócz nauki i planowanych zajęć odbywa-
ło się wiele konkursów przedmiotowych, wycieczek 
krajoznawczych i zawodów sportowo–rekreacyj-
nych. Tradycją było wystawianie inscenizacji jase-
łek w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Często 
na te przedstawienia bożonarodzeniowe były zapra-
szane dzieci z Domu Dziecka z Bolesławca. Inną 
popularną formą prezentowania dorobku zajęć po-
zalekcyjnych oraz kół artystycznych były koncerty  
w formie popisów umiejętności artystycznych przed 

rodzicami i zaproszonymi gośćmi. W szkole dzia-
łało koło turystyczne PTTK. Uczniowie chętnie  
i często jeździli na wycieczki i zielone szkoły. Bardzo 
miłą i wzniosłą uroczystością szkolną było zawsze 
pożegnanie absolwentów. W 1996 r. było ich 72,  
w 1997 r. – 65, a w 1998 r. – 76. 

40-lecie swojego istnienia szkoła obchodziła  
w 1996 r. Galowe spotkania społeczności szkolnej  
z zaproszonymi gośćmi odbyło się w sali widowi-
skowej BOK.

Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
1997/1998 szkołę odwiedziły byłe uczennice z Nie-
miec, które w tym budynku uczyły się w latach 1939 
–1945. Goście, starsze panie, przyjechały do Bole-
sławca z różnych stron świata, gdzie obecnie miesz-

Szkolne jasełka 1994 r.
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kają, aby z wielkim rozrzewnieniem zwiedzić po  
latach swoją szkołę. W kronice dokonały wpisu, a po 
kilku miesiącach na ręce dyrektora szkoły przesłały 
list z podziękowaniem za miłe przyjęcie. 

Po 43 latach działalności Szkoła Podstawowa  
nr 3 w Bolesławcu przestała istnieć. W czerwcu 1999 r.  
na podstawie Uchwały nr VII/54/99 Rady Miasta  
z dnia 30 marca 1999 r. nastąpiło połączenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Bolesławcu ze Szkołą Podsta-
wową nr 5 w Bolesławcu. Nowa szkoła otrzymała 
nr 2 i przejęła patrona szkolnego po Szkole Podsta-
wowej nr 5 (Bohaterów II Armii Wojska Polskiego).

Szkoła Podstawowa nr 2, z siedzibą w budyn-
kach przy ulicy Bankowej 8 i 10, przejęła dodat-

kowo uczniów klas V-VII ze zlikwidowanej wtedy 
Szkoły Podstawowej nr 8 z ulicy J. Słowackiego 2  
(tam powstało wtedy Gimnazjum Samorządowe  
nr 3). Również na życzenie rodziców, do nowej 
„dwójki” zostały przyjęte dwie klasy wraz z wycho-
wawcami z byłej Szkoły Podstawowej nr 1 (szkoła ta 
została przekształcona w Gimnazjum Samorządowe 
nr 1). Po zakończeniu wszystkich czynności organi-
zacyjnych nowy rok szkolny 1999/2000 rozpoczęło 
1250 uczniów. Rada Pedagogiczna pod kierownic-
twem dyrektora Lesława Kasprzyckiego, składała się 
z 62 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze 
godzin i 11 nauczycieli zatrudnionych na godziny. 
Środowisko szkolne kontynuowało wypracowane 
formy i tradycje swojej poprzedniczki. Ceremoniał 

szkolny, sprawdzone metody pracy wychowawczej 
w zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach oraz zie-
lone szkoły nadal cieszyły się uznaniem. Niewiele 
też zmienił się rejon rekrutacyjny szkoły, z którego 
pochodzili uczniowie; problemy środowiska rodzin-
nego pozostały te same. Wychowawcy i szkolny pe-
dagog ściśle współpracowali z rodzinami uczniów 
wymagających pomocy i wsparcia. Dyrekcja i Rada 
Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców 
postanowili wprowadzić nowy element opiekuńczo-
-wychowawczy, polegający na integracji dzieci peł-
nosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

1 września 2001 r. Szkoła Podstawowa nr 2  
w Bolesławcu, jako pierwsza w mieście, otrzymała 

zgodę na utworzenie pierwszej klasy integracyjnej. 
Naukę w tej klasie rozpoczęło dwudziestu uczniów 
pełnosprawnych i pięciu uczniów wymagających 
specjalnej opieki. Trudnej pracy w tej klasie podję-
ły się, przygotowane specjalnie do tych zadań, dwie 
nauczycielki Jarosława Baran i Joanna Filistyńska. 
Dodatkowo zatrudniono rehabilitantkę Barbarę  
Januszkiewicz. Od tego momentu szkoła nosiła na-
zwę: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Bolesławcu.

Aby sprostać ważnym i specjalnym wymogom 
gwarantującym bezpieczeństwo poruszania się dzie-
ci niepełnosprawnych, należało budynek przy uli-
cy Bankowej 8 przystosować do tych zadań. Prze-
prowadzono kapitalny remont z uwzględnieniem  

Szkolna wycieczka uczniów kl. VIII, Wieliczka 1995 r.
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rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny wymaganych w tego typu placówkach. Zainsta-
lowano windę osobową, na korytarzach powstały 
strefy bezpiecznego poruszania się. Toalety i ła-
zienki zostały przystosowane do potrzeb niepełno-
sprawnych, powstał pokój rehabilitacyjny i miejsce 
do zajęć indywidualnych. Izba lekcyjna dla klasy 
integracyjnej otrzymała odpowiednie ławki i krzesła 
przystosowane do wzrostu i potrzeb uczniów. 

W 2002 r. naukę rozpoczęła druga klasa inte-
gracyjna, w niej również było pięcioro uczniów 
niepełnosprawnych. Nad tą klasą opiekę i naucza-
nie sprawowały: Krystyna Gluza i Beata Wysocka. 
Dodatkowo zatrudniono w pełnym wymiarze godzin 
psychologa Ewę Scelinę.

W roku szkolnym 2006/2007 nowym dyrektorem 
szkoły została Łucja Wyrzykowska, dotychczasowy 
wieloletni wicedyrektor. Z roku na rok powiększa-
ła się liczba klas integracyjnych. Doświadczeni na-
uczyciele często dzielili się swoją wiedzą z zakresu 
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Takie informa-
cje były przekazywane na konferencjach szkolenio-
wych organizowanych przez nadzór pedagogiczny. 

Szkoła starała się wychodzić do środowiska,  
z którego były lub też miały być w przyszłości szkol-
ne dzieci. Tradycją były spotkania przyszłych pierw-
szoklasistów jeszcze w poprzedzającym roku nauki. 
Na tych spotkaniach dziecko oswajało się ze szkołą, 
a rodzice mogli poznać przyszłą wychowawczynię 
i warunki, w jakich będzie uczyła się ich pociecha. 
Inną, dobrze znaną w środowisku, była impreza  
plenerowa z okazji Dnia Dziecka, organizowana 
przez nauczycieli klas młodszych i rodziców. Była 
to miła okazja, aby spotkać się na boisku szkolnym, 
gdzie odbywały się konkursy sprawnościowe, popi-
sy artystyczne uczniów, a bufet serwował przysmaki 
z rożna. Nauczyciele klas młodszych wraz z rodzica-
mi corocznie organizowali szkolny teatr, na którym 
były odgrywane spektakle prezentujące znane bajki. 
Dzieci żywo reagowały na widok swojej pani lub 
mamy przebranej za znaną postać bajkową. Dodat-
kowym plusem organizowania imprez plenerowych 
i spektakli było pozyskiwanie pieniędzy na rzecz 
pomocy uczniom. Kalendarz szkolnych imprez był 
bogaty. Uczniowie brali udział w różnego rodzaju 
przeglądach i konkursach przedmiotowych na tere-
nie szkoły, w mieście i w powiecie. Były to m. in.: 
Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla uczniów 
klas VI, konkurs historyczny „W świecie mitów”, 
konkursy czytelnicze i plastyczne, konkursy przy-

rodnicze „Wędrówki po mapie świata”, konkursy 
poznawania państw Unii Europejskiej „Bolesławiec 
w Europie”, konkursy matematyczne i ekologiczne. 
W okresie Bożego Narodzenia szkoła rozbrzmiewa-
ła kolędami – w szkolnej auli odbywały się jasełka 
bożonarodzeniowe podziwiane przez rodziców i za-
proszonych gości. 

Dzieci nie zapominały o udzielaniu pomocy 
wszystkim, którzy tej pomocy oczekują. Akcje zbie-
rania pieniędzy organizowane z przeznaczeniem na 
pomoc innym cieszyły się dużym uznaniem i ofiar-
nością. Przykładem tego może być coroczna akcja 
Góra Grosza przeznaczana na ogólnopolską pomoc 
dla osieroconych dzieci. Uczniowie nie zapominali 
też o zwierzętach. Zbierano pieniądze na pomoc w 
przetrwaniu zimy bezpańskim zwierzętom i pomoc 
w utrzymaniu schroniska dla psów i kotów. Starsi 
uczniowie chętnie uczestniczyli w miejskiej akcji 
ekologicznej segregacji odpadów i selekcji baterii.

W szkole często odbywały się akcje i imprezy  
o charakterze społecznym. Znani bolesławianie 
czytali dzieciom książki w ramach akcji Cała Pol-
ska czyta dzieciom. Równie mocno propagowana 
była akcja Szkoła bez przemocy. Dzieci wiedziały  
o dużej szkodliwości tego zjawiska społecznego  
w środowisku rodzinnym i szkolnym. O tym, jak 
zachować się w sytuacji zagrożenia i jak poruszać 
się po drogach, bardzo często mówili dzieciom po-
licjanci na szkolnych apelach i szkoleniach wyrabia-
nia karty rowerowej. Szkoła dbała o to, aby oprócz 
wiedzy z programu nauczania, uczeń był wyposażo-
ny w wiedzę praktyczną, niezbędną do społecznego 
życia. Silną stroną szkoły było zorganizowanie pra-
widłowej opieki pozalekcyjnej w szkolnej świetlicy  
z dożywianiem.

Ponadto dzieci miały opiekę logopedyczną, była 
badana ostrość słuchu. Te dobrodziejstwa mogły 
mieć miejsce, ponieważ szkoła miała odpowied-
nich fachowców. W roku szkolnym 2006/2007 od 
klasy pierwszej do szóstej odziały integracyjne były 
już w obu budynkach szkoły, mimo że obiekt przy  
ulicy Bankowej 10 nie był dostatecznie przystoso-
wany dla ich potrzeb. W starszych klasach integra-
cyjnych, oprócz nauczycieli przedmiotowych byli 
nauczyciele wspierający, których głównym zada-
niem była opieka nad niepełnosprawnymi.

Wizytówką szkolnych zajęć pozalekcyjnych był 
dziewczęcy zespół wokalno–taneczny Iskierki pro-
wadzony przez Alinę Dybał. Zespół występował na 
imprezach szkolnych, reprezentował szkołę na kon-
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certach i przeglądach w Bolesławcu i okolicy. Chlu-
bą szkoły były także zespoły sportowe lekkiej atlety-
ki i siatkówki. Trenerem, wychowawcą i opiekunem 
młodych sportowców był Kazimierz Prokowski, 
nauczyciel wychowania fizycznego. Dzięki niemu 
osiągano znakomite wyniki, które przyniosły szkole 
znaczące miejsce na terenie województwa dolnoślą-
skiego, a nawet kraju. 

W 2004 r. chłopcy klas VI zdobyli w czwórboju 
lekkoatletycznym I miejsce na terenie miasta i po-
wiatu. W tym zespole bezkonkurencyjny był Patryk 
Dudyński, który zdobył 359 punktów, co dało mu 
mistrzostwo strefy jeleniogórskiej. Nie był to koniec 
sukcesów tego ucznia. W tym samym roku na Sta-
dionie Olimpijskim we Wrocławiu na lekkoatletycz-
nych mistrzostwach województwa dolnośląskiego 
zdobył tytuł mistrza województwa dolnośląskiego. 
Patryk do bogatej kolekcji medali (trzykrotny mistrz 
strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej i w czwór-
boju lekkoatletycznym) dorzucił jeszcze kolejny 
medal zdobyty we Wrocławiu w biegu na 300 m. 
Za tak wspaniałe wyniki sportowe, w nauce i wzoro-
we zachowanie, na koniec roku szkolnego otrzymał 
tytuł Najlepszego Sportowca Szkoły. Dziewczęta  
w 2005 r. na mistrzostwach województwa dolnoślą-
skiego w minisiatkówce zajęły III miejsce w woje-

wództwie. Opiekunką i trenerką była Maria Kahl. 
Również duży sukces sportowy odnieśli uczniowie 
na lekkoatletycznych mistrzostwach województwa 
dolnośląskiego w 2007 r. Łukasz Rogalski w biegu 
na 300 m zdobył tytuł mistrza województwa, a Pau-
lina Kowalik wywalczyła drugie miejsce w skoku  
w dal. W tym samym roku były sukcesy w minisiat-
kówce – reprezentacja chłopców zdobyła II, a dziew-
cząt III miejsce w województwie. W 2008 r. w za-
wodach wojewódzkich uczniowie zdobyli: I miejsce  
w czwórboju lekkoatletycznym, II miejsce w mini-
siatkówce dziewcząt oraz III miejsce w finale Ogól-
nopolskiego Czwórboju Lekkoatletycznego Dziew-
cząt w Toruniu. Paula Kowalik zdobyła tam I miejsce 
w skoku w dal i w biegu na 600 metrów – co dało jej 
I miejsce w klasyfikacji generalnej czwórboju.

Z końcem roku szkolnego 2010/2011 Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Bolesławcu przestała istnieć 
jako samodzielna placówka. Na podstawie Uchwały 
Rady Miasta z dnia 25 maja 2011 r. została włączo-
na do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu,  
z siedzibą przy ulicy J. Słowackiego 2. Dla społecz-
ności szkolnej będzie to następny, już trzeci etap  
budowania swojej historii.

Lesław Kasprzycki

Budynek szkoły
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27 kwietnia 2011 r. minęła 25 
rocznica zwycięskiego dla Bolesław-
ca Telewizyjnego Turnieju Miast Bo-
lesławiec – Sanok. Było to wydarze-
nie, które na wiele tygodni, przed i po 
imprezie, intrygowało i zarazem mo-
bilizowało mieszkańców obu miast. 
W tych latach Telewizja Polska wy-
pracowała cykl imprez masowych 
opartych na współzawodnictwie, 
mających na celu mobilizację społe-
czeństwa do działalności społecznej. Do tej grupy 
zaliczano telewizyjne turnieje miast. Była to audycja 
cykliczna nadawana od lat 60. do końca lat 80. XX 
w. Jednym z twórców tego udanego przedsięwzięcia 
był Mariusz Walter, późniejszy szef prywatnej stacji 
TVN. Program był realizowany na żywo i składał 
się z kilkunastu konkurencji sportowych, sprawno-
ściowych i kulturalnych, w których uczestniczyły 
reprezentacje obu rywalizujących ze sobą miast. Ta-
kie turnieje były świetną okazją do zaangażowania 
całej społeczności, do promowania lokalnych zespo-
łów artystycznych, wytworów sztuki, ciekawych za-
bytków, turystyki i tego wszystkiego, czym miasto 

mogło pochwalić się na zewnątrz.  
W ramach teleturnieju miast orga-
nizowano zbiórki pieniężne z prze-
znaczeniem na ważny lokalny cel 
społeczny. W składzie prowadzących 
konkurencje turniejowe występowały 
znane i cenione twarze ówczesnej pol-
skiej telewizji, jak np. Tadeusz Sznuk. 

Pierwsze wzmianki, o tym że Bo-
lesławiec startuje do turnieju miast 
ukazały się we wrocławskiej „Ga-

zecie Robotniczej” na początku stycznia 1986 r.  
Czytamy tam, że klamka zapadła i Bolesławiec 
weźmie udział w telewizyjnym turnieju miast, re-
prezentując województwo jeleniogórskie. O prze-
ciwniku jeszcze wtedy niczego nie wiedziano, z wy-
jątkiem tego, że nie będzie to miasto dolnośląskie. 
Dalej dziennikarz gazety donosił, że mieszkańcy 
Bolesławca liczą na punkty w kilku dziedzinach, 
stawiając głównie na działania kulturalne i tradycje 
ceramiczne. Dodatkowym atutem Bolesławca były 
doświadczenia wyniesione z poprzedniego telewi-
zyjnego turnieju. Bolesławiec był bowiem jedynym 
polskim miastem, które dwukrotnie brało udział  

Telewizyjny Turniej Miast Bolesławiec – Sanok

Występ zespołu Pieśni i Tańca Bolesławiec podczas turnieju 
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w takiej imprezie. Liczono, że zwycięstwo nad Zło-
toryją z roku 1969 przyniesie sukces również i tym 
razem. 

Pod koniec lutego 1986 r. zapdła ostateczna 
decyzja: Bolesławiec weźmie udział w Telewizyj-
nym Turnieju Miast w niedzielę 27 kwietnia; na 
oczach telewidzów całego kraju rywalizować będzie  
z Sanokiem. Telewizyjna gra szła nie tylko o laury  
w bezpośredniej rywalizacji, ale też o nagrody pie-
niężne w kwocie 8 i 6 milionów złotych, a całość 
przedsięwzięcia była okazją do wyzwolenia inicja-
tyw społecznych. Pięciominutowe prezentacje na  
antenie telewizyjnej miały się odbywać od godzi-
ny 12 do 22. Maksymalnie można było uzyskać  
6 małych punktów za każdą wygraną konkurencję. 
Ustalono, że turniejowymi konkurencjami będą: 
potyczki rodzinne, prezentacje bloku kulturalnego, 
zbiórka pieniężna na Narodowy Czyn Pomocy Szko-
le, inicjatywy gospodarcze, konkursy sprawnościowe  
i głosy telewidzów pod hasłem „W którym mieście 
chciałbyś zamieszkać?”. W obu miastach zostały po-
wołane sztaby organizacyjne turnieju.

W Bolesławcu robiono wiosenne porządki.  
Postanowiono odświeżyć i odnowić zwłaszcza miej-
sca w centrum miasta, gdzie kamery telewizyjne 
będą robiły zdjęcia. Na pierwszy ogień poszedł Ry-
nek i jego obejście; dachy dostały nowe dachówki  
i miedziane obróbki blacharskie (jak się teraz okazu-
je przetrwały 25 lat), nabrała tempa budowa dworca 
PKS, zadbano także o większą ilość koszy na śmieci, 
wymieniono zdewastowane ławki parkowe, oczysz-
czono staw i fontannę parkową, połatano dziury 
na jezdniach i okolicznych drogach dojazdowych. 

Można było więcej, ale czasu i pieniędzy było mało. 
W tym okresie nawet witryny sklepowe śródmieścia 
dostały kolorowych rumieńców. 

Bardzo ważną konkurencją w teleturnieju 
była zbiórka pieniędzy na Narodowy Czyn Po-
mocy Szkole. Zwycięzcą zostawał ten, kto wyku-
pił więcej 100-złotowych cegiełek. Aby zachęcić 
mieszkańców do kupna cegiełek, sztab turniejowy  
w Bolesławcu ufundował – za pośrednictwem miej-
scowych zakładów produkcyjnych i instytucji – wie-
le atrakcyjnych nagród. Można było wygrać: zestaw 
materiałów do budowy garażu, elementy do budo-
wy altanki ogrodowej, serwisy kawowe z kamionki, 
kalkulatory elektroniczne, bezpłatne 2-tygodniowe 
wczasy rodzinne, bezpłatny abonament na przejaz-
dy autobusami MPK, talony na zakup pralek auto-
matycznych, telewizorów, odkurzaczy i przydziały 
na zakup cementu. Losowanie nagród za zakupio-
ne cegiełki w dniu 27 kwietnia odbyło się później,  
w ramach „Wiosny Bolesławieckiej”. 

Transmisją ze zmagań turniejowych z Bole-
sławca zajął się Wrocławski Ośrodek Telewizyjny,  
a z Sanoka – telewizja warszawska.

Bolesławiecki Sztab Organizacyjny wysłał do 
Sanoka na „przeszpiegi” dyrektora Bolesławieckie-
go Ośrodka Kultury – Franciszka Uścińskiego, aby  
z bliska zobaczył i ocenił siły przeciwnika. Po po-
wrocie relacjonował on: Wygrać z nimi nie będzie 
łatwo. Tam jest inne społeczeństwo, jacyś inni ludzie, 
bardziej można powiedzieć, zintegrowani. Są bar-
dzo zżyci. Inaczej niż u nas... jedni zza Buga, drudzy  
z Jugosławii. Na afiszach propagujących teleturniej 
przytaczają teksty patriotyczne, nawołują i apelują 

Potyczki rodzinne 
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do mieszkańców o starania, aby „miasto Grzegorza 
z Sanoka” nie okazało się gorsze od swojego konku-
renta. Powiedział też, że w Sanoku – wyraźniej niż 
w Bolesławcu – czuje się wzmożoną gospodarską 
krzątaninę. Takie wieści spowodowały, że w Bole-
sławcu zwiększył się zryw do pracy, zaczęto układać 
program i planować, które zespoły będą reprezento-
wać miasto.

Nasze miasto bardzo liczyło na działalność kul-
turalną i tradycje ceramiczne. Odpowiedzialnym za 
ten blok był dyrektor BOK. Sztabowcy zaplanowali 
występy zespołów przedszkolnych, szkolnych ze-
społów tanecznych i muzycznych, koncerty zespo-
łów pieśni i tańca Jutrzenka i Bolesławiec, popisy 
orkiestry dętej Bolesławieckiej Fabryki Fiolek i Am-
pułek Polfa. Przewidziane były występy uczniów  
z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Również 
swoim dorobkiem miał się pochwalić Młodzieżowy 
Dom Kultury – sekcja balonowa miała już pierw-
sze osiągnięcia w lotach modeli własnej produkcji. 
Była to również okazja do zaprezentowania dorobku 
bolesławieckich fotografików i rzeźbiarzy oraz pro-
pagowania ceramiki ze zbiorów Muzeum Ceramiki  
i ceramiki poplenerowej. Sztab organizacyjny po-
czynił starania o wyeksponowanie kontaktów miasta 
z morskim statkiem „Bolesławiec”; wsparciem do 
tego działania miały być dwa szkolne muzea mor-
skie. BOK ogłosił konkurs na napisanie tekstu i mu-
zyki do piosenki o Bolesławcu. Zaplanowano szero-
ką gamę środków reklamowych w postaci znaczków 
okolicznościowych, folderów, opracowano logo te-
leturnieju, a filateliści zadbali o wydanie przez Pocz-
tę Polską stempla okolicznościowego. Można było 

sobie kupić T-shirty na pamiątkę tego wydarzenia.
Trudno było przewidzieć, jakimi kosztami za-

mknie się cały cykl przygotowań i sama impre-
za. Dziennikarze swoimi drogami dowiedzieli się,  
że Ministerstwo Administracji, Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Środowiska wyasygnowało na ten cel 
kwotę 7 milionów złotych. Należało się spodziewać, 
że niemałą wartość osiągną prace, których podjęły 
się bolesławieckie zakłady pracy.

Gospodarze obu miast zdawali sobie sprawę  
z tego, że turniej to nie tylko atrakcja dla mieszkań-
ców i telewidzów z całego kraju, lecz również pew-
ne utrudnienia. Wytyczanie terenów telewizyjnych 
potyczek, budowa estrad, techniczne zabezpiecze-
nie transmisji i niekończące się próby powodowały 
ograniczenia w ruchu drogowym i przemieszczaniu 
się ludzi. Został opracowany i podany do wiado-
mości mieszkańców plan ograniczeń poruszania się  
w zasięgu strefy technicznej imprezy.

Po rozlicznych kłopotach organizacyjnych, ogro-
mie prac przygotowawczych obu sztabów organiza-
cyjnych, niepewnej opinii co do wygranej (zwłasz-
cza w Bolesławcu), przyszła niedziela 27 kwietnia 
1986 r. Przez cały dzień – do późnych godzin wie-
czornych trwały zmagania, mieszkańcy Bolesławca 
śledzili je na miejscu, a sympatycy i byli mieszkań-
cy naszego grodu przed telewizorami. Bolesławiec 
prowadził w punktacji niemal od pierwszych minut 
widowiska telewizyjnego. Była to walka trudna, bo-
wiem Sanok posiadał wieloletni dorobek kulturalny 
i bezsporny atut, jakim był skansen budownictwa 
wiejskiego. Bolesławiec chwalił się inicjatywami 
gospodarczymi, budownictwem mieszkaniowym, 

Scena nad Stawem Miejskim
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kamieniczkami Starówki i dwoma zespołami pie-
śni i tańca. Dużym wsparciem była ofiarność spo-
łeczeństwa obu miast w zbieraniu pieniędzy na cele 
społeczne. Podczas zbiórki pieniężnej na Narodowy 
Czyn Pomocy Szkole w Bolesławcu uzbierano po-
nad 27 milionów złotych. Hasłem wywoławczym tej 
zbiórki była budowa sali gimnastycznej dla Liceum 
Ogólnokształcącego im. Władysława Broniew-
skiego w Bolesławcu. W tych czasach ta zasłużona 
placówka oświatowa, jedna z nielicznych w kraju 
należąca do elitarnego Zespołu Szkół Twórczych, 
nie posiadała odpowiedniego zaplecza dla rozwoju 
kultury fizycznej.

W konkurencji zbierania tych funduszy wyda-
rzył się chyba jedyny dramatyczny moment, nie 
licząc chwil napięcia podczas rozgrywek technicz-
no-sprawnościowych, bowiem wskutek złych infor-
macji prowadzących turniej zawyżono sumę uzyska-
ną z sprzedanych cegiełek o około 2 miliony złotych. 
Taka informacja wprowadziła ogromne zamieszanie 
i ponowne przeliczanie pieniędzy.

Po całodniowym bardzo emocjonującym wido-
wisku okazało się, że Bolesławiec wygrał z Sano-
kiem w stosunku 4:2. Wielka radość zapanowała  
w grodzie nad Bobrem, restauracje i kawiarnie nie 
mogły pomieścić wszystkich, którzy pragnęli uczcić 
to zwycięstwo.

I ja tam byłem miód i piwo piłem... a tak napraw-
dę razem z Olgierdem Mancewiczem spędziliśmy 
pracowity dzień w dużym studio Telewizji Polskiej 
w Warszawie jako rzecznicy Bolesławca. Naszym 
zadaniem było obserwowanie prawidłowego nali-
czania punktów przez jury centralne. Na drugi dzień 
po turnieju przywieźliśmy do Bolesławca dwa po-
kaźne puchary zwycięzców, które można oglądać  
w Urzędzie Miasta.

Między rywalizującymi miastami Bolesławcem 

i Sanokiem po telewizyjnym turnieju pozostały nici 
kontaktów. Przykładem tego była wizyta uczennic 
Liceum Medycznego z Sanoka u koleżanek pielę-
gniarek uczących się w Bolesławcu. Dziewczęta  
z obu miast trzy czerwcowe dni spędziły w Karko-
noszach. Rewizyta uczennic z Bolesławca odbyła się 
we wrześniu 1986 r.

Po 25 latach oba miasta postanowiły powrócić do 
atmosfery i przeżyć zmagań teleturniejowych, choć-
by dla przypomnienia tego faktu młodym miesz-
kańcom miast. 27 maja 2011 r. odbył się happening  
w Sanoku, który miał charakter wydarzenia rozryw-
kowo-kulturalnego z okazji przypadającej w kwiet-
niu okrągłej rocznicy turnieju. Organizatorzy tej 
rocznicowej imprezy, zaprezentowali swoim miesz-
kańcom i zaproszonym gościom wystawę pamią-
tek sprzed 25 lat, a na dużym ekranie ustawionym  
w mieście wyświetlono oryginalny film z Telewi-
zyjnego Turnieju Miast Sanok – Bolesławiec z 27 
kwietnia 1986 r. zrealizowany przez TVP 2. Imprezę 
gościnnie prowadzili Maria Czubaszek (pisarka i sa-
tyryk) i Artur Andrus (rodowity mieszkaniec Sanoka, 
znany dziennikarz Programu III Polskiego Radia). 
Na tych uroczystościach Bolesławiec był reprezen-
towany przez wiceprezydenta Kornela Filipowicza.

Obchody rocznicowe w Bolesławcu były skrom-
niejsze. Od 17 czerwca 2011 r. w hallu Ratusza moż-
na było oglądać retrospektywną wystawę dotyczącą 
teleturnieju sprzed dwudziestu pięciu lat. Owa wy-
stawa była również jedną z atrakcji Dni Bolesławca. 
Ekspozycję przygotowało Muzeum Ceramiki w Bo-
lesławcu w oparciu o materiały udostępnione przez 
Towarzystwo Miłośników Bolesławca oraz osoby 
prywatne.

Lesław Kasprzycki

Rozgrywki w Sanoku
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Kilka tekstów, które powstały o hi-
storii telewizji lokalnej w Bolesławcu 
dotyczyło jej początkowych czasów. 
Wiemy z nich o trudach jej tworzenia, 
jako czegoś zupełnie nowego i niezna-
nego (D. Maślicka, Początki telewi-
zji lokalnej w Bolesławcu, Rocznik Bolesławiecki 
2009, t. II, s. 35–38). Znamy jej twórców i pierwszy 
okres działalności, gdy znajdowała swoje miejsce  
w przestrzeni publicznej i szukała środków komuni-
kacji. Grupa entuzjastów: Bohdan Pieliński, Andrzej 
Czarciński, Danuta i Czesław Maśliccy, przy wspar-
ciu samorządu miasta założyła Telewizję Samorzą-
dową Bolesławiec, jedną z pierwszych lokalnych 
stacji telewizyjnych w Polsce.

Nadawanie pierwszych programów telewizyj-
nych rozpoczęto w 1991 r. Był to obszerny program 
informacyjny, tworzony w ciągu tygodnia i emito-
wany dwukrotnie: w środy i w niedziele. Składało 
się na niego całe mnóstwo informacji czytanych 
przez lektora. Poza informacjami dziennikarski-
mi były wśród nich komunikaty różnych instytucji  
i organizacji. Informacje lektorskie przeplatały krót-
kie filmowe materiały informacyjne i dłuższe formy  
reportażowe bądź relacje z miejskich wydarzeń. 
Poza ten różnorodny blok informacyjny wyłączono  
z czasem tematykę kulturalną i sportową, które 
znalazły się w osobnych programach. Kulturalne 
programy Pegaz współtworzyli m. in. Jana Traw-
niczek i Jerzy Piasecki. Okazjonalne programy,  
w których pojawiały się rozmowy ze znanymi oso-
bami z Bolesławca i osobistościami kultury polskiej 

tworzyła Danuta Maślicka. Sportowe 
magazyny prowadził dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Zbigniew Samonek, a potem jego pra-
cownicy: Alicja Kamińska i Janusz 
Baranowski.

Już w drugim roku istnienia zaczęto produko-
wać okazjonalnie program na żywo z telefonicznym 
udziałem widzów. Były to „Studia otwarte”, w któ-
rych pojawiali się różni goście, a pytania do nich 
przekazywali telefonicznie telewidzowie. Zaprasza-
no przedstawicieli samorządu i instytucji miejskich 
albo ludzi, z którymi rozmawiano o aktualnych 
problemach w mieście. Dla małej telewizji lokal-
nej było to duże wyzwanie. Skromnymi środkami  
z kilkuosobowym zespołem ludzi, trzeba było zrobić 
to, co w dużych telewizjach robiły całe sztaby ludzi 
uzbrojonych „po zęby” w sprzęt studyjny i transmi-
syjny. Audycja ta kontynuowana była aż do 2003 r. 
Ostatnim „Studiem otwartym” była debata na żywo, 
z pytaniami od telewidzów, która dotyczyła spraw 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Naprzeciw sie-
bie zasiedli wtedy prof. Jerzy Robert Nowak i Da-
riusz Miliński.

Po Andrzeju Czarcińskim i Bohdanie Pielińskim 
kolejnym szefem został Dariusz Wędzina. Wprowa-
dził do ramówki telewizyjnej programy autorskie –  
m. in. cykl programów „Cudze chwalicie...”, w któ-
rych mieszkańcy mogli poznać historię Bolesławca. 
Były też reportaże poświęcone wydarzeniom kul-
turalnym, w tym programy o artystach, biorących 
udział w kolejnych Plenerach Ceramiczno-Rzeźbiar-

Telewizja lokalna w Bolesławcu (1991–2011)

Dariusz Wędzina (1995) Elżbieta Tyc (1996)
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skich. W tym okresie stałymi pracownikami redak-
cji były: Katarzyna Matla, Katarzyna Biegasiewicz  
i Wioletta Juchaniuk. Do tego zespołu doszła też 
Elżbieta Tyc, która po odejściu Dariusza Wędziny 
zastąpiła go na stanowisku kierownika Telewizji. Do 
stałej grupy współpracowników dochodzili wtedy: 
Elżbieta Andrusieczko-Tor, Ryszard Korościk, Ane-
ta Opała i Anita Kozakoszczak.

Grupę kamerzystów i montażystów tworzyli wte-
dy Jan Samerdak, Andrzej Stefańczyk oraz przewija-
jący się młodsi i starsi pasjonaci filmowania. Wśród 
tych ostatnich nie sposób pominąć stałego i nieza-
wodnego współpracownika Lucjana Soleńca. Lu-
cjan niestrudzenie, niemal do chwili swojej śmierci  
w 2009 r., wspomagał swoimi nagraniami, odciąża-
jąc kolegów od pracy popołudniami i w weekendy. 
Nie byłoby też w archiwum Telewizji niektórych 
nagrań, gdyby nie inicjatywa Lucjana, który prywat-
nie pojawiał się z kamerą w odpowiednim miejscu  
i w odpowiednim czasie.

Od strony technicznej istotną sprawą była rów-
nież sama emisja programów. Najpierw polegała ona 
na „puszczaniu” nagrań z odtwarzacza wideo, które 
„szły” kablem do telewidzów. W miarę postępu tech-
niki i cyfryzacji wszystkich etapów produkcji oraz 
emisji i ta czynność stała się działaniem skompute-
ryzowanym. Te stare czasy emisji pamiętają dobrze 
Bartłomiej Paliwoda i Andrzej Urban, który dotąd 
dba o to, by pliki wideo w odpowiedniej kolejności  
i w odpowiednim czasie wchodziły na antenę.

W tym okresie kilkakrotnie podejmowano próby 
stworzenia czegoś na kształt redakcji młodzieżowej. 
Chodziło o cykliczny program, który współtworzy-
liby młodzi ludzie i dla młodych. W początkach lat 
90. w takich projektach uczestniczyli przedstawicie-

le kilku szkół średnich i podstawowych. Pierwszy 
taki program młodzieżowy współtworzyli Klaudiusz 
Frydrych i Tomasz Gabrysiak. Potem ten pomysł od-
żywał, ale już tylko w środowisku pierwszego ogól-
niaka („Nargile”). Nie udało się jednak nigdy wyjść 
poza kilka odcinków takich programów. Prawdopo-
dobnie zapał opuszczał młodych ludzi, gdy okazy-
wało się, ile pracy wymagało przygotowanie każde-
go programu.

Od swojego powstania do 1998 r., bolesławiec-
ka telewizja była finansowana z budżetu miasta,  
a jej pracownicy etatowi byli pracownikami Bole-
sławieckiego Ośrodka Kultury. Radykalna zmiana  
w jej strukturze nastąpiła w 1998 r., gdy władze mia-
sta zdecydowały się na utworzenie spółki, w której 
udziały miały objąć: samorząd miejski i właściciel 
Telewizji Kablowej Azart-Sat Leszek Burchardt. To 
przez jej sieć emitowane były programy. Tak też się 
stało. Miasto objęło 40%, a Leszek Burchardt 60% 
udziałów tej spółki, która przyjęła nazwę Telewizja 
Lokalna Azart-Sat. Nieformalnie uzgodniono też, 
że kandydata na prezesa spółki proponował będzie 
udziałowiec większościowy, a kandydata na redakto-
ra naczelnego – udziałowiec mniejszościowy.

Pierwszym prezesem Telewizji Lokalnej Azart-
-Sat został Krzysztof Błażejczyk z Jeleniej Góry,  
a redaktorem naczelnym Elżbieta Tyc, wcześniej-
sza jej kierowniczka. Szefem rady nadzorczej został 
Mariusz Herba. Najbardziej widoczną zmianą było 
wprowadzenie codziennej ramówki z głównym jej 
elementem czyli serwisem informacyjnym, zawie-
rającym krótkie materiały dziennikarskie. Programy 
były nadal emitowane trzy razy na dobę. Weekendo-
we wydania zawierały zaś powtórki najciekawszych 
materiałów z całego tygodnia. Tygodniową ramów-

Leszek Burchardt tuż po podpisaniu umowy spółki TL Azart-
-Sat z prezydentem Bolesławca Janem Jasiukiewiczem (1998) Zbigniew Samonek (1993) 
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Telewizja lokalna w Bolesławcu (1991–2011)

kę uzupełniły z czasem cykliczne programy „Odkry-
wamy historię”, „Metamorfozy” oraz „Plus minus”.

W redakcji, krócej bądź dłużej, pracowali w tym 
czasie: Katarzyna Biegasiewicz, Wioletta Juchaniuk, 
Janusz Baranowski, Anna Ryżewska i Sławomir Pie-
trzak.

Wraz z nowym podejściem do działania bolesła-
wieckiej telewizji jako spółki, utworzono też dział 
marketingowy, którego zadaniem było pozyskiwa-
nie reklamodawców, sponsorów dla programów  
i produkcja reklam. Jego zalążki tworzyła jeszcze  
w 1997 r. Agnieszka Matczak, obecna szefowa tego 
działu. Pierwszym i wieloletnim jego szefem był Ta-
deusz Witek.

Po odejściu Elżbiety Tyc przez pewien czas funk-
cję redaktora naczelnego pełniła Wioletta Juchaniuk. 
W 2000 r. redaktorem naczelnym został Bernard Łę-
towski. W skład stałego zespołu dziennikarskiego 
wchodziły wówczas: Wioletta Juchaniuk, Katarzyna 
Biegasiewicz i Izabela Jurasik. Do dwójki kamerzy-
stów (Jan Samerdak, Andrzej Stefańczyk) dołączył 
Mariusz Miżdal. W tym czasie powstały dwa z fla-
gowych programów Telewizji Lokalnej Azart-Sat: 
„Metamorfozy”, które prowadziła Kasia Biegasie-
wicz oraz „Odkrywamy historię” (wcześniejszą  
i bliższą Bolesławca i jego okolic) prowadzone przez 
Izę Jurasik wraz z Jankiem Samerdakiem i Zdzisła-
wem Abramowiczem. Wtedy też wprowadzono do 
tygodniowej ramówki „Rozmowę tygodnia”, w któ-
rej rozmawiano z zapraszanymi gośćmi o aktualnych 
sprawach. W dziale marketingu „wymyślono” nato-
miast program kulinarny, który pod różnymi tytuła-
mi i z różnymi sponsorami pojawiał się na antenie 
Telewizji przez wiele lat. 

W 2002 r. redaktorem naczelnym został Bogdan 
Mazurkiewicz. Podjęto wtedy działania, które miały 
na celu odświeżenie jej wizerunku i formuły. Prze-

prowadzono m. in. szeroki casting dla kandydatów 
do pracy dziennikarskiej. Przez redakcję przewijało 
się też wielu praktykantów i stażystów. Do zespołu 
kamerzystów-montażystów dołączył Krzysztof Kli-
mek. Natomiast do redakcji powróciła po przerwie 
Wioletta Juchaniuk, która ponadto zaczęła prowa-
dzić cykliczne programy: „Metamorfozy” i „Odkry-
wamy historię”. Do tygodniowej ramówki weszła 
też nowa audycja, bazująca na materiałach archiwal-
nych „Z telewizyjnej taśmoteki”.

Telewizja jako spółka zaczęła przynosić docho-
dy, które w całości przeznaczano na jej moderniza-
cję. Zaczęło się od wystroju studia. Autorską sceno-
grafię zaprojektował i wykonał Krzysztof Gwizdała,  
który już wcześniej, jako uczeń, współpracował  
z nią, tworząc m. in. wirtualne scenografie dla pro-
gramów. Potem rozpoczęto cały proces cyfryzacji. 
Począwszy od kamer cyfrowych, poprzez nieli-
niowy montaż komputerowy, a na cyfrowej emisji 
skończywszy. Telewizja Lokalna Azart-Sat prze-
szła na standard produkcji, którym mogło się wtedy  
pochwalić niewiele telewizji lokalnych. W 2003 r. 
radykalnie unowocześniony został sprzęt. Rejestra-
cja materiałów, ich obróbka, a potem emisja przebie-
gały już w pełni w cyfrowej postaci. Dało to również 
możliwość wprowadzenia tzw. zapętlonej emisji. 
Wcześniej produkcje telewizyjne emitowane były 
za pomocą magnetowidów trzy razy w ciągu dnia. 
Odtąd emitowano je co godzinę w ciągu całej doby. 
Dotychczasowe trzy emisje dziennie, które tech-
nik emisyjny musiał uruchamiać ręcznie, zastąpiła  
automatyczna, komputerowa emisja dowolnej listy 
plików filmowych powtarzanych w godzinnej pętli 
przez całą dobę. 

Na początku 2006 r. Telewizja Lokalna Azart-Sat 
przeniosła się do obecnego swojego lokum, na par-
terze budynku przy ulicy Asnyka. Dotychczas mie-

Katarzyna Biegasiewicz (2002) Izabela Jurasik (2002) 
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ściła się na piątym piętrze biurowca Urzędu Miasta 
przy placu Piłsudskiego. Dużo wygodniejsza do pra-
cy nowa siedziba ma też wreszcie swój duży szyld. 
Umiejscowiona na parterze, przy głównej ulicy mia-
sta, jest łatwo dostępna dla wszystkich, którzy chcą 
przyjść z jakąś sprawą. Nowa siedziba to także nowe 
studio, lepsze warunki pracy, ale przede wszystkim 
otwartość dla widzów. 

W 2007 r. na trzy miesiące redaktorem naczel-
nym został Dariusz Filistyński. W tym samym roku 
nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. Nowym 
prezesem, a zarazem redaktorem naczelnym została 
Alicja Burchardt-Kubów. Do ramówki telewizyjnej 
weszły w tym czasie nowe programy: magazyn spor-
towy „Czas na sport” i magazyn kulturalny „Kolaż” 
oraz „Wielki świat małych ludzi”. Poza głównym 
serwisem informacyjnym trzy razy w tygodniu za-
czął pojawiać się serwis „Sport wydarzenia”, a raz 
w tygodniu serwis „Biznes wydarzenia” z informa-
cjami gospodarczymi i program interwencyjny „Pa-
trol”, realizowany wspólnie z policją i strażą miej-
ską. Każdego dnia nadawana była blisko godzina 
programu premierowego. Na stałe do zespołu redak-
cyjnego weszła wtedy Justyna Ratajska, a w 2011 r., 
Iga Kołacz.

W 2010 r. zmarł Leszek Burchardt, współwłaści-
ciel Telewizji Lokalnej Azart-Sat i właściciel Telewi-

zji Kablowej Azart-Sat.
Na koniec 2011 r. w skład zespołu pracowni-

ków wchodzili: Alicja Burchardt-Kubów – prezes 
i redaktor naczelna; dziennikarze: Wioletta Jucha-
niuk, Bogdan Mazurkiewicz, Justyna Ratajska oraz 
Iga Kołacz; kamerzyści-montażyści: Jan Samer-
dak, Bartłomiej Paliwoda i Artur Skrzela; technicy 
emisyjni: Andrzej Urban i Krystian Skowroński 
oraz dział marketingu: Agnieszka Matczak i Dorota  
Wilas. Stale współpracuje z Telewizją Magdalena 
Rygiel, a Zdzisław Abramowicz nadal jest współ-
twórcą programu „Odkrywamy historię”. 

Od 2004 r. bolesławiecka telewizja brała corocz-
nie udział w ogólnopolskim konkursie dla telewizji 
lokalnych „To nas dotyczy”. Niemal w każdej edycji 
konkursu do dziesiątki najlepszych produkcji w kra-
ju nominowane były serwisy informacyjne Telewizji 
Lokalnej Azart-Sat i dodatkowo któryś z programów 
cyklicznych bądź okazjonalnych. Wśród tych ostat-
nich była „Rozmowa tygodnia” i reportaż „Trzy dni 
kuszenia”. W 2008 r. jeden z odcinków cyklicznego 
programu „Odkrywamy historię” znalazł się w trój-
ce najlepszych „magazynów telewizyjnych”. Nato-
miast w 2009 r. reportaż Wioletty Juchaniuk i Jana 
Samerdaka „Lodowate serce miasta” otrzymał głów-
ną nagrodę „Kryształowego Ekranu”.

Bogdan Mazurkiewicz

Obecny skład TL Azart-Sat: (stoją) Dorota Wilas, Jan Samerdak, Wioletta Juchaniuk, Alicja Burchardt-Kubów, Artur Skrzela, 
Bartłomiej Paliwoda, (siedzą) Justyna Ratajska, Bogdan Mazurkiewicz, Agnieszka Matczak 
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Uroczystość wprowadzenia relikwii Błogosławionego Jana Pawła II 
do kościoła pw. Chrystusa Króla w Bolesławcu

II Komunikaty

W poniedziałek, 27 czerwca 2011 r. o godz. 
18.00, uroczystej procesji wprowadzenia i przeka-
zania do publicznej czci relikwii Błogosławionego 
Jana Pawła II przewodniczył biskup legnicki dr Ste-
fan Cichy w asyście księży, sióstr zakonnych, pocz-
tów sztandarowych Solidarności, Sybiraków, drużyn 
harcerskich i górników. 

Proboszcz, ks. prałat Józef Gołębiowski, przed-
stawił zebranym wiernym drogę relikwii z Krakowa 
do Bolesławca. Przypomniał wszystkim, że w dniu 
ogłoszenia Błogosławionym Jana Pawła II skierował 
list do metropolity krakowskiego z prośbą o reli-
kwie dla tutejszej parafii. A kiedy wiadomość o fak-
cie przyznania relikwii parafii pw. Chrystusa Króla  
w Bolesławcu nadeszła z Krakowa, proboszcz oso-
biście udał się po nie do kardynała Stanisława Dzi-
wisza. Niesamowitym zaskoczeniem, już w trakcie 

odczytywania przez księdza kardynała certyfikatu 
autentyczności relikwii, była wiadomość, że bole-
sławiecka parafia otrzymuje relikwie tzw. pierwszo-
rzędne, w formie cząstki Krwi Jana Pawła II. 

Ksiądz prałat witając biskupa legnickiego, księ-
ży, siostry zakonne, poczty sztandarowe, władze 
samorządowe z prezydentem Bolesławca Piotrem 
Romanem i przewodniczącym Rady Miasta Józefem 
Pokładkiem oraz licznie przybyłych wiernych, za-
znaczył, iż są to kolejne relikwie w naszej świątyni.

Biskup Stefan Cichy w koncelebrowanej Mszy 
św. dziękował Panu Bogu za dar nowego Błogo-
sławionego. W swojej homilii powiedział: relikwie 
w kościele w Bolesławcu pozostaną na zawsze by 
odbierać cześć i chwałę, by wstawiać się za nami 
wszystkimi – nam wciąż trzeba się wsłuchiwać  
w Jego głos i w Jego naukę. Podkreślił, iż szacu-
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nek do drugiego człowieka, miłość, dobro, wierność  
i zaufanie Bogu, a więc wartości, które Jan Paweł II 
przekazywał wiernym przez lata swego pontyfikatu, 
mają się stać drogowskazami na drogach ludzkie-
go życia. Niech poprzez ten znak będzie On jeszcze 
bardziej obecny w waszych codziennych sprawach  
i zmaganiach, niech was inspiruje do pogłębiania 
miłości, życzliwości, miłosierdzia i solidarności. 
Przypomniał o rozległej dokumentacji pontyfikatu 
Jana Pawła II. Jeszcze za życia nakręcono o Nim 
wiele filmów biograficznych, napisano i wydano 
wiele książek z Jego życia i pontyfikatu. Po beatyfi-
kacji ukazało się wiele pozycji poświęconych nowe-
mu Błogosławionemu, który już za życia był nazy-
wany Janem Pawłem Wielkim. Przypomniał także, 
iż Ojciec Święty Benedykt XVI, podczas uroczysto-
ści beatyfikacyjnych zwrócił uwagę na pewne istot-
ne fakty z życia Jana Pawła II, które nie zawsze są 
zaakcentowane w publikacjach o charakterze doku-
mentalnym. Podkreślił Jego głęboką wiarę i związa-
ną z nią modlitwę, kult Matki Bożej, ale i także kult 
Bożego Miłosierdzia – właśnie Jan Paweł II jeszcze 
za swego życia na ziemi nazywany był Apostołem 
Miłosierdzia. 

Relikwie Krwi powinny mieć dla nas wszystkich 

szczególną wartość, gdyż przypominają o tym, że 
13 maja 1981 r. o godzinie 17.17 na pl. św. Piotra 
w Rzymie Ojciec Święty został postrzelony przez 
23-letniego Mehmeta Ali Agcę. Relikwie w takiej 
formie to rzadkość, a jest to krew ciągle żywa, po-
mimo że od śmierci Jana Pawła II upłynęło już 6 lat.  
W polskich kościołach i kaplicach znajduje się obec-
nie ok. 80 relikwii Jana Pawła II, najczęściej w po-
staci kropli krwi.

W czasie uroczystości relikwie Błogosławionego 
Jana Pawła II spoczywały na podium w prezbite-
rium. Po zakończonej Mszy św. zostały procesyjnie 
wniesione i złożone w kaplicy Pani Jasnogórskiej,  
w bocznej nawie kościoła. 

Tradycją w parafii pw. Chrystusa Króla były 
Msze św. w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, 
odprawiane szesnastego każdego miesiąca, w pierw-
sze czwartki miesiąca, w każdą rocznicę zamachu na 
Jego życie oraz comiesięczne Apele Jasnogórskie, 
w rocznicę śmierci Błogosławionego, o godzinie 
21.37, czyli w godzinie przejścia Papieża Polaka do 
Domu Ojca. Modlitwa Apelowa odbywa się zazwy-
czaj przy pomniku Jana Pawła II, który wykonany 
z bolesławieckiego piaskowca, powstał z inicjatywy 
proboszcza parafii ks. prałata Józefa Gołębiowskiego. 

Wielu z nas spotkało Ojca Świętego Jana Pawła II  
na szlaku papieskich podróży czy pielgrzymując do 
Wiecznego Miasta. Dziś Ojciec Święty pielgrzy-
muje do nas w relikwiach, w cząstce swojej Krwi, 
która jest wśród nas w relikwiarzu w kaplicy Matki 
Bożej Częstochowskiej w kościele Chrystusa Króla  
w Bolesławcu przy ul. Jana Pawła II. Obecna w reli-
kwii Krew polskiego Błogosławionego, wzywa nas 
wszystkich do odpowiedzialności za dochowanie 
wierności duchowemu dziedzictwu, jakie pozostawił 
Jan Paweł II. 

Halina Zdunek
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Honorowy Mistrz Ryszard

Gdy w lipcu 1971 r. wracał z Warszawy do Bole-
sławca witały go tłumy. Na dworcu PKP oczekiwali 
na niego najwyżsi rangą notable miasta, dyrektorzy 
funkcjonujących w Bolesławcu i okolicach zakładów 
przemysłowych (z dyrekcją Zakładów Górniczych 
Konrad w Iwinach na czele), koledzy i trenerzy  
z Bolesławieckiego Klubu Sportowego oraz niezli-
czone rzesze kibiców. I nic dziwnego. Do Bolesław-

ca przyjeżdżał bowiem Mistrz Europy. Pierwszy  
(i jak dotąd jedyny) europejski champion w dziejach 
miasta. 

Wiele lat później, 19 czerwca 2011 r. w central-
nym miejscu Bolesławca, na pl. Piłsudskiego odby-
ła się specjalna uroczystość upamiętniająca to wy-
darzenie. I znowu były tłumy kibiców. Przyjechali 
także goście Jubilata. Wśród nich byli mistrzowie 
świata, Europy i Polski oraz uczestnicy olimpiad. 
Impreza miała charakter sportowo–rekreacyjny. 
Zaprezentowano na niej m. in. film z fragmentami 
„złotej potyczki” Mistrza. Były pokazy boksu i in-
nych sztuk walki. Jak zwykle przy takich okazjach, 
nie obyło się bez uroczystych przemówień, podzię-
kowań i gratulacji. Atmosfera była podniosła, a przy 
tym bardzo swobodna. Dostosowała się do niej także 
aura. Było ciepło i słonecznie…

Ryszard Tomczyk urodził się 27 kwietnia 1950 r. 
w Trzebnicy. Jego rodzice (Bolesław i Paulina  
– z domu Struś) przyjechali na Ziemię Bolesławiec-
ką w latach pięćdziesiątych. Boks był pasją Ryszarda 
już od najmłodszych lat. Do sekcji pięściarskiej BKS 
trafił w 1968 r. Miał szczęście. Dostał się bowiem 
pod „trenerskie skrzydła” Czesława Zawadzkiego, 
szkoleniowca, który miał przysłowiowego nosa do 
wyłapywania bokserskich talentów. Podczas swojej 
trenerskiej pracy wyszkolił wielu mistrzów i repre-
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zentantów kraju. Rysiek był jednak „perełką”. Jako, 
że nie należał do olbrzymów (168 cm wzrostu i 54 
kg wagi) walczył wówczas w wadze piórkowej. Już 
po trzech latach szkolenia do krajowej kadry powo-
łał go największy z polskich trenerów pięściarstwa 
– Feliks „Papa” Stamm. I pomimo młodego wieku 
Ryszarda (miał zaledwie 21 lat), wysłał go na eu-
ropejski championat do Madrytu. Ryszard nie je-
chał „po medale”. Miał się dobrze zaprezentować 
i zdobywać międzynarodowe doświadczenie. Fakt  
– w tamtym czasie Polska należała do pięściarskich 
potęg (w kadrze byli m. in. Zbigniew Pietrzykowski, 
Artur Olech, Jerzy Kulej czy Tadeusz Walasek), ale 
bardzo dobrych bokserów miały i inne nacje. Wśród 
nich były m. in. Związek Radziecki, Węgry, Rumu-
nia, Niemiecka Republika Demokratyczna, Niemiec-
ka Republika Federalna, Jugosławia, Anglia oraz 
Francja i Włochy. W każdej walce z reprezentanta-
mi tych krajów wygrywać było bardzo trudno. Ale 
boks uprawiało wówczas w Polsce tysiące zawod-
ników. By zobrazować ten stan wystarczy podać, że 
w tamtym okresie funkcjonowały w naszym kraju 
aż trzy ligi bokserskie. W pierwszej było 12 zespo-
łów, były dwie dwunastozespołowe II ligi, a trzecia 
liga liczyła osiem grup po 10 zespołów. Kilka razy 

w roku odbywały się wielkie turnieje pięściarskie  
(m. in. w Gdańsku, Łodzi, Katowicach i we Wrocła-
wiu). Boks miał popularność porównywalną z pił-
ką nożną, a na ligowe mecze przychodziło po kilka  
tysięcy kibiców, a byłoby ich więcej, ale wszystkich 
chętnych do oglądania boksu nie mieściły sporto-
we hale. Podobnie było w innych krajach Europy,  
zwłaszcza w tych z tzw. bloku socjalistycznego. 

W Madrycie Rysiek walczył, jak w transie. Gdy 
w ćwierćfinale pokonał byłego mistrza olimpijskie-
go i znakomitego pięściarza z ZSRR, Waleriana  
Sokołowa, pewnym było, że „chłopak z Bolesławca” 
może walczyć o najwyższe laury. W finale przeciw-
nikiem Ryszarda był węgierski mistrz, András Bo-
tos. Kreowany na mistrza Madziar był jednak tylko 
tłem dla bolesławianina. Ryszard pokonał rywala 
jednogłośnie 5:0 i to on został Mistrzem Europy! 
Dodatkowym wyróżnieniem było uznanie go za naj-
lepszego technika turnieju. Sukces R. Tomczyka był 
niepodważalny. Dzięki niemu bolesławianin stał się 
osobą bardzo popularną, nie tylko w Bolesławcu czy 
w regionie dolnośląskim, ale i w całej Polsce. Świad-
czy o tym fakt, że w przeprowadzanym rokrocznie 
przez „Przegląd Sportowy” Plebiscycie na Najpo-
pularniejszego Sportowca Polski w 1971 r., Ryszard 
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był na drugim miejscu! Wyprzedził go tylko mistrz 
kolarski Ryszard Szurkowski. 

Po zwycięstwie w Madrycie R. Tomczyk nie 
spoczął na laurach. W 1972 r. znowu zwyciężył  
w Mistrzostwach Polski, czym wywalczył sobie 
miejsce w składzie reprezentacji na Igrzyska Olim-
pijskie w Monachium. Nie powiodło mu się tam tak 
dobrze, jak w Hiszpanii, ale jego start uznać można 
za udany. W pierwszej rundzie Rysiek pokonał Juana 
Francisco Garcię z Meksyku (4:1), a w drugiej przez 
nokaut wygrał z Rudolfem Vogelem (Szwajcaria). 
W ćwierćfinale trafił jednak na późniejszego mistrza 
Olimpiady, Borysa Kuzniecowa z ZSRR. Rysiek 
przegrał tę walkę i ostatecznie sklasyfikowany został 
na miejscach od 5 do 8. Podobną lokatę wywalczył 
także na Mistrzostwach Świata w Hawanie (1974 r.). 

Tam w ćwierćfinale pokonał go Simion Cutov  
z Rumunii – pięściarz, który stał się jakby „sporto-
wym przekleństwem” R. Tomczyka. Ten sam bok-
ser wygrał bowiem z Ryśkiem także w czasie finału  
Mistrzostw Europy w Belgradzie (1973 r.), gdzie  
R. Tomczyk zdobył medal srebrny oraz w półfi-
nale europejskiego championatu rozgrywanego  
w Katowicach (1975 r.). Na tych mistrzostwach bo-
lesławianin wywalczył więc medal brązowy. Rysiek 
startował jeszcze w jednych Mistrzostwach Europy 
w Halle (1977 r.), ale tam odpadł w ćwierćfinale.

Sportowa kariera R. Tomczyka była w sumie 
niezwykle udana. I praktycznie związana jedynie  
z Bolesławieckim Klubem Sportowym. Miał Rysiek 
co prawda propozycje reprezentowania innych barw 
(m. in. Gwardii Warszawa czy Gwardii Wrocław), 

„40 LAT OD ZŁOTA” – Bolesławiec 19 czerwca 2011 r. – fot. Grzegorz Matoryn
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ale był jednak wierny klubowi z Bolesławca i tre-
nerowi Cz. Zawadzkiemu. Rysiek był trzykrotnym 
Mistrzem Polski (1971, 1972 – w wadze piórkowej  
i w 1975 r. w wadze lekkiej), a raz zdobył wicemi-
strzostwo kraju (1973 r. – waga lekka). Piętnaście 
razy wystąpił też w reprezentacji Polski. Jego re-
prezentacyjny debiut miał miejsce w 1970 r. Rysiek 
walczył też m. in. w spotkaniach z Anglią, Niemcami 
(NRD i NRF), Związkiem Radzieckim i Czechosło-
wacją. Jako reprezentant zwycięsko zakończył 11 
swoich walk. W sumie na ringu wystąpił oficjalnie 
307 razy. 287 walk wygrał, jedną zremisował i 19 
razy poniósł porażkę. 

Oprócz zdobycia tytułów mistrzowskich na 
krajowych i europejskich ringach, Rysiek wygrał 
też w kilku bardzo znaczących turniejach krajo-
wych. W 1972 r. (występując w wadze piórkowej) 
wygrał dwa z nich – Turniej Gryfa Szczecińskiego  
i Turniej Czarne Diamenty. W Czarnych Diamen-
tach zwyciężył też w 1973 r., startując już w wadze 
lekkiej. W tej samej kategorii wygrał także Turniej  
o Laur Wrocławia (1977 r.). 

Czynna kariera sportowa Ryśka trwała 15 lat. 
Zakończyła się w 1983 r. Od boksu Ryszard jednak 
nie odszedł. Razem ze swoim „ukochanym” trene-
rem Cz. Zawadzkim, prowadził drużynę pięściarską 
BKS. Był wraz z panem Czesławem sekundantem 
bolesławian. Już będąc trenerem, jeszcze dwa razy 
wyszedł na ring w roli boksera (w meczach ligo-
wych). Obie te walki zakończył zwycięsko. 

Rysiek swoje lata „w ringu” wspomina z roz-
rzewnieniem: Gdybym nawet miał taką możliwość, 
to nie zamieniłbym swojego życia na inne. Boks to 
znakomita lekcja życia. Możliwość samorealizacji 
i nauki tego, czego nie ma w szkole. To nieustan-
ne ćwiczenie odporności, odwagi i przełamywania 
własnych niemożliwości. Moja kariera sportowa 
była także wielkim sprawdzianem mojego związku 
małżeńskiego z Ewą. Bo w czasie, gdy czynnie upra-
wiałem sport, byłem w domu tylko gościem. Dwa 
razy dziennie treningi w klubie, a do tego kadra.  
To niemal comiesięczne zgrupowania, wyjazdy na 
mecze i turnieje. Bywały lata, że w domu rodzinnym 
byłem tylko z jeden miesiąc (łącznie) w ciągu roku. 
Na sporcie się nie dorobiłem. Inne to były czasy. Za 
zdobycie tytułu Mistrza Europy dostałem ok. 8000 zł  
– były to w tamtym czasie dwie średnie wypłaty. Gdy 
byłem w kadrze, dostawaliśmy po 5 dolarów „kie-
szonkowego” na cały wyjazd! Żeby przywieźć ro-
dzinie i znajomym pamiątki, trzeba było uprawiać 

nieformalny handel np. wódką czy kryształami. Moją 
nagrodą na zakończenie kariery był zwykły Puchar. 
Dostałem także List Pochwalny. Nie narzekam jed-
nak, bo co przeżyłem, to moje. 

Tak, jak kariera sportowa Ryśka związana była  
z jednym klubem (BKS), tak i kariera zawodowa  
– z jednym zakładem pracy. Były to (nieistniejące 
już) Zakłady Górnicze Konrad w Iwinach. To stam-
tąd – w 1995 r. Ryszard Tomczyk odszedł na emery-
turę. Przez kilkanaście lat pracował tam, jako górnik 
pod ziemią. Już w czasie pracy ukończył szkołę śred-
nią i zdobył tytuł technika budowlanego. Na emery-
talnym wypoczynku był jednak tylko kilka miesięcy. 
Poszedł na kurs ochroniarski i podjął pracę w agencji 
ochrony. Pracuje do dziś. 

Nie odszedł także od sportu. Najpierw nieco nie-
formalnie szkolił kolegów syna, a później utworzył 
klub pięściarski Fighter Bolesławiec. Był jego pre-
zesem i głównym szkoleniowcem, a wśród trenują-
cych osób byli nie tylko chłopcy, boks uprawiały tam 
także dziewczęta. Po kilku latach klub jednak upadł. 
Obecnie Rysiek nadal zajmuje się jednak szkoleniem 
pięściarzy. Prowadzi szkółkę bokserską w klubie 
sportowym TOP Bolesławiec.

Sportowe osiągnięcia Ryszarda Tomczyka zosta-
ły wielokrotnie docenione. W 1977 r. otrzymał ty-
tuł Mistrza Sportu, a w 1982 r. Zasłużonego Mistrza 
Sportu. W latach 1983–1988 odznaczany był brązo-
wym, srebrnym i złotym Medalem za Wybitne Osią-
gnięcia Sportowe. W 1983 r. dostał Srebrny Krzyż 
Zasługi, a w 1988 r. Złoty Krzyż Zasługi. Jest także 
członkiem Klubu Olimpijczyka. 27 kwietnia 2001 r. 
Rada Miasta nadała mu Honorowe Obywatelstwo 
Miasta Bolesławiec.

Ryszard ma dwoje dzieci: Tomasza i Katarzynę. 
Jest już także dziadkiem. Nadal żyje aktywnie. Gra 
w piłkę nożną, biega, jeździ na rowerze. Nasz Hono-
rowy Obywatel mówi: 

O ile pozwoli zdrowie, od sportu, a zwłaszcza od 
boksu, nie odejdę nigdy. Chcę przekazać innym swo-
je doświadczenia i wiedzę. Uczę młodych, że praw-
dziwy boks to nie bezmyślne walenie się po twarzach. 
Bo pięściarstwo to sztuka, umiejętność przewidywa-
nia działań przeciwnika, unikanie ciosów, atakowa-
nie i kontrowanie. To ćwiczenie odporności na ból  
i zmęczenie, tworzenie oraz realizacja założonej tak-
tyki i strategii. To swoista emanacja tzw. zwykłego 
życia. A mojego życia na pewno. 

Andrzej Żurek
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Pamięci Polaków Zesłanych na Sybir

10 lutego 2011 r. w 71. rocznicę pierwszej depor-
tacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego w Gim-
nazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu odbyła 
się znacząca uroczystość w historii szkoły oraz bo-
lesławieckiego Koła Związku Sybiraków. Placówce 
nadano imię Polaków Zesłanych na Sybir. Wydarze-
niu towarzyszyły wyjątkowe wzruszenia. Poprze-
dziły je wielomiesięczne przygotowania. Spotkania 
młodzieży z Sybirakami, które przekształcały się  
w żywe lekcje historii i patriotyzmu. 

Inicjatywa nadania szkole imienia wyszła ze 
strony istniejącego od 1989 r. bolesławieckiego 
Koła Związku Sybiraków. Od dawna posiadało ono 
swoje znaki pamięci: sztandar, pomnik na Cmen-
tarzu Komunalnym z napisem: W hołdzie polskim 
męczennikom Syberii oraz pomordowanym w Ka-
tyniu i łagrach – Sybiracy Ziemi Bolesławieckiej,  
a także tablicę pamiątkową w Kościele Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Sybiracy pragnęli jednak, aby 
pamięć o Nich pozostawała żywa i trwała.

Przygotowania

W kwietniu 2008 r. odbyło się pierwsze spotkanie 
z ówczesną dyrektorką szkoły Stanisławą Patreuhą. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele Związku Sybi-
raków: Maria Niemczuk, Irena Kłos-Leszczyńska, 
Helena Kowal, Zdzisław Lach i Mieczysław Petters. 

Ustalono formy kontaktów oraz priorytety w pra-
cy wychowawczej z młodzieżą. Trzeba było przy-
bliżyć uczniom sylwetki Zesłańców oraz ich losy.  
W związku z tym powołano zespół, który opraco-
wał harmonogram spotkań uczniów z Sybirakami.  
Odbyły się 22 prelekcje w ramach godzin wycho-
wawczych, lekcji języka polskiego oraz historii. 
Sybiracy z przejęciem opowiadali o swoich losach. 
Mieczysław Petters przygotował na tę okazję wzru-
szające materiały poglądowe w formie pamiętnika. 
W tym samym czasie nauczyciele geografii prze-
prowadzili cykl lekcji poświęconych Syberii, przy-
bliżające uczniom tematykę związaną z tą krainą 
oraz losami Zesłańców. W ten sposób rozpoczęła się 
współpraca gimnazjum z Sybirakami w realizacji 
wspólnego celu, czyli nadania szkole imienia.

W kolejnych latach kontynuowano poznawanie 
losów Zesłańców. Nadal odbywały się spotkania 
z przedstawicielami koła na lekcjach wychowaw-
czych. 

W grudniu 2008 r. przedstawiciele związku zo-
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stali zaproszeni do gimnazjum na jasełka, aby razem 
z uczniami i nauczycielami cieszyć się świętami Bo-
żego Narodzenia. W ten sposób zapoczątkowana zo-
stała tradycja uczestniczenia Sybiraków we wszyst-
kich ważnych wydarzeniach w szkole. 

10 lutego 2009 r., w 69. rocznicę pierwszej de-
portacji Polaków na Sybir nauczyciele oraz ucznio-
wie wzięli udział we Mszy św. w intencji Sybiraków. 

We wrześniu 2009 r. przedstawiciele Związku 
Sybiraków na spotkaniu z dyrektor Gimnazjum Sa-
morządowego nr 2 Marią Subik, oficjalnie zapropo-
nowali nadanie szkole imienia, które przypominało-
by o ich tragicznych losach. 

W grudniu tego roku pani dyrektor wraz z gru-
pą uczniów zostali zaproszenia na spotkanie opłat-
kowe do oddziału Związku Sybiraków. Jeszcze 
przed świętami Samorząd Uczniowski z inicjatywy 
Aleksandry Szylin zorganizował w szkole konkurs 
„Wielcy Polacy – Zesłańcy Sybiru”. Wzięły w nim 
udział wszystkie klasy, przygotowując w salach lek-
cyjnych ekspozycje i gazetki na ten temat. 

21 stycznia 2010 r. Rada Pedagogiczna Gimna-
zjum Samorządowego nr 2 w porozumieniu z Radą 
Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz bole-
sławieckim Kołem Związku Sybiraków formalnie 
przyjęła wniosek o nadanie szkole imienia Polaków 
Zesłanych na Sybir. Ta decyzja ukierunkowała pracę 
wychowawczą szkoły. Opracowano katalog szkol-
nych uroczystości związanych z dziejami Sybiraków 
wpisujący się w istniejący w szkole program wycho-
wania patriotycznego i obywatelskiego. Na jednym 
ze spotkań Sybiraków z dyrektorem szkoły padła 
propozycja ufundowania gimnazjum sztandaru. 
Przedstawiciele związku rozpoczęli działania w celu 
pozyskania odpowiednich środków na jego zakup. 

W marcu 2010 r. ustalono, że aby uczcić pamięć 
Sybiraków i pomordowanych na rozkaz Stalina przez 
NKWD ponad 21 000 oficerów Wojska Polskiego, 
Policji, Straży Granicznej i Więziennej w Katyniu, 
Twerze i Charkowie szkoła oraz Sybiracy włączą się 
do ogólnopolskiej akcji sadzenia Dębów Pamięci. 

Rok 2010 w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

W trakcie uroczystości, która odbyła się w szko-
le 13 kwietnia 2010 r., głos zabrał Zesłaniec Józef  
Maciejewski. Wspominał tragiczne przeżycia swojej 
rodziny. Po jego wystąpieniu goście przeszli przed 
budynek szkoły, aby tam uczcić pamięć Polaków 
pomordowanych w Katyniu. Prezydent Bolesław-
ca Piotr Roman, przemawiając do zgromadzonych, 

podkreślił, że ta szczególna uroczystość stanowi 
dla młodzieży niezwykle cenną lekcję historii i pa-
triotyzmu. Dla upamiętnienia 70. rocznicy Zbrod-
ni Katyńskiej posadzono dwa Dęby Pamięci, aby 
uczcić jej ofiary i przywrócić ich sylwetki pamięci 
narodu. Pierwszy upamiętnia Franciszka Zadrogę 
posterunkowego Policji Państwowej, który został  
zamordowany w Twerze. Drugi dąb, ofiary kata-
strofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku.  
Oba poświęcił ks. Andrzej Jarosiewicz. Symbolicz-
nego zasypania pierwszego z drzew dokonała Hele-
na Kowal, córka Franciszka Zadrogi, drugiego zaś 
Maria Subik, Piotr Roman i Jan Filipek. 

W drugiej części uroczystości prezydent Bole-
sławca wręczył nagrody uczniom, którzy zwyciężyli 
w zorganizowanym pod jego patronatem Międzysz-
kolnym Konkursie „Ocalić od zapomnienia – Sy-
biracy”, przeznaczonym dla uczniów szkół podsta-
wowych oraz „Ocalić od zapomnienia – Katyń”, dla 
uczniów gimnazjów. Konkursy przygotowali i prze-
prowadzili nauczyciele historii z Gimnazjum Samo-
rządowego nr 2: Anna Gorzkowicz, Joanna Kupisz, 
Beata Orczyk i Grzegorz Jankowski. 

Na zakończenie obejrzano wzruszający spektakl, 
który powstał na podstawie wspomnień sybiraczki 
i wieloletniego pedagoga, Danuty Szczyglewskiej, 
wyreżyserowany przez Ewę Ołenicz-Bernacką. Jego 
klamrę stanowiły pieśni z repertuaru innej zesłanej 
w głąb Związku Radzieckiego – Anny German, za-
śpiewane przez szkolny chór przygotowany przez 
Justynę Rapę.

Uczestnicy uroczystości mieli również okazję 
obejrzenia bogatej w eksponaty wystawy „Polacy – 
Zesłańcy Sybiru” przygotowanej w przez Aleksan-
drę Szylin i Mariolę Kozioł. Zgromadzono na niej 
nie tylko książki na temat życia Polaków na Syberii, 
ale także fotografie, listy, dokumenty oraz przedmio-
ty codziennego użytku należące do Zesłańców. Wie-
le z nich przynieśli do szkoły sami Sybiracy lub też 
ich dzieci. Na szczególną uwagę zasługiwała książ-
ka Józefa Maciejewskiego „Witaminy syberyjskie. 
Wspomnienia z Ałtaju”. Tego dnia ukazało się rów-
nież specjalne wydanie „Dwójeczki” – gazetki szkol-
nej, w której można było przeczytać wiersze o Sybira-
kach autorstwa uczniów oraz wywiady z Sybirakami.

Rok szkolny 2010/2011 – nadanie imienia

Ten rok przyniósł przygotowywaną przez bli-
sko dwa lata uroczystość nadania szkole imienia,  
a rozpoczął się wyjątkowo. 17 września 2010 r.  
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w 71. rocznicę napadu Związku Radzieckiego na 
Polskę młodzież wraz z nauczycielami udała się na 
Cmentarz Komunalny w Bolesławcu. W ten sposób 
włączono się w obchody Dnia Sybiraka. Spotkanie 
pod obeliskiem ufundowanym w hołdzie polskim 
męczennikom Syberii oraz pomordowanym w Ka-
tyniu i łagrach miało wzruszający przebieg. Nie tyl-
ko dla młodzieży. Przede wszystkim dla Sybiraków, 
którzy obchodzili swoje święto. Złożone w tym dniu 
wieńce były dowodem pamięci o aresztowanych, 
rozstrzelanych lub przymusowo wywiezionych  
w głąb Rosji Polakach. Młodzież odśpiewała „Hymn 
Sybiraków” autorstwa Mariana Jonkajtysa. Spotka-
nie stało się okazją do snucia refleksji na temat cza-
sów, gdy za polskość skazywano na niewolę. 

Dzień wcześniej, 16 września 2010 r. we Wro-
cławiu, podczas akademii zorganizowanej przez 
Wojewódzki Zarząd Oddziału Sybiraków nastąpiło 
podsumowanie III edycji wojewódzkiego konkursu 
„Losy Polaków na wschodzie w latach 1939–1956”. 
Amelia Osip uczennica Gimnazjum Samorządowe-
go nr 2 w Bolesławcu zajęła w nim drugie miejsce.

Najważniejsze wydarzenie, wieńczące ponad 
dwuletnie starania o nadanie szkole imienia, odby-
ło się 10 lutego 2011 r. Dzień rozpoczął się Mszą 
św. w Sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Bolesławcu, w której uczestniczyła 
nie tylko społeczność szkolna, rodzice i Sybiracy, ale 
także zaproszeni goście, m. in. ze szkół, które noszą 
już imię Sybiraków. Wśród honorowych gości byli  
m. in.: prezes Zarządu Głównego Związku Sybi-
raków Bożena Budzyńska i sekretarz generalny 
Związku Sybiraków Stanisław Sikorski. W trak-
cie Mszy św. odbyła się ceremonia poświęcenia 
sztandaru, który ufundowany został przez Oddział 
Związku Sybiraków w Jeleniej Górze, Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu 
oraz indywidualnych darczyńców, wśród których 
znaleźli się: Danuta Berduła, Teresa Broziniak, Ha-
lina Budziszewska, Stanisław Chwojnicki, Janina 
Ciemnoczołowska, Jan Cołokidzi, Wanda Drabczyk, 

Władysława Gołębiowska, Helena Hałas, Helena 
Hewak, Władysława Jagielska, Maria Jankowska, 
Irena Joniec, Danuta Józefiak, Zdzisław Jurkowski, 
Maria Kalisz, Marian Kimbar, Leopold Kimita, Te-
resa Klauze, Irena Kłos-Leszczyńska, Wanda Ko-
nat, Stanisław Krasowski, Zdzisław Lach, Bernard 
Leszczyński, Helena Marcinkiewicz, Teresa Musik, 
Maria Niemczuk, Krystyna Paluszek, Maria Perłow-
ska, Mieczysław Petters, Janina Piestrak-Babijczuk, 
Jadwiga Podorska, Władysława Popko, Roman Po-
tępa, Stanisława Raszkiewicz, Krystyna Ratajska, 
Jadwiga Ross, Urszula Sak, Czesław Scelina, Sta-
nisław Skodorów, Teodozja Sobczyk, Maria Staroń, 
Maria Stranc, Zofia Strawska, Stefan Sułkowski, Ja-
dwiga Szczerbińska, Stanisław Szłowieniec, Wiktor 
Szłowieniec, Albertyna Szwatro, Ludmiła Szymań-
ska, Józef Śnieżek, Maria Tokarczuk, Helena Turlej-
ska, Edmund Wołoszyk, Sabina Wójtowicz, Walenty 
Wróblewski, Anna Zanko, Helena Zelisko. 

Poświęcenia sztandaru dokonali księża Mariusz 
Szymański i Wojciech Mroszczak. Był to przej-
mujący moment. Łzy wzruszenia pojawiły się na 
twarzach wielu nie tylko starszych ludzi. W liturgii 
Mszy św. czynny udział wzięli zarówno uczniowie 
jak i nauczyciele gimnazjum, czytając fragmenty Pi-
sma Świętego i niosąc dary do ołtarza. 

Po Mszy św. wszyscy udali się do budynku 
szkoły. Tu odbyła się druga część uroczystości. 
Rozpoczęła się od widowiska przygotowanego na 
podstawie utworów Adama Mickiewicza, Cypriana 
Kamila Norwida oraz Sybiraków. Przejmujący wy-
stęp przygotowała młodzież z koła teatralnego pod 
kierunkiem Ewy Ołenicz-Bernackiej. Jego myślą 
przewodnią było hasło: Jeśli my zapomnimy o nich, 
niech Bóg zapomni o nas. Program artystyczny zło-
żony z pieśni o tematyce patriotycznej przedstawił 
chór szkolny prowadzony przez Justynę Rapę. 

Po tym nastąpiła dalsza część uroczystości, którą 
poprowadziła Małgorzata Janowska. Rozpoczęto od 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie szko-
le imienia, ufundowanej przez Jana Cołokidziego.  
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Następnie zostały wprowadzone poczty sztandaro-
we. Odśpiewano hymn państwowy. Pani dyrektor 
szkoły powitała zaproszonych gości. Przewodniczą-
cy Rady Miasta Józef Pokładek odczytał uchwałę o 
nadaniu szkole imienia Polaków Zesłanych na Sybir, 
która została podjęta na V sesji Rady Miasta w dniu 
26 stycznia 2011 r. Dyrektor gimnazjum opowie-
działa o tym, jaką drogę przeszła społeczność szko-
ły, by mógł nastąpić ten szczególnie podniosły dzień. 
Podkreślała udział i zaangażowanie Sybiraków.  
W dalszej kolejności odbyło się uroczyste przekaza-
nie sztandaru przez Sybiraków prezydentowi Bole-
sławca Piotrowi Romanowi, który następnie wręczył 
go dyrektor Marii Subik, a ta oddała go uczniom.  
Reprezentanci klas złożyli uroczyste ślubowanie.

Po jego złożeniu Małgorzata Janowska opisała 
wygląd i symbolikę sztandaru oraz zwróciła uwagę 
na umieszczone na nim hasło: OJCZYZNA, HO-
NOR, PRZYSZŁOŚĆ. Okolicznościowe przemó-
wienia wygłosili zaproszeni goście. 

Podziękowania za owocną współpracę z Sybira-
kami oraz za udział w uroczystości wyrażone przez 
dyrektorkę szkoły były jednym z ostatnich akcentów 
uroczystości. Przyjaciołom szkoły – Sybirakom: 
Marii Niemczuk, Helenie Kowal, Zdzisławowi La-
chowi i Mieczysławowi Pettersowi, młodzież poda-
rowała ich portrety wykonane przez uczennicę na-

szego gimnazjum Klaudię Figińską. 
Część oficjalną wydarzenia zakończono odśpie-

waniem „Hymnu Sybiraków” i wyprowadzeniem 
pocztów sztandarowych. Dyrektor szkoły zaprosiła 
jeszcze do obejrzenia galerii obrazów poświęconych 
Sybirakom oraz ekspozycji przygotowanych w kla-
sach, a także wystawy w bibliotece zorganizowanej 
przez Mariolę Kozioł. Obok książek, źródeł histo-
rycznych, fotografii uwagę zwróciły prace plastycz-
ne uczniów poświęcone „Syberyjskim pejzażom”. 
Goście otrzymali na pamiątkę specjalnie przygoto-
wane na tę okazję foldery oraz świąteczne wydanie 
gazetki szkolnej poświęconej Sybirakom. Dzień  
10 lutego 2011 r. przeszedł do historii. Był on nie  
tylko uwieńczeniem wysiłków członków Koła 
Związku Sybiraków, nauczycieli, rodziców i mło-
dzieży. Stał się symbolem tego, co w dziejach narodu 
najistotniejsze – solidarności, wzajemnego szacunku 
oraz przywiązania i miłości do Ojczyzny, regionu  
i rodziny. Wyrażał poczucie więzi z tymi, którzy  
w przeszłości poświęcali się i cierpieli dla Ojczyzny. 

Ewa Ołenicz-Bernacka
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Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Bolesławcu (1989–2011)

7 maja 1989 r. z inicjatywy Stanisławy Balawen-
der, przy wsparciu księdza dziekana Władysława 
Rączki, zostało założone Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Lwowskiej. Przystąpiły doń 74 osoby, których 
rodowód był związany z Kresami. Ustalono termin 
spotkań w pierwszą środę miesiąca o godz. 19.00 
w pomieszczeniu wyznaczonym przez ks. dzieka-
na w domu parafialnym. Wytyczono także główne 
cele działania: organizowanie pielgrzymek na Kre-
sy, porządkowanie tamtejszych cmentarzy, pomoc 
finansowa przy odbudowie kościołów katolickich, 
dostarczanie książek w języku polskim, organizo-
wanie Mszy św. odprawianych w intencji Polaków 
pomordowanych na Kresach. Panią Stanisławę wy-
brano na prezesa, a w skład zarządu weszli: Anasta-
zja Sulik, Ferdynand Paluszek, Tadeusz Stasiaczek, 
Anna Woźniak oraz Antoni Byczkowicz. Od 2011 r.  
prezesem jest Michał Wojdyła, a w skład zarządu 
wchodzą: Mieczysław Sulikowski, Stanisława Zię-
cik, Jan Sysak i Stanisław Wilk. 

Już podczas pierwszych pielgrzymek w 1989 
(Lwów i Rudki) i 1990 r. (Rudki, Lwów, Kamion-
ka Strumiłowa) przekazano odwiedzanym para-
fiom ornaty, świece ołtarzowe, ubrania i książki  

w języku polskim. Podobne pielgrzymki na Kresy 
zorganizowano także w latach 1991–1995, w 1997  
i w 2000 r., a w latach 1996–2001 pielgrzymowa-
no po krajach Europy Zachodniej i Polsce. W latach 
2002–2006, z uwagi na utratę lokum, działalność To-
warzystwa ograniczyła się do spotkań na działkach  
i w mieszkaniach prywatnych. Od 2007 r. Towa-
rzystwo ma siedzibę wspólną ze Związkiem Kom-
batantów Ziemi Bolesławieckiej przy ul Sądowej 9.  
W tym też roku zorganizowano pielgrzymkę na Kre-
sy i na Jasną Górę oraz do Krajowego Sanktuarium  
Sybiraków w Grodźcu oraz założono koło Towarzy-
stwa w Zagrodnie.

Po 2008 r. członkowie Towarzystwa uczestniczy-
li w wielu pielgrzymkach, zwłaszcza na Kresy, brali 
udział w wydarzeniach kulturalnych takich jak: wer-
nisaż wystawy „Wołyń czasu zagłady 1939–1945”, 
X Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny i Pieśni Kre-
sowej w Żarach, „Dzień Ludzkości” w Czerwo-
nej Wodzie, VII Wrześniowe Kresowiana w Białej 
czy koncert finałowy VIII Dni Kultury Kresowej  
w Bolesławcu, spotykali się z ciekawymi ludźmi,  
m. in. z poetą i prozaikiem Stanisławem Srokow-
skim, biografką Marią Sołtyk, czy księdzem Tade-
uszem Isakowiczem-Zaleskim.

Trwały ślad działalności Towarzystwa stano-
wi tablica pamiątkowa dla uczczenia bohaterskich 

W mojej Ojczyźnie, do której nie wrócę, 
Jest takie leśne jezioro ogromne, 

Chmury szerokie, rozdarte, cudowne 
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie odwrócę.

Czesław Miłosz

Zarząd 2011, od lewej Michał Wojdyła, Stanisława Zięcik, 
Mieczysław Sulikowski, Jan Sysak

Caritas w Kaliningradzie, lipiec 2000 r.
od lewej: Antoni Lenkiewicz, red. naczelny Wrocławskiej Gaze-
ty Polskiej; Stanisława Balawender; ks. prałat Jerzy Steckiewicz 
proboszcz i budowniczy kościoła św. Wojciecha oraz centrum 
polonijnego w Kaliningradzie; dyrektor Caritasu w Kaliningra-
dzie Anatolij Szabunin; ks. kanonik Stanisław Draguła
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Obrońców Lwowa, wmurowana w kościele Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bolesławcu.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia była prezes 
Stanisława Balawender, a zyskało ono powszechną 
akceptację członków Towarzystwa w dniu 7 lutego 
1990 r. Ks. Władysław Rączka wyraził zgodę na jej 
umieszczenie w kościele i doradził, aby była ona 
wykonana ze szlachetnego materiału; zaproponował 
także wykonanie w murze niewielkiej wnęki na urnę 
z ziemią z Cmentarza Orląt Lwowskich. Artystka-
-plastyk Jolanta Czarnecka ogłosiła wśród uzdolnio-
nych plastycznie uczniów I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bolesławcu konkurs na wykonanie projektu 
tablicy. Spośród 20 wykonanych projektów człon-
kowie Towarzystwa wybrali projekt ucznia klasy  
III d Mariusza Zatylnego. Projekt ten zaakceptował 
też ks. Wł. Rączka. Do domu pani prezes dostarcza-
no różne elementy wykonane z brązu i miedzi – były 
to mosiężne klamki, krany, kable, łuski po nabojach 
itp. przedmioty. Pani Stanisława prowadziła dokład-
ną ewidencję dostarczanego materiału (ok. 200 kg). 
Formę gipsową tablicy wykonał modelarz Jerzy 
Stępka. Ustalono datę odsłonięcia tablicy.

Okazało się jednak, że żadna z istniejących jesz-
cze wtedy w pobliżu odlewni nie wykonuje odle-
wów z brązu ani miedzi. Wydawało się, że uroczyste 
wmontowanie tablicy nie odbędzie się w ustalonym 
terminie. Realizacji planu dopomógł przypadek. 
Do odsłonięcia tablicy pozostał tydzień, kiedy mąż 
pani Stanisławy przyprowadził do domu swego ko-
legę z dawnych lat p. Kazimierza Ostaszewskiego.  
Ta wizyta stała się opatrznościowa, uratowała wysi-
łek wielu osób zaangażowanych w realizację szczyt-

nego zamysłu. Niecodzienny gość widząc determi-
nację i niemal rozpacz pani prezes, obiecał pomoc. 
Znalazł wykonawcę w Odlewni Metali „Baworowo” 
S.A. w Leśnej, który jednak orzekł, że ten zgroma-
dzony z ogromnym trudem materiał na taką tablicę 
się nie nadaje. Pomogli dalsi znajomi i w rezultacie 
w oznaczonym czasie pięknie wykonana tablica,  
z uchwytami do montażu, czekała w Leśnej na inicja-
torów całego przedsięwzięcia. Adam Pitala, Andrzej 
Gil, Stanisław Sołtys i Jan Balawender wykonali  
w murze otwór, w którym umieszczono kryszta-
łową kasetkę z ziemią przywiezioną z Cmentarza  
Orląt Lwowskich i zamontowano tablicę ku ogrom-
nej radości i satysfakcji tych, którzy do końca nie 
mieli gwarancji, że przedsięwzięcie się powiedzie.

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
odbyła się w dniu 20 kwietnia 1990 r. Udział wzięli 
m. in.: ks. biskup Adam Dyczkowski, ks. Wł. Rącz-
ka, ks. Stanisław Draguła (wyświęcony w Bolesław-
cu w 1962 r., przewodniczący Komitetu Pomocy 
Kościołom na Wschodzie), żołnierze AK, harcerze 
z bolesławieckiego hufca z komendantem Zdzisła-
wem Abramowiczem, druhem seniorem Hubertem 
Boninem oraz wielu bolesławian, byłych mieszkań-
ców Lwowa i Kresów Wschodnich. Przy tej tablicy 
do dziś wielu kresowian pochyla głowę i modli się 
za tych, którzy polegli w obronnie Lwowa lub zostali 
zamordowani tylko dlatego, że byli Polakami. To tu 
palą się znicze przypominając żywym część historii 
z tamtych lat.

Mieczysław Sulikowski

Pielgrzymka, Kamieniec Podolski, 15 lipca 2005 r.
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Historia Pracowniczego Ogrodu Działkowego 
rozpoczyna się 8 maja 1970 r. Wtedy Powiatowa 
Rada Narodowa przydzieliła Zakładom Chemicz-
nym Wizów ponad dwa hektary ziemi położonej 
przy ul. Kościuszki, z przeznaczeniem na ogródki 
działkowe. 18 marca 1971 r. powołano do życia Ko-
mitet Organizacyjny, który opracował dokumentację 
ogrodu, podzielił teren na 65 działek i przekazał je 
do użytkowania pracownikom zakładu. Na liście 
oczekujących na przydział znalazło się więcej osób, 
dlatego też nie wszyscy mogli cieszyć się swoim ka-
wałkiem ogrodu. 

Oczekiwania pracowników zakładów były o wie-
le większe. Dlatego osiem lat później Urząd Miej-
ski w Bolesławcu przekazał kolejne tereny przy  
ul. Kościuszki. Powstało na nich 37 działek. To rów-
nież nie zaspokoiło oczekiwań pracowników, dlate-
go w 1982 r. naczelnik miasta Bolesławiec przekazał 
teren o powierzchni 2,2392 ha przy ul. Cieszkow-
skiego, co pozwoliło na wydzielenie dodatkowych 
56 działek. Lata 1971–1985 były czasem intensywnej 
pracy działkowców nad zagospodarowaniem ziemi. 

Na lata te przypada również intensywna wspólna 
praca przy budowie infrastruktury ogrodu. Wykona-
no ogrodzenie, instalację wodną i elektryczną, wy-
tyczono drogi i alejki, posadzono żywopłoty wzdłuż 
ulic przylegających do ogrodu, by ograniczyć szko-
dliwy wpływ spalin samochodowych. 

Proste prace wykonywane były przez dział-
kowców w czynie społecznym, natomiast bardziej 
specjalistyczne wspomagały służby techniczne Za-
kładów Chemicznych Wizów. Działkowcy liczyć 
również mogli na zakup przez ZCh Wizów potrzeb-
nych materiałów budowlanych. Funkcjonowanie 
ogrodów działkowych w głównej mierze opierało 

się na współpracy z zakładami funkcjonującymi na 
terenie miasta. Oprócz ZCh Wizów były to także: 
Odlewnia Żeliwa, Bolesławieckie Zakłady Materia-
łów Ogniotrwałych, Jeleniogórska Centrala Materia-
łów Budowlanych oddział w Bolesławcu. Dzięki ich 
pomocy materialnej i pracy społecznej działkowców 
wykonano całą infrastrukturę ogrodu. 

Ogrody stały się miejscem, gdzie można bardzo 
uroczyście i radośnie wspólnie bawić się i święto-
wać. Tradycją stały się Dni Działkowca – święto, 
które gromadzi całe rodziny. Innym ważnym wyda-
rzeniem w życiu działkowej społeczności stało się 
jesienne święto plonów, umożliwiające każdemu 
działkowcowi zaprezentowanie własnych plonów. 
Tradycją jest również dzielenie się nimi z tymi, któ-
rzy potrzebują pomocy. 

W trudnych latach osiemdziesiątych, mimo kło-
potów i braków materiałów, działkowcy wybudowa-
li Dom Działkowca o powierzchni 80 m² z kuchnią 
wyposażoną w odpowiedni sprzęt i zastawę stoło-
wą. Stał się on miejscem ważnym, ponieważ każdy  
z działkowców może przygotować tu własne rodzin-
ne uroczystości, a także spotkać się z przyjaciółmi  
i znajomymi w związku z rozmaitymi ważnymi wy-
darzeniami. Tu także organizuje się uroczystości 
weselne, przyjęcia komunijne, zabawy sylwestrowe, 
przyjęcia imieninowe i urodzinowe, wieczorki i spo-
tkania.

W latach 70. i 80. – powszechnie kojarzących się 
z brakami w zaopatrzeniu sklepów, z kartkami i trud-
nym organizowaniem codziennego życia – ogrody 
działkowe stały się nie tylko doskonałym miejscem 
uprawiania roślin, ale również hodowli zwierząt. 
Dzięki temu wzbogacano codzienny jadłospis, omi-
jając kartkowe utrudnienia. Na terenie ogrodu poja-

Tak wygląda obecnie nasz Dom Działkowca – nasza duma 40 lat ROD „Chemik”
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wiły się zatem hodowle kur, królików, nutrii, a nawet 
świń. Na szczęście te czasy już minęły.

Po transformacji ustrojowej i przekształceniach 
w Polskim Związku Działkowców, nastąpiła konso-
lidacja ogrodów działkowych. Decyzją Okręgowego 
Zarządu PZD w Legnicy przyłączono do naszego 
ogrodu sąsiadujące z nim: ROD Pod Brzózkami li-
czący 16 działek przy ul. Cieszkowskiego (1996 r.),  
w 2001 r. ROD Odlewnik z 24 działkami przy  
ul. Kościuszki (2001 r.) oraz 53 działkowy ROD 
Hutnik (2003 r.). Obecna powierzchnia ogrodu wy-
nosi 10,9204 ha, podzielonych na 254 działki w sze-
ściu sektorach.

W latach 1990–2011 przeprowadzono remont  
i modernizację Domu Działkowca. Zmieniono dach, 
wyłożono glazurą kuchnię, łazienkę, podłogę sali 
głównej oraz podłogę na piętrze wyłożono panela-
mi. Przed Domem Działkowca urządzono plac za-
baw dla dzieci, zadbano o odpowiednie wyposaże-
nie, umożliwiające najmłodszym aktywne spędzanie 
czasu.

Zarząd zajął się problemem integracji działkow-
ców, rozdzielonych pomiędzy 6 oddzielnie funk-
cjonujących sektorów, każdy z innymi nawykami  
i tradycjami, różnymi potrzebami i oczekiwaniami. 
W pierwszej kolejności uzupełniono Zarząd Ogro-
du o przedstawicieli z nowo przyjętych ogrodów. 
Postanowiono organizować coroczne konkursy na 
najładniejsze działki i spotykać się z laureatami 
na specjalnych uroczystościach. W każdym roku 
Zarząd nagradza dyplomami okolicznościowymi  
i drobnymi upominkami 10 działkowców, a uroczy-
stość wręczenia tych nagród staje się bardzo dobrą 
okazją do poznawania się, wymiany doświadczeń  
i wreszcie do wspólnej zabawy. 

Dla zaprezentowania urody ogrodu i konse-
kwentnego działania na rzecz jego porządkowania 
i upiększania bierzemy udział w wielu konkursach. 
Największym dotychczasowym sukcesem było zdo-
bycie II miejsca w 2008 r. w konkursie miejskim 
„Bolesławiec w kwiatach” w kategorii ogródki dział-
kowe.

Wszystkie wymienione wyżej działania wy-
zwalają współzawodnictwo i rywalizację między 
działkowcami, co wpływa na upiększenie naszego 
ogrodu. Dodatkowym atutem jest dbałość o atmos-
ferę, tworzenie związków sąsiedzkich skutkujących 
wspólną pracą na rzecz ogrodu.

W 2011 r. obchodziliśmy 40-lecie istnienia nasze-
go ogrodu. Tę wyjątkową uroczystość swoją obec-
nością zaszczycili: prezydent Bolesławca – Piotr 
Roman, wiceprezes Okręgowego Zarządu Polskiego 
Związku Działkowców – Władysław Konratowicz 
oraz prezes ROD Stokrotka – Regina Bram.

Uroczystość tę połączono z wręczeniem wie-
lu nagród odznaczeń i dyplomów dla tych, którzy 
wyróżnili się w historii ogrodu pracą na jego rzecz. 
W sumie nagrodzonych zostało 37 osób. W kronice 
ogrodowej po tej uroczystości, uświetnionej caterin-
giem przygotowanym przez panią Antoninę Kopa-
łę–Wdowiak i piękną muzyką, pozostały nam piękne 
recenzje i gratulacje od zaproszonych gości oraz na-
szych działkowców.

Dla naszego ruchu pocieszające jest to, że na 
naszych działkach wypoczywają razem całe, czę-
sto kilkupokoleniowe, rodziny. Po rodzicach dział-
ki przejmują dzieci i nierzadko – wnuki pierwszych 
właścicieli.

Ireneusz Kozikowski

Ogródki – ROD „Chemik”
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Wizytówki zbieram od lat, a mam 
ich około 12 000 egzemplarzy. Otrzy-
mując je różnymi sposobami segre-
guję do klaserów z hasłami: parla-
mentarne, dyplomatyczne, rządowe, 
samorządowe, policyjne, ipowskie, 
wojskowe, inne służby mundurowe, 
nauczycielskie itd. 

Najstarsze nieco pożółkłe bilety 
wizytowe, które otrzymałem mają 
około 100 lat. Zachowały się w sta-
rych książkach. Nie mam ich dużo, 
więcej z okresu międzywojennego. 

Do swoich najcenniejszych eks-
ponatów zaliczam: 
 – bilet baronowej Marii Miłkowskiej wydany w 
końcu XIX wieku, 
– wizytówka z 1930 r. (wykonana w drukarni we 
Lwowie) Ewy Varanki z Ostrowskich – Bełzów, 
wnuczki Władysława Bełzy, autora słynnego wier-
szyka „Kto ty jesteś? Polak mały...”,
 – wizytówki Adama Kowalskiego z Drohobycza  
i dyrektora szkoły rolniczej ze Środy Wlkp. Fran-
ciszka Pereka (z 1929 r.),

– wizytówki dygnitarzy z okresu PRL–u. 
Pozostałe to otrzymane w ostatnich latach. Do cen-
nych należą zwłaszcza bilety: prezydenta RP, pre-
mierów RP, marszałków Sejmu i Senatu, różnych 
ministrów, aktorów, profesorów np. Stefana Stuli-
grosza czy Jana Miodka (wizytówka w miodowym 
kolorze), wielu znanych polityków. Mam wizytówki 
kierownictwa Komendy Głównej Policji, również 
śp. Marka Papały z odręczną dedykacją (obaj by-
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liśmy w jednym plutonie podczas studiów w Wyż-
szej Szkole Oficerskiej w Szczytnie). Do ciekawych 
wizytówek zaliczam też te wykonane na drewnie,  
papierze czerpanym i w metalu, a także interesujące 
ze względu na formę, technikę i treść np. dwustron-
ne, ze zdjęciem, wielojęzyczne itp.

Zdobywanie wizytówek ułatwiała mi sprawowa-
na funkcja I. Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Lwówku Śląskim (od 2006 r. jestem na 
emeryturze po 32 latach służby) oraz działalność 
w organizacjach społecznych (TMB, PCK, ZHP),  
a zwłaszcza w IPA (International Police Association 
– Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji; przez 
dwie kadencje w latach 2001–2007 byłem w Pre-
zydium Sekcji Polskiej IPA, a w ostatniej pełniłem 
funkcję wiceprezydenta). Pozwalało to mi na oso-
biste ich otrzymywanie np. dwukrotnie od Między-
narodowego Prezydenta IPA Michaela Odysseosa. 
Raczej rzadko zwracam się korespondencyjnie, jeśli 
już, to piszę do policyjno-ipowskich zagranicznych 
czasopism z prośbą o zamieszczenie mego anonsu  
o moim hobby. Na stronie internetowej IPA znajduje 
się też lista kolekcjonerów. Czasami i to coraz czę-
ściej, ktoś przysyła lub przynosi wizytówki ni stąd, 
ni zowąd. Różni kolekcjonerzy przekazują sobie na-
wzajem kontakty. Należę do Klubu Kolekcjonerów 

Policyjnych pod patronatem IPA. Według księgi 
„Polskie Rekordy i Osobliwości” (tom VIII z maja 
2008 r.) mam największy zbiór w Polsce.

Otrzymane wizytówki były początkiem nie tyl-
ko osobistych kontaktów. Niejednokrotnie wraz  
z wizytówką przysyłane były informacje o organizo-
wanych imprezach czy prośbach o skontaktowanie  
z odpowiednią instytucją. Tak było w przypad-
ku wyjazdu policjantów regionu jeleniogórskie-
go na turnieje piłkarskie do Włoch, czy wymiany 
turystycznej do Izraela. Skorzystali także z kon-
taktów moich i ipowskich bolesławieccy harce-
rze wyjeżdżający na Euro-Camp do Danii. To 
tylko kilka przykładów świadczących o roli wizy-
tówek. Dotychczas miałem kilka wystaw m. in.:  
z okazji 85. rocznicy powstania Policji Państwowej 
w 2004 r. w Muzeum Policji w Warszawie (poli-
cyjne z całego świata) oraz ekspozycję wizytówek  
w 25 tematach w 2008 r. w galerii Format Bibliote-
ki Miejskiej w Bolesławcu. Informacja ukazała się 
m. in. w Teleexpress-ie, gdzie zaliczono mnie do 
ludzi pozytywnie zakręconych z wpisaniem do loży 
Full Kontakt. Ukazały się też liczne fotoreportaże  
w czasopismach.

Zdzisław Mirecki
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III Twórczość współczesnych bolesławian

W dniu 31 marca 2011 r. w Auli Leopoldyńskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta 
promocja doktorów i doktorów habilitowanych sztu-
ki uczelni artystycznych Wrocławia oraz nadanie ty-
tułu doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Stanisła-
wowi Borowskiemu. Ten wybitny twórca prowadzi 
swoją działalność artystyczną w Tomaszowie Bole-
sławieckim, ale to Bolesławiec jest miejscem, gdzie 
zamieszkała Jego rodzina, gdy w 1948 r. przybyli do 
Polski z Francji. Mieszkał potem w różnych mia-
stach w Polsce i w Niemczech, by po latach wrócić  
i nieopodal Bolesławca zbudować hutę szkła,  
pracownię, dom.

Gdy miejsca na scenie zajęły senaty trzech uczel-
ni, a do auli weszli doktorzy sztuki, zabrzmiała  
„Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chórów akade-
mickich. Przepiękna sceneria Auli Leopoldyńskiej, 
togi uczonych, dostojni goście, rodziny i przyjacie-
le, to wszystko stworzyło podniosły nastrój chwili, 
której najważniejszym bohaterem był Stanisław 
Borowski. Po wystąpieniach rektorów: Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskie-
go w Krakowie, Akademii Muzycznej im. Karola  
Lipińskiego we Wrocławiu i wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, laudację na okoliczność przyznania 

Stanisławowi Borowskiemu, artyście szkła, doktora-
tu honoris causa wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata 
Dajewska z Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniu-
sza Gepperta.

Poproszony do mikrofonu Stanisław Borowski, 
poważny i dostojny, w todze i birecie, opowiadał 
barwnie i z poczuciem humoru, przede wszystkim  
o ludziach, którzy w różny sposób, na przestrze-
ni wielu lat, pomogli mu w trudnych sytuacjach. 
Wzruszające podziękowania objęły również rodzi-
nę, z którą tworzy znakomicie funkcjonującą firmę 
artystyczną. Przybliżył zebranym arkana sztuki gra-
werskiej, dowcipnie przypomniał ograniczenia PRL-
-owskiej rzeczywistości uprzytomniając, że droga do 
niezależności i artystycznej wolności nie była usłana 
różami.

Uroczystość oficjalną zakończył chór odśpie-
waniem „Gaudeamus”. Na spotkanie towarzyskie 
zaproszono gości do Oratorium Marianum Uni-
wersytetu Wrocławskiego, a po południu do Galerii 
Szkła i Ceramiki Biura Wystaw Artystycznych przy  
pl. T. Kościuszki na otwarcie wystawy prac Stani-
sława Borowskiego i do Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie artysta pokazał szklane erotyki.

Oto fragment laudacji pióra prof. Małgorzaty Da-
jewskiej:

Przed Stanisławem Borowskim stoją otworem 
wszystkie galerie świata. On sam jest jednym z naj-
bardziej znanych i cenionych artystów szkła na świe-
cie. O jego prace wprost walczą liczne galerie szkła, 
by móc je umieścić w swojej ofercie. Otrzymał wie-
le prestiżowych nagród i wyróżnień, wśród których 
szczególnie ważne wydaje się Grand Prix przyzna-
ne przez jury złożone z dyrektorów muzeów podczas 
Międzynarodowej Wystawy Szkła w Galerii Habatat 
w USA. Za swoją twórczość został także uhonorowa-
ny w 2010 roku medalem Gloria Artis, przyznanym 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
[...].

Dopiszmy jeszcze, że prace artysty znajdują się 
m. in. w zbiorach muzealnych Corning Museum  
of Glass w Nowym Jorku, Glasmuseum we Frauenau 
i Rheinbach, Badisches Landesmuseum w Karlsru-
he, Musée des Arts Décoratifs w Paryżu, Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie-
go w Jeleniej Górze, a zatem w najbardziej znaczą-
cych kolekcjach szkła na świecie.
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Rozmowa ze Stanisławem Borowskim
Danuta Maślicka: Z artystą rozmawiam  

w jego pracowni w Tomaszowie Bolesławieckim. 
Od kiedy datują się Pana kontakty z Akade-

mią Sztuk Pięknych we Wrocławiu?
Stanisław Borowski: Od bardzo dawna, a kon-

kretnie, kiedy to w pracowni szkła krośnieńskiego 
pojawili się po raz pierwszy profesorowie Ludwik 
Kiczura i Michał Diament. Za nimi pojawiać się 
zaczęli studenci. Trzeba wiedzieć, że zanim po-
czątkujący trafi do pracowni grawerskiej, musi po-
znać wszystkie techniki zdobienia szkła. A to trwa 
dobrych parę lat. Mnie zajęło to sześć lat. Jest to 
wiedza, którą zdobywa się z wielkim trudem; dużą 
rolę odgrywa w tej sztuce czas, a perfekcję zdo-
bywa się drogą zdecydowanej, szybkiej reakcji, 
mamy bowiem do czynienia z masą ciekłego szkła 
i temperaturą 1100 °C. Profesorowie przysyła-
li swoich studentów na praktyki, ale sami szukali 
rzeczy niezwykłych, ludzi opętanych szkłem. I tak  
prof. Kiczura trafił do mojej pracowni, którą  
urządziłem w garażu i w której pracowałem sam, 
zimą rozmawiając z zamarzniętą szybą. To właśnie 
on powiedział, że mam diabła w rękach, co dało mi 
poczucie pewności, że idę we właściwym kierunku. 

Co zwróciło jego uwagę na Pana prace?
Moje prace przypominały malarstwo tylko  

w innej materii. Zamiast pędzla używałem maszyny 

grawerskiej, która daje możliwości uzyskania głębi 
rysunku. Blejtramem staje się szkło. Na nim, po-
przez ścieranie masy szklanej, powlekanej wieloma 
warstwami kolorowego materiału oraz przecinanie 
kołem grawerskim kolejnej warstwy, osiągam efekt 
kolorowych rytów. Tak opowiadam swoje historie. 
Profesor widział w tym coś świeżego, niepowtarzal-
nego. 

Sięgnijmy do laudacji, i zobaczmy jak Pańskie 
opowieści zobaczyła prof. Małgorzata Dajewska:

Są one dojmujące. Nie każdy gotów jest na odbiór 
sztuki w takich barwach przedstawiającej naszą rze-
czywistość. Dzieła Stanisława Borowskiego wpierw 
atakują nas czystym kolorem czy barokową formą, 
dając ułudę lekkiego, błahego tematu, by, już przy 
drugim spojrzeniu, uderzyć bezkompromisową kry-
tyką, ponurą prawdą, czarną groteską czy wyuzda-
nym erotyzmem. Często możemy tu doszukiwać się 
odniesień do twórczości Hieronima Boscha, Petera 
Breughla czy Jerzego Dudy–Gracza i Zdzisława 
Beksińskiego. Wydaje się, że Stanisława Borowskie-
go przenika ten sam, przypisany ludzkiej egzystencji 
niepokój o prawość, dobro, miłość, wiarę [...]. Wy-
krzywione grymasem twarze, wymyślne pozy, w zna-
czącym geście nakreślone postaci zadziwiają swoją 
ekspresją, zapisane na powierzchni wielobarwnych 
obiektów [...]. Pełno w nich bólu, kpiny, gorzkiej re-
fleksji nad zepsuciem świata. Tematem prac Stani-
sława Borowskiego są bowiem różnorakie aspekty 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Stanisławowi Borowskiemu
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naszego współczesnego bytowania, a szczególnie 
te jego strony, w których ujawniają się nasze wady, 
ułomności, śmieszności.

Rzeczywiście, tematy rodzą się z życia, z zasły-
szanych historii, własnych przeżyć, snów. Czasem 
jest to błysk, fantazja, lęk, niepokój. Moje pierwsze 
szkło, które zwróciło uwagę (znajduje się obecnie  
w Nowym Jorku), powstało w chwili, kiedy wyobra-
ziłem sobie, że jestem ciężko chory. Pokazałem je 
w Hamburgu i to był początek mojego tournee po 
galeriach światowych; pierwszych zagranicznych 
transakcji, kontaktów z artystami, marszandami. 

Zachwycił Pan nie tylko koneserów i kolekcjo-
nerów; wielu zobaczyło w Pana dziełach poetę, co 
świetnie ilustruje następujący fragment laudacji: 

W jego wielobarwnych rysunkach realizm prze-
nika się z baśnią, gdzie obok skarykaturowanych 
portretów pojawiają się nierzeczywiste stwory, wy-
naturzone zwierzęta, satyry, meduzy, diabły [...] Ten, 
kto nie zetknął się z jego pracami, na próżno będzie 
wytężał wyobraźnię, bo i tak wymknie się jej ramom 
swoboda rysunku, finezja, perfekcja, z jaką w szkle 
zamyka swoje wielokolorowe, podobne barwnej li-
tografii rysunki, ten mistrz grawerowania. Z rów-
ną zresztą swobodą, operując gorącym szkłem przy 
piecu hutniczym kreuje karykaturalne, wynaturzone 
figurynki ni to ludzkie, ni to zwierzęce i z tych gno-
mów, elfów, syren [...] spiętrza później iście baroko-
we, rozbuchane formalnie i wielowarstwowe w treści 
kompozycje – często bardzo dużych rozmiarów.

Pańskie pierwsze ważne wystawy?
Taką znaczącą była wystawa w Ameryce w San 

Francisco. To była podwójna radość znaleźć się  
w Ameryce w 1982 r. w czasach stanu wojennego,  
który w Polsce przeżywali moi rodacy. Zrozumia-
łem, że tej szansy nie mogę zmarnować, bo ja mo-
głem robić swoje szkła i je sprzedawać, gdy artystom 
w kraju wiodło się gorzej. Mogę powiedzieć, że zna-
lazłem się w sytuacji luksusowej. 

Wróćmy więc do 1982 r. Znalazł się Pan  
w Niemczech, najpierw w Hamburgu potem na 
kilka lat w Rheinbach. 

Po piętach deptały mi wiadome służby. Zaryzyko-
wałem: podjąłem decyzję o emigracji. Proszę sobie 
wyobrazić taką sytuację: cudzoziemiec znalazł się 
w Niemczech z konkretnym artystycznym fachem 
w ręku. I oni robią wszystko, żeby został i mógł się 
u nich realizować. A więc pomagają się urządzić, 
interesują się, doceniają. Dzięki temu to, czego nie 
mogłem osiągnąć w kraju, stało się możliwe tam,  

w obcym, nieznanym środowisku. Takiego nastawie-
nia w stosunku do utalentowanych młodych ludzi nie 
ma w Polsce do dziś. 

Dziesięć lat później wrócił Pan do Polski. Do 
nowej Polski. I stworzył pracownię szkła z hutą  
– fascynujące i niezwykłe miejsce.

Ciągnęło nas do kraju. Ale też sytuacja była już 
inna; dawała nadzieję na zmiany. Dzięki temu mam 
tutaj, a nie tam, własną, artystyczną firmę. Burmistrz 
Siegburga, Rolf Krieger do dziś żałuje, że nas nie za-
trzymał.

Pretekstem do naszej rozmowy jest doktorat 
honoris causa. Jaka była Pana pierwsza reakcja, 
gdy senat Akademii Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu zwrócił się do Pana o zgodę na przyjęcie tego 
tytułu?

Długo nie mogłem się zdecydować, ponieważ 
uważałem, że jest to zbyt zaszczytne, zbyt honoro-
we wyróżnienie. Ale ostatecznie przekonał mnie  
prof. Zbigniew Horbowy, którego miałem zaszczyt 
gościć, w mojej pracowni z prof. Małgorzatą Da-
jewską. To, co tutaj zobaczył, czyli wyposażenie 
pracowni, piece, katalogi wystaw i całą bibliografię, 
utwierdziło go w przekonaniu, że wybór jest wła-
ściwy. A przy okazji zauważył, że Akademia Sztuk 
Pięknych nie ma takich możliwości do realizacji 
twórczych i ambitnych zamierzeń, jakie tutaj zostały 
stworzone.

Uroczystość nadania tytułu miała miejsce  
31 marca 2011 r. w sali Leopoldyńskiej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Jak Pan się czuł w tym  
momencie?

Było pewne zażenowanie, skrępowanie i togą, 
i biretem, nie mówiąc, że toga była za długa, a ja 
byłem skoncentrowany na tym, żeby się o nią nie 
potknąć. Poza tym ta niezwykła aula Leopoldinum, 
chóry akademickie, senaty trzech uczelni, no i wzru-
szone twarze pozdrawiających mnie przyjaciół, zna-
jomych, rodziny. 

Rodzina. Czy może Pan powiedzieć, że Pański 
sukces jest trochę też sukcesem całej rodziny?

„Trochę?” Ona jest moim oparciem, daje mi po-
czucie bezpieczeństwa, dzięki niej mogę żyć tak jak 
chcę, tzn. tworzyć. Jestem zwolniony od buchalterii, 
codziennych kłopotów... Żona – oddana całej rodzi-
nie bez reszty, wychowaniu synów, przez całe lata 
zdejmowała mi z pleców ciężar codzienności. Nasze 
rodzinne relacje nazwałbym twórczą harmonią, cze-
go wyrazem jest droga życiowa moich synów Pawła, 
Wiktora, Stanisława. Poszli tą samą drogą, a ja nie 
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narzucam im swojego punktu widzenia, pozwalam, 
by zdobywali własne doświadczenie i wiedzę, by 
sami dochodzili do celu. Uprawiają swoją twórczość, 
w tym samym materiale i dobrze sobie z tym radzą. 
Już mogą się pochwalić wystawami za granicą – Sta-
sio wystawia głównie w USA, Paweł w Niemczech. 
Wspólnie wystawialiśmy w Chicago. Oni już mają 
swoich przedstawicieli w wielu krajach; są niezależ-
ni artystycznie i finansowo.

Tej akademickiej imprezie towarzyszyły dwie 
wystawy. Zapamiętałam lekką konsternację uczest-
ników wernisażu wystawy erotyków w Akademii.

Trudno się dziwić. Moje szklane erotyki nie są 
grzeczne.

Co pokazał Pan w galerii szkła przy pl. T. Ko-
ściuszki? Mnie zachwyciło szkło pt. „Biały okręt” 
(White ship). 

Były tam prace z kilku lat wypożyczone ze zbio-
rów prywatnych i z muzeów zagranicznych. Ja pra-
cuję zwykle w zabarwionych szkłach, których było 
tu najwięcej. W „Białym okręcie” wykorzystałem 
możliwości rzeźbienia w szkle – tu wypowiedziałem 
się bardziej formą niż kolorem. 

Przy rektoracie akademii znajduje się kilka 
tablic upamiętniających doktoraty h.c. nadawa-
ne przez uczelnię. Jest tam tablica Pabla Picassa, 
miejsce na tablicę Tadeusza Różewicza i Stani-

sława Borowskiego. Tablicę Różewicza miał wy-
konać Get-Stankiewicz. Niestety. Nie zdążył. Pan 
obiecał, że zrobi, a kto wykona tablicę Stanisława 
Borowskiego?

Stanisław Borowski.
Kiedyś, tworząc w krośnieńskich latach (czyt. 

w PRL-u), musiał Pan iść na pewne kompromisy. 
Czy dzisiaj jest coś, co ograniczałoby Pana strate-
gię w dziedzinie twórczości czy estetyki?

Praktycznie nie ma ograniczeń. Oczywiście, 
są ogromne koszta związane z utrzymaniem domu  
i pracowni, ale twórczo możemy się rozwijać, wpro-
wadzać nowe technologie, eksperymentować. Nie 
ma też przymusu składania komukolwiek „daniny” 
w postaci dzieł sztuki jak to bywało w tamtych la-
tach.

Pozycję artysty światowego formatu, jaką 
Pan osiągnął, można porównać z osiągnięciami  
Tomasza Stańko plasującego się na szczytach 
światowego jazzu. Czy uważa się Pan za artystę 
spełnionego?

Trudno powiedzieć. Ja mam ciągle pewien  
niedosyt i świadomość, że mogę jeszcze sporo zro-
bić. Chyba się jeszcze do końca w tej materii nie 
wygadałem. Szkło jest ciągle dla mnie tajemnicą do 
odkrycia.

Rozmawiała Danuta Maślicka

*Szersza prezentacja twórczości Stanisława Borowskiego – Rocznik Bolesławiecki  2008, s. 47-49.

Zdjęcia ze zbiorów Śtanisława Borowskiego – „Biały okręt” / „White Ship”
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Gloria Artis dla Bronisława Wolanina*

Rok 2011 był dla Bronisława Wolanina – artysty 
ceramika szczególny. W dniu 22 lutego został odzna-
czony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Bogdana Zdrojewskiego medalem Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis, najwyższym odznaczeniem, 
jakie nadaje się artystom za wybitne zasługi dla 
sztuki i kultury polskiej. W tym samym roku, 28 
września, Rada Miasta Bolesławiec nadała mu tytuł 
„Honorowego Obywatela Bolesławca”. Te zaszczyt-
ne wyróżnienia nie były przypadkowe, zwieńczyły 
jego pięćdziesięcioletnią pracę dla naszego miasta, 
regionu i kraju. „Gloria” (jak podaje Władysław Ko-
paliński w IV tomie swojego Słownika) to „chwała, 
sława, świetność, urok, nimb, aureola” i właśnie te 
określenia oddają istotę twórczości tego artysty.

Lata szkolne

Bronisław Wolanin urodził się 21 maja 1937 r.  
i dorastał w Bełżcu, małej miejscowości na Lubelsz-
czyźnie, która wchodziła w skład ordynacji zamoj-
skiej i od 1607 r. przez 70 lat cieszyła się prawami 

miejskimi. Już w czasie, gdy uczęszczał do szkoły 
podstawowej, interesował się sztuką, chociaż – jak 
wspominał – nie miał jeszcze sprecyzowanego kie-
runku. Dobrze rysował, strugał w drewnie, wyko-
nywał gliniane figurki. Jedna ze szkolnych koleża-
nek, widząc jego zdolności rysunkowe, krzyknęła: 
„ej ty, Matejko”. Zainteresowania ucznia dostrzegł 
też dyrektor szkoły, a gdy dowiedział się, że Broni-
sław złożył podanie do Liceum Sztuk Plastycznych 
w Zamościu, pogroził mu mówiąc: „żebyś mi tylko 
wstydu nie przyniósł!”. O przyjęciu do liceum po-
informował Bronka kolega, który już jako starszy 
licealista imponował młodszemu adeptowi sztuki 
modnymi butami, których (jak wspominał) bardzo 
mu zazdrościł. 

Liceum Plastyczne było w latach 50. wiodącą 
instytucją kulturalną Zamościa. Dyrektorem szkoły 
była artystka-plastyk Halina Rogińska, miłośnicz-
ka muzyki – co zaowocowało tym, że uczniowie 
uczestniczyli raz w miesiącu w koncertach muzycz-
nych organizowanych przez szkołę. Były to koncer-
ty ARTOS, obowiązkowe w tamtych latach w pro-
gramach wszystkich liceów. Ulubioną nauczycielką 
była pani Dechnikowa, profesor od rysunków, która 
inspirowała uczniów, a także organizowała pokazo-
we przedstawienia – ruchome żywe obrazy, w któ-
rych uczniowie przebrani w stroje odtwarzali dzie-
ła malarskie znanych twórców. Bronisław Wolanin 
wspominał taką inscenizację obrazu Eugène Dela-
croix „Wolność wiodąca lud na barykady”, w której 
brał udział. Liceum było świetną szkołą, w której 
przyszły artysta mógł się wszechstronnie rozwijać, 
ale w domu rodzinnym często słyszał: po co się tak 
długo uczysz?

Studia wyższe

Po maturze szukał uczelni artystycznej, na któ-
rej mógłby zrealizować swoje zainteresowania.  
W pobliskim Lublinie i niedalekim Krakowie nie 
było wydziału ceramiki. Wydział Szkła miała kra-
kowska Akademia Górniczo-Hutnicza, ale szkło nie 
leżało w centrum Jego zainteresowań. Wybrał dale-
ki od Bełżca Wrocław, w którym Państwowa Wyż-
sza Szkoła Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia 
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) z Wydziałem Szkła 
i Ceramiki należała do najlepszych w kraju. 

Tu znalazł swoje miejsce i tu rozpoczął własne 
poszukiwania artystyczne. Mieszkał w akademiku 

Wręczenie medalu Gloria Artis 
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przy ul. Henryka Pobożnego, w którym często dys-
kutowano o sztuce i muzyce – było to fantastyczne. 
Razem z plastykami mieszkali studenci Wyższej 
Szkoły Muzycznej i oni wciągnęli go do kręgu za-
interesowanego muzyką, szczególnie muzyką ope-
rową. Przyszły artysta do skromnego stypendium 
(jak większość studentów) dorabiał w różny sposób. 
Wspominał, że malowali kino Śląsk, co pozwoliło 
im na darmowe oglądanie wielu filmów. Głównym 
źródłem zdobywania dodatkowych pieniędzy było 
jednak statystowanie w spektaklach operowych  
i przy produkcji filmów. W „Aidzie” Verdiego 
był niewolnikiem i cały czas tylko o tym myślał, 
że ludzie na niego patrzą; w „Strasznym Dwo-
rze” Stanisława Moniuszki podawał kubki na stół.  
W balecie „Fontanna Bakczysaraju” Borisa Asafiewa 
był halabardnikiem, a ponieważ stanie nieruchomo  
z halabardą w dłoni jest męczące, zaczął przytupywać  
w rytm muzyki, za co reżyser w trakcie antraktu zga-
nił go ostro. Był także statystą w filmie Aleksandra 
Forda „Ósmy dzień tygodnia”. 

Każdy artysta to ciekawa indywidualność. Tak 
też jest z Bronisławem Wolaninem, który chodzi 
własnymi ścieżkami artystycznymi i być może dla-
tego koledzy nadali mu przydomek „kot”. Coś z tego 
pozostało mu do dziś, jest indywidualistą, a po jego 
domu chodzi ulubiony i rozpieszczany kot Rudas. 
Prof. dr Kazimierz Świegocki – filolog, filozof, po-
eta (w 1963 r. – przez rok szkolny pracował w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu), 
z którym B. Wolanin zaprzyjaźnił się, w tomiku 
„Poezje wybrane” z 2004 r. wiersz „Koty” zadedy-
kował: „Bronisławowi Wolaninowi”, a zakończył go 
wersem: 

Lecz biada bogom jeśli kocie modły
Przez wicher gnane zamienią się w płacz

Studia odbywał pod opieką pani prof. dr hab. Julii 
Kotarbińskiej, artysty i znakomitego pedagoga, która 
pracowała na tej uczelni w latach 1951–1969 i była 
wybitnym ceramikiem. Opracowała recepturę wielu 
szkliw o bogatej gamie barw, tworzyła drobne, prze-
ważnie kuliste naczynia, współpracowała jako do-
radca artystyczny z  Centralą Przemysłu Ludowego  
i Artystycznego oraz z wieloma innymi zakładami 
ceramicznymi w Polsce. Niewątpliwie to mogło 
mieć wpływ na to, że B. Wolanin również w CPLiA 
spędził większość swego artystycznego życia. Dyplom 
magistra sztuki PWSSP artysta otrzymał w 1962 r. 

Okres bolesławiecki

Przyjechał do Bolesławca, gdyż tu były zakłady 
ceramiczne i tu mógł kontynuować swoją pasję two-
rząc ceramikę użytkową. W pierwszym okresie swo-
jego pobytu w naszym mieście pracował również z 
młodzieżą klas ceramicznych w Szkole Zawodowej. 

Od 1964 r. rozpoczął pracę w Centrali Przemy-
słu Ludowego i Artystycznego, w zakładzie przy  
ul. Polnej – dawnej fabryce Paula – jako kierownik 

Bronisław Wolanin przy pracach w zakładzie
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artystyczny. CPLiA od wielu lat współpracowała  
z PWSSP i stąd pracowało w niej już wielu zdolnych 
artystów, jak: Izabela Zdrzałka i Wanda Matus. 

Ceniona przed wojną kamionka bolesławiecka, 
mająca wiekowe tradycje, znalazła swojego mi-
strza, który nawiązując do jej najlepszych czasów 
i wzorów stworzył swój własny styl, wprowadził 
nowe kształty, różnorodne szkliwa, nowe dekoracje  
i wzornictwo. Od tego czasu w ceramice bolesła-
wieckiej widoczny jest wpływ sztuki Wolanina. 

W Bolesławcu powstawały nowe zakłady ce-
ramiczne zainspirowane krajowymi sukcesami 
CPLiA. Przy ul. Kościuszki uruchomiony został  
w 1980 r. wielki zakład, dotychczas produkujący  
ceramikę przemysłową, pod nazwą Zakłady Cera-
miczne Bolesławiec, w którym również przez 5 lat 
jako kierownik artystyczny B. Wolanin współtwo-
rzył ceramikę użytkową: naczynia, serwisy, wazony, 
które ozdobione ręcznie przez zespół dekoratorek  
i malarek różnorodnymi granatowymi stempelkami, 
stały się symbolem ceramiki bolesławieckiej i cie-
szyły się oraz cieszą się nadal ogromnym popytem 
w kraju i za jego granicami. 

Po krótkim okresie pracy w tym zakładzie Bro-
nisław Wolanin powrócił w 1985 r. do Spółdzielni 
Rękodzieła Artystycznego Ceramika Artystyczna 

(dawnej CPLiA), która przeniosła swoją siedzibę 
do nowego, nowoczesnego obiektu, wybudowanego 
przy ul. Kościuszki. Tu właśnie w bardzo dobrych 
warunkach artysta kontynuuje swoją twórczość, 
rodzą się nowe pomysły i dzieła. Poza kamionką 
użytkową tworzy piękne formy z porcelany, obrazy  
i rzeźby ceramiczne. 

50 lat pracy Bronisława Wolanina w Bolesław-
cu to jednocześnie wielka promocja miasta w Polsce  
i za granicą. Artysta uczestniczy w licznych sympo-
zjach naukowych, plenerach ceramicznych i prze-
glądach ceramiki, a przede wszystkim bierze udział  
w wielu krajowych i zagranicznych wystawach zbio-
rowych i indywidualnych. 

Nagrody

W tym miejscu można przypomnieć tylko naj-
ważniejsze sukcesy w jego twórczości. 

Już w pierwszych latach pracy jego działalność 
artystyczna została doceniona i nagrodzona w sta-
łym cyklu Dorocznych Przeglądów Ceramiki Użyt-
kowej. W 1966 r. otrzymuje pierwszą nagrodę,  
a w 1969 r. drugą nagrodę. W 1972 r. uhonorowany 
został pierwszą nagrodą za miniatury naczyń kamion-
kowych przyznana przez Muzeum Archeologiczne we 
Wrocławiu i Towarzystwo Miłośników Wrocławia. 

Wręczenie nagrody International Gold Star – Międzynarodowa Złota Gwiazda, Madryt 1995 r.
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W 1983 r. sukces na Międzynarodowych Targach 
w Poznaniu – I nagroda za Wzór Roku. W 1990 r. 
wystawa w Salonie Instytutu Wzornictwa – I nagro-
da. W 1991 r. nagroda Ministra Kultury i Sztuki. Rok 
1997 był szczególny, gdyż PLL LOT zwróciły się do 
Ceramiki Artystycznej w Bolesławcu o wykonanie 
zastawy stołowej, na której podano posiłek Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II w czasie Jego odlotu 
z Polski. To przedsięwzięcie sprawiło artyście wiele 
satysfakcji. 

W 1998 r. na Targach Międzynarodowych – I na-
groda za wystawę Forma 98. Wielkim sukcesem była 
główna nagroda – złoty medal we Frankfurcie nad 
Menem Ambiente 99 za aranżację stołu weselnego. 
W 2005 r. Polski Związek Artystów Plastyków na-
grodził artystę za najlepszą wystawę indywidualną. 
W 2007 r. otrzymał honorowe wyróżnienie na Mię-
dzynarodowym Biennale Mozaiki Współczesnej  
w Buenos Aires (Argentyna). 

Wystawy

Prace Wolanina były i są wystawiane w muzeach 
polskich i zagranicznych. Najważniejsze wystawy: 
– 1972 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu; 
– 1974 r. w Klubie Dziennikarza we Wrocławiu; 
– 1976 r. wystawy w Katowicach, Warszawie, Po- 
    znaniu i Toruniu; 
– 1977 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szcze- 
    cinie; 
– 1980 r. w Biurze Wystaw Artystycznych Arsenał 
    w Poznaniu; 
– 1984 r. w Ośrodku Kultury Polskiej w Berlinie; 
– 1984 r. w Instytucie Polskim w Paryżu; 
– 1987 r. na Międzynarodowych Targach Ceramiki 
    w Walencji (Hiszpania); 
– 1992 r. w Londynie w Olimpii – „Ekskluzywna 
    wystawa gospodarstwa domowego”; 
 – 1994 r. wystawa w Malmö (Szwecja) i w Polskim 
   Centrum Handlowym w Toronto (Kanada); 
– 2007 r. w Buenos Aires, a także w Muzeum Eveson 
   w Syracuse (USA). 

W 2010 r. otwarto wielką wystawę w Muzeum 
Północno–Mazowieckim w Łomży pt. „Ceramicz-
ny świat Bronisława Wolanina”, która była bardzo 
gorąco przyjęta w środowisku kulturalnym tamtego 
regionu.

1 lipca 2011 r. w Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu, podczas ceremonii wręczania artyście me-

dalu Gloria Artis, prezes Spółdzielni Rękodzieła 
Artystycznego Ceramika Artystyczna – Helena 
Smoleńska w swoim wystąpieniu podała, że Broni-
sław Wolanin w całym okresie swojej działalności 
zaprojektował i wykonał ponad 1500 wzorów cera-
micznych, a jego prace znajdują się we wszystkich 
liczących się muzeach narodowych i regionalnych 
w Polsce. Bolesławiec też ma stałą ekspozycję Jego 
prac w Muzeum Ceramiki. 

Uważam, że wiedza o ceramice i jej twórcach 
powinna być poznawana na lekcjach plastyki przez 
młodzież bolesławieckich szkół. Honorowe obywa-
telstwo artysty mogłoby też zostać zaznaczone po-
przez nazwanie jego imieniem pracowni ceramicznej 
w Bolesławieckim Ośrodku Kultury-Międzynarodo-
wym Centrum Ceramiki w Bolesławcu. 

Bronisław Wolanin jest już na emeryturze. Ale 
dla takiego artysty kalendarz nie ma znaczenia, bo 
wciąż projektuje w Ceramice Artystycznej i jak kie-
dyś powiedział: marzę o idealnym wzorze, ciągle 
szukam; lubię projektować wazony, bo w nich póź-
niej są kwiaty, które ja widzę jeszcze w trakcie pro-
jektowania. Nie jest to jedyna pasja, bo mając trochę 
więcej czasu, słucha muzyki operowej, której jest 
wielkim pasjonatem i znawcą. Według niego, ope-
ra jako jedyny rodzaj muzyki ma duszę, łączy obraz  
z dźwiękiem. Jego płytoteka muzyczna jest wielkim 
zbiorem, którego pozazdrościć mógłby niejeden mu-
zyk. Przy tym wszystkim Bronisław Wolanin jest 
człowiekiem skromnym. Nie lubi, jak nazywają go 
modnym dzisiaj terminem – designer. Uważa się 
przede wszystkim za artystę ceramika, a nie tylko za 
projektanta. Aktywnie włączał się w życie artystycz-
ne naszego miasta – brał udział prawie we wszyst-
kich Międzynarodowych Plenerach Ceramiczno-
-Rzeźbiarskich w Bolesławcu. Nie tylko wystawiał 
swoje prace, ale był też doradcą i autorytetem dla 
młodych ceramików. Był członkiem władz Towarzy-
stwa Miłośników Bolesławca. Razem z żoną Teresą 
– historykiem sztuki i wieloletnią dyrektorką Mu-
zeum Ceramiki (pobrali się w lutym 1970 r. i mają 
córkę Annę – mgr filologii romańskiej, mieszkającą 
w Szwajcarii) tworzą parę należącą do ścisłego gro-
na ludzi kultury w Bolesławcu. 

Zygmunt Brusiło

*Szersza prezentacja twórczości Bronisława Wolanina – Rocznik Bolesławiecki  2008, s. 53-55.
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Edward Szutter brał udział w 68 ogólnopolskich 
i międzynarodowych wystawach malarstwa. Miał  
22 wystawy indywidualne. Zajmuje się również mo-
numentalnym malarstwem ściennym i projektowa-
niem witraży. Był czternastokrotnie nagrodzony na 
ogólnopolskich wystawach malarstwa. 

Na tarasie widokowym pracowni artysty w Lub-
kowie można zapomnieć o wszystkim, co znajdu-
je się na zewnątrz tego zaczarowanego miejsca.  
Tu oczy i uszy są nastawione na wspaniałą przyrodę 
i spontaniczną gościnność gospodarza tego uroczy-
ska. W takim miejscu udało mi się namówić Edka 
(jesteśmy zaprzyjaźnieni od dawna) na tę rozmowę.

Lesław Kasprzycki: Spotkaliśmy się pierw-
szy raz ponad trzydzieści lat temu w Przesiece 
na plenerze malarskim. Już wtedy Twoje obrazy  
budziły duże zainteresowanie. Powiedz, co zde-
cydowało w Twoim życiu o wyborze tej właśnie 
drogi zawodowej?

Edward Szutter: Przyczyn zapewne było wiele. 
Już w dzieciństwie bardzo dużo rysowałem i malo-
wałem akwarelkami. W szkole podstawowej zajęcia 
plastyczne odbywały się raz, czy dwa razy w tygo-
dniu, ale blok rysunkowy nosiłem do szkoły codzien-
nie. Rysowałem na wszystkich lekcjach, bez wzglę-
du na przedmioty. Marzyłem o liceum plastycznym, 
ale moi rodzice preferowali konkretny zawód. Jako 
siedemnastolatek wyjechałem do Wrocławia bar-
dziej szukając przygody, niż konkretnej eduka-
cji w jakieś nieinteresującej mnie kolejnej szkole.  

We Wrocławiu bardzo często odwiedzałem galerie 
sztuki, gdzie pierwszy raz zetknąłem się z prawdzi-
wą współczesną sztuką. Pamiętam jak przejeżdża-
łem tramwajem obok Biura Wystaw Artystycznych  
i zobaczyłem plakat Alfreda Lenicy. Natychmiast na 
następnym przystanku wysiadłem, aby pognać do 
galerii. Od tego czasu galerie i wystawy plastyczne 
były celem mojej codziennej peregrynacji. W końcu 
wylądowałem w szkole, w której otrzymałem pra-
cownię tylko dlatego, że wychowawca był miłośni-
kiem sztuki i sam próbował malować. Mając pra-
cownię więcej czasu spędzałem w niej niż w szkole 
na zajęciach lekcyjnych. Zacząłem w tym okresie 
robić małe pokazy swoich prac w domach kultury  
i bibliotekach. Dwa lata później zaproszono mnie 
na pierwszy plener malarski do Janowic Wielkich. 
Jest to malownicza miejscowość w zakolach Bobru  
nieopodal Jeleniej Góry. Tam zetknąłem się z wie-
loma już doświadczonymi amatorami malowania.  
Myślę, że wtedy zapadła moja decyzja: będę malo-
wał wbrew wszystkim przeciwieństwom.

Gdzie nauczyłeś się warsztatu malarskiego  
i wrażliwości obserwowania, tego co przelewasz 
na płótno i papier?

Moją akademią były plenery malarskie, na które 
byłem często zapraszany. Uczestniczyłem w kilku-
dziesięciu plenerach w Polsce, Niemczech, Wło-
szech i Grecji. Była to wspaniała okazja do kontak-
tów z setkami przeróżnych artystów, prowadziło się 
nieustające rozmowy, dzieliło się spostrzeżeniami 
i pojmowaniem świata. Właśnie to były miejsca, 
gdzie pogłębiałem swoją pasję i wiedzę malarską.

Który twórca i jaki kierunek w sztuce był i jest 
dla Ciebie inspiracją twórczą?

W bardzo wczesnym okresie mojej twórczości 
podobał mi się surrealizm, później duże wrażenie 
wywarł na mnie Henryk Waniek ze swoją poetyką 
magicznych komnat. Obecnie nie istnieje żaden kon-
kretny kierunek, który mógłby mnie szczególnie za-
interesować. Po prostu, zachwyca mnie każde dobre 
malarstwo. Jedyną inspirację czerpię z obserwacji 
przyrody, przedmiotów i wszelkiej materii.

Twoja siedziba i pracownia jest w Lubkowie. 
To wspaniały zakątek do pracy twórczej. Jak zna-
lazłeś to urokliwe miejsce?

Wiele rzeczy dzieje się przez przypadek, tak też 
było z tym „moim miejscem na ziemi”. Od kiedy 
malarstwo stało się moją profesją (w 1983 r. Mini-



92

Lesław Kasprzycki

sterstwo Kultury i Sztuki nadało mi status artysty 
malarza) marzeniem moim było wyjechać z mia-
sta w jakiś zakątek, mieć ogród, w którym o świ-
cie witałbym dzień, gdzie horyzont nie kończy się 
na sąsiednim bloku, a ginie gdzieś dopiero za linią 
lasu... Szczęśliwym trafem zrealizowałem kilka mo-
numentalnych malowideł ściennych na Zachodzie  
i to pozwoliło mi na spełnienie moich marzeń. Bar-
dzo chciałem znaleźć dom w Kliczkowie, lecz tam 
nie było żadnej odpowiedniej oferty. Szukałem  
w różnych miejscach, aż trafiłem w Lubkowie na 
mały domek na końcu wsi pod lasem. Dom był w ża-
łosnym stanie, ogrodu nie było, ale to położenie prze-
sądziło, że decyzję podjąłem bez wahania. Teraz po 
latach, kiedy dom utonął w zieleni powstałego ogro-
du, a domy sąsiadów przepadły za ścianą gęstwiny 
drzew, wiem, że moja decyzja była słuszna. W czę-
ści domu mam galerię, gdzie eksponuję moje obrazy,  
a cała reszta jest pracownią nie wyłączając kuchni, 
salonu i sypialni. Wszędzie znajdują się od lat zbie-
rane rekwizyty i obrazy. Żyję więc w świecie wymy-

ślonym i zrealizowanym przez siebie od początku do 
końca...

Powiedz, jaki wpływ na Ciebie i twoją twór-
czość ma przyroda, która Cię otacza niemal przez 
całą dobę?

Żyjąc tak blisko natury, w pełnej harmonii, z dala 
od ludzi, gdzie nic nie zakłóca rytmu dnia, staję się 
jej częścią. Latem budzę się o 3 – 4 godzinie rano, 
do snu układam się kiedy słońce chowa się za hory-
zontem. Czasami nocuję w ogrodzie wsłuchując się  
w odgłosy nocy. Budzą mnie ptaki… ja już chyba nie 
obserwuję natury – ona przepływa przeze mnie jak 
czysty strumień rześkiego powietrza. Ma ona nie-
wątpliwie ogromny wpływ na to co robię.

Śledząc Twój dorobek artystyczny, po in-
dywidualnych i zbiorowych wystawach widać,  
że jest imponujący. Miałeś tych wystaw zorga-
nizowanych w wielu miastach Polski dużo. Dla-
czego Twoja ostatnia wystawa indywidualna  
w Bolesławcu była zorganizowana tak dawno, bo 
w 1980 r.?

Martwa natura XXIII; olej/płótno; 2007
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Na to pytanie mógłby odpowiedzieć ktoś inny... 
Bardzo chciałem po 30-latach wystawić swoje prace 
w Bolesławcu. Debiutowałem wszak w tym mieście, 
moim rodzinnym. Pewna bolesławiecka galeria wy-
raziła zainteresowanie taką wystawą, ale bez swo-
jego udziału organizacyjnego, tylko z ulotką. Tak 
wystawiałem w swoim mieście trzydzieści lat temu. 
Teraz zamierzam zrobić retrospektywę, a to wymaga 
pewnej oprawy i większego zaangażowania finanso-
wego. Cóż, może uda się na czterdziestolecie...?

Niektórzy obserwatorzy życia kulturalnego 
w Bolesławcu twierdzą, że nie jesteś związany  
ze środowiskiem twórczym tego miasta. Co Ty na 
to?

Czy istnieje jakieś środowisko twórcze w Bole-
sławcu? Jeżeli tak, to rzeczywiście nie jestem zwią-
zany. Na tegorocznej ogromnej wystawie „100 lat 
Związku Polskich Artystów Plastyków” we wro-
cławskim Arsenale znalazłem trzy nazwiska z Bole-
sławca!!!

W swojej twórczości malarskiej kilka razy 
zmieniałeś zainteresowania tematyką obrazów. 
Co Cię do tego skłoniło?

Emocje i chęć poszukiwania innego wyrazu. 
Raz były to pejzaże analityczne, które zrodziły się  

w momencie zamieszkania na wsi. Wtedy godzinami  
wędrowałem polnymi drogami latem i zimą.  
Zachwycała mnie ziemia zaśnieżona, błotniste drogi 
pełne kałuż i mgieł, zmierzwione wyschnięte miedze 
o rdzawym kolorze traw. Kilka lat później pojawiła 
się postać. Cykl kilkudziesięciu obrazów inspirowa-
nych linią, gestem i włosami kobiety. Były to opo-
wieści o kobietach w moim ogrodzie. Teraz, kiedy 
hałaśliwość ludzi jest trudna do zaakceptowania, 
nawiązałem dialog z przedmiotami, z materią mil-
czącą, która nie zadaje banalnych pytań, lecz skłania 
do refleksji.

Co w swojej twórczości malarskiej, artystycz-
nej cenisz najwyżej?

Może odpowiem do czego dążę... do prawdy,  
rzetelności i konsekwencji!

W jakich kolekcjach i zbiorach są Twoje obra-
zy i prace plastyczne?

Tego się nigdy w pełni nie dowiem. Sprzeda-
ję w galeriach całej Polski, od wielu lat również  
w Niemczech, Belgii i Holandii. W pierwszych la-
tach cyklicznie kupował moje obrazy Henryk To-
maszewski z Pantomimy. Później otrzymywałem 
listy od nabywców z Australii, Francji, USA, Izraela  
i Egiptu. Po latach odwiedził mnie nabywca z Chica-

Martwa natura XXXI; olej/płótno; 2007 Martwa natura XXXIV; olej/płótno; 2007
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go i Anglii. Moje obrazy posiadają również instytu-
cje i galerie, które organizowały duże wystawy kon-
kursowe, gdzie zdobywałem nagrody i wyróżnienia. 
Między innymi Pinakoteka w Szczecinie, BWA  
w Bielsku Białej, w Łodzi, Muzeum Miedzi  
w Legnicy.

Nowy na rynku wydawniczym kwartalnik 
artystyczny „Artysta i Sztuka” poświęcił Tobie 
i Twoim dokonaniom artystycznym wiele stron, 
szeroko opisując i wysoko oceniając Twoje mar-
twe natury przedstawiające stare przedmioty. 
Proszę powiedz, jak naprawdę jest z tym wskrze-
szaniem starych przedmiotów codziennego użyt-

ku do nowego ich życia?
Zgadzam się, że moje pierwsze obrazy z cyklu 

„Pod pozorem codzienności” mieściły się w forma-
cie martwych natur. Teraz, kiedy model, czyli jakiś 
przedmiot, np. zawilgocony kawał tektury, kore-
sponduje ze spróchniałą belką i pooraną rdzą blachą 
na tle fakturowej przestrzeni, nie nazwałbym tego  
li tylko steel live. Moja estetyka malarska sytuuje 
się w relacji formy i materii. Poszukuję dialogu 
malarskiego pomiędzy różniącymi się strukturalnie  
formami rzeczywistymi. Istota przedmiotu jest tu 
tylko pretekstem.

Wiem, że chętnie uczestniczysz w krajowych  

Martwa natura; olej/płótno
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i zagranicznych plenerach malarskich. W sierp-
niu tego roku również jedziesz na plener w okolice 
Janowa Podlaskiego. Czym dla Ciebie jest każdy 
taki plener?

Dawniej był – jak już mówiłem – swoistą akade-
mią. Potrafiłem od kwietnia do października uczest-
niczyć w ośmiu lub dziesięciu plenerach. Teraz na 
plener wyjeżdżam raz w roku, mimo licznych za-
proszeń. Każdy plener to przede wszystkim możli-
wość poznania i obcowania ze wspaniałymi ludźmi,  
dla których miejscem spotkań jest czas tworzenia. To 
po prostu dwa tygodnie cudownych rozmów w roku.

Czy czasem udostępniasz swoje miejsce na  
ziemi w Lubkowie innym twórcom?

Teraz już nie. Nie czuję się dobrze, jeśli ktoś jest 
u mnie dłużej niż dwa dni.

Czy myślałeś o tym, aby swoje doświadczenia 
artystyczne i umiejętności malarskie przekazać 
innym zainteresowanym?

Tak. Miałem kilku uczniów. Pewien dwunastola-
tek przyprowadzony przez babcię ukończył później 
liceum plastyczne, ale nie utrzymał się na studiach, 
bo zabrakło mu chyba pasji i determinacji, bez któ-
rych nie znajdziemy swojej drogi. 

Jakie masz dokonania twórcze oprócz malar-
stwa sztalugowego?

Żyjąc w Lubkowie korzystałem również z pra-
cowni w Rosenheimie koło Monachium. Tam zajmo-
wałem się malarstwem architektonicznym i projek-
towaniem witraży. Dziesiątki obiektów przeróżnych 
instytucji jest pokryte moimi kompozycjami, w tym 
również obiekty sakralne.

Jakie są Twoje zamierzenia i plany artystyczne 
na przyszłość?

Żyję kolejnością obrazów na sztaludze. Dopóki 
obraz jest nieukończony, nie precyzuję następnych 
kroków. Od trzydziestu lat tak się dzieje. Co będzie 
jutro, będę wiedział właśnie wtedy.

Serdecznie Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się 
na tę rozmowę. Jestem przekonany, że nie trzeba 
będzie czekać na Twoje czterdziestolecie twórcze, 
aby zobaczyć Ciebie i Twoje obrazy w bolesła-
wieckiej galerii.

 

Rozmawiał Lesław Kasprzycki

Wystawy indywidualne artysty:

1980 – Galeria BOK – Bolesławiec
1981 – Galeria JWP – Zgorzelec
1981 – Galeria – Miejsko-Gminny Ośrodek Kul- 

                  tury – Nowogrodziec
1982 – Galeria BOK – Bolesławiec
1983 – BWA Czarna Galeria – Legnica 
1983 – GSW – Jelenia Góra
2000 – Galeria Promocja – Jelenia Góra
2002 – Galeria Fotografii – Świdnica
2004 – Galeria Dialog – Kostrzyn
2004 – Galeria Ma-Do – Świeradów Zdrój 
2005 – Galeria Ogród Zimowy – Sokołowsko
2006 – Galeria Pod Lipami – Poznań
2006 – Galeria – Jakub – Bolesławiec
2006 – Artemis Galerie – Goerlitz
2006 – Galeria La Luz – Wrocław
2007 –  Polonicum, Kulturzentrum – Berlin   

                   (Niemcy)
2007 – Galeria Muflon – Jelenia Góra 
         – Sobieszów
2007 – Euro–Reklama GIFT EXPO 2007 
         – Poznań
2007 – Galeria W&B Szczecin
2008 – Dom Jakuba Boehme – Zgorzelec
2008 – Galeria Dacco – Kostrzyn n/Odrą
2010 – Landratsamt, Bautzen (Niemcy)

Martwa natura; olej/płótno; 2011
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Trzeba być osobno. Rozmowa z Czesławem Matyjewiczem, artystą rzeźbiarzem

Katarzyna Żak: Zapytam z przekory – czy je-
steśmy gotowi do odbioru dzieła rzeźbiarskiego?

Czesław Matyjewicz: Rzeźba, niestety, nadal 
jest na marginesie naszego postrzegania sztuki. Mało 
się dzieje jeśli chodzi o jej powszechną obecność  
w naszym życiu. Ale to proces, który rozpoczął się 
chyba jeszcze w XIX w., kiedy palmę pierwszeństwa 
przejęło malarstwo.

W powszechnym odbiorze rzeźba nadal koja-
rzy się raczej z pomnikami?

I to często nienajlepszymi. Poza tym zazwyczaj 
spychana jest na margines w opracowaniach doty-
czących sztuki współczesnej. Także kolekcjonerzy 
czy amatorzy sztuki wybierają malarstwo. Łatwiej 
jest je wyeksponować. Rzeźba potrzebuje miejsca  
i to zarówno w sensie fizycznym, jak też w naszej 
wyobraźni. Może dlatego, że trudniej jest transpo-
nować artystyczne wizje w trzech wymiarach niż  
w dwóch, jak w malarstwie.

Jednak Twoja artystyczna droga nie była od 
razu zdeterminowana rzeźbiarstwem?

Rzeczywiście, na początku była fascynacja sztu-
ką, która wynikała raczej z moich predyspozycji 
psychicznych. Właściwie zdeklarowałem się już  
w szkole podstawowej (dawnej SP nr 8 w Bolesław-
cu – przyp. red.) choć „nie wychylałem się” wtedy  
z talentem. Miałem szczęście, bo trafiłem na wspa-
niałą nauczycielkę, której zawdzięczam to, że wy-
brałem taką drogę życia. To była pani Regina Ka-
sprzycka, która intuicyjnie wyczuła, że mam to, co 
potrzebne do tworzenia – introwertyzm. Sztuka wy-

maga tego, by „być osobno”, a ja coś takiego w sobie 
miałem.

Jest mi niezmiernie miło, bo ja także zawdzię-
czam pani Reginie Kasprzyckiej swoją miłość do 
sztuki. To ważne żeby spotkać na swojej drodze 
kogoś takiego, kto delikatnie popchnie Cię we 
właściwą stronę. Czasami są to najbliżsi, rodzina. 
Czy w Twoim przypadku były jakieś tradycje ro-
dzinne?

Raczej nie. Miałem robotnicze pochodzenie oraz 
chłopskie i kresowe tradycje rodzinne. Nawet z tego 
tytułu przyznano mi dodatkowe punkty na studia,  
bo przecież były wtedy takie zasady przyjmowania 
na uczelnie wyższe. Dziś to niewyobrażalne! Na 
szczęście moi rodzice w pełni zaakceptowali fakt,  
że chcę zostać artystą i miałem w tym zakresie abso-
lutną wolność wyboru. Zresztą zdawali sobie spra-
wę, że nic innego nie mógłbym robić. Poza tym tę 
decyzję podjąłem już wówczas, gdy wybrałem na-
ukę w Liceum Plastycznym we Wrocławiu.

Od początku wiedziałeś, że będzie to rzeźba?
Właśnie nie. Nauka w Liceum Plastycznym, które 

nazywano wówczas „przedszkolem Akademii Sztuk 
Pięknych” była wszechstronna. Wspominam ten 
czas z ogromnym sentymentem. Wspaniali wykła-
dowcy, wielu z nich było akademickimi nauczycie-

„Zmowa Snów”
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lami. Łaknęliśmy wtedy sztuki w każdym wymiarze. 
Legitymacja szkolna otwierała przed nami galerie  
i sale muzealne, przez które zazwyczaj wracaliśmy 
ze szkoły. Trochę trwał taki powrót, ale ile było wra-
żeń! Wtedy jeszcze myślałem, że moją drogą będzie 
malarstwo. Dopiero w trakcie egzaminów na Akade-
mię Sztuk Pięknych we Wrocławiu ktoś powiedział, 
że mam bardzo rzeźbiarski rysunek, a że jestem po-
datny na sugestie – zrozumiałem, że powinienem 
pójść w tę stronę.

Sugestie? Myślałam, że to przemyślana decyzja?
Mam w sobie taką dziwną naturę. W zasadzie 

jestem racjonalistą, ale z apetytem rzucam się na 
przejawy zdarzeń losowych. Uważam, że naszym 
życiem kieruje jakaś dziwna siła, która pozornie wy-
daje się być chaotyczna, ale w tym szaleństwie jest 
metoda i logika. I tak oto z pokorą przyjąłem fakt, 
że będę rzeźbiarzem. Studia tylko utwierdziły mnie  
w tym. Zresztą przeżywałem wówczas wiele fascy-

nacji właśnie rzeźbą. Ostatnio uświadomiłem sobie, 
jak wielkie wrażenie wywarły na mnie niegdyś oglą-
dane wystawy. Pamiętam zachwyt nad pracami An-
drzeja Trzaski (rzeźbiarz, uczestnik wielu Plenerów 
Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu – przyp. 
red), które oglądałem w latach 70. we Wrocławiu. 
Przypomniałem mu o tym niedawno.

To ciekawe, bo przecież jako wielokrotny 
uczestnik Plenerów miałeś okazję tworzyć u jego 
boku. Historia zatoczyła koło. Ale jeśli mowa  
o mistrzach, to nie wypada nie zapytać o Michała 
Anioła, choć może to zbyt banalne?

Szukam w sztuce emocji, człowieka. Wszystko 
to, co robimy, nawet abstrahując od sztuki powinno 
zamieniać się w klejnot. Nie rozumiem, ani nie ce-
nię dzieł „chwilowych”, takich efemeryd, które po-
wstają z potrzeby chwili lub dyskusji z rzeczywisto-
ścią. To poniekąd odpowiedź na pytanie o wielkość 
Michała Anioła. Dla mnie to rewelacja i rewolucja  

„Romboedr zauroidalny”
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jednocześnie. Potężna osobowość, która przekra-
czała wszelkie ograniczenia i do dziś promieniuje. 
Zmagania z materią go uskrzydlały. We Wrocła-
wiu są dwie doskonałe kopie dzieł Michała Anioła  
– Mojżesz i Pieta. Choć to tylko kopie, to zachwycają.

Ale sam w swojej twórczości raczej wybierasz 
ceramikę niż kamień?

Kamień też, ale ten nasz, „polny”. Mam drugą 
pasję – geologię, stąd w samochodzie wożę zawsze 
łopatę i kilof. Tak na wszelki wypadek, gdybym na-
gle na polu znalazł jakiś ciekawy okaz. Później łączę 
je w pracach z ceramiką lub drewnem, w biżuterii. 
Zresztą w przeszłości pracowałem w kamieniu przy 
dużej realizacji ołtarza Edyty Stein we Wrocławiu. 
To było zaraz po studiach.

Jednak to ceramika jako tworzywo zdomino-
wała Twoją twórczość?

Technologię pracy w ceramice poznałem jeszcze 
w Liceum Plastycznym, ale na studiach uczono mnie 
czegoś innego. Praktycznie powrót do Bolesławca  
i zetknięcie się z tutejszą gliną sprawiły, że wybra-
łem tę materię. Zachwyciłem się jej możliwością  
i mobilnością, ale także ograniczeniem. Glina jest 
wymagająca, nie pozwala na wszystko, a ja uwiel-
biam ograniczenia, bo nadmiar wolności zabija.

To dość dziwne wyznanie w ustach arty-
sty. Czy także tym kusisz młodych ludzi, którzy 
od kilkunastu lat przychodzą na Twoje zajęcia  
z rzeźby czy rysunku?

Kuszę ich prozaicznym argumentem, że rzeźba 
jest elitarna i nie ma w niej dużej konkurencji... To 
taki żart, ale oczywiście dużo rozmawiam z młodzie-
żą, choć sama obecność młodych ludzi w pracowni 
jest inspirująca, tym bardziej, że czasami są to spon-
taniczne spotkania. Każdego traktuję indywidualnie, 
bez z góry obmyślanego programu. Dajemy się nieść 
sztuce i sobie samym. Tyle, ile dałem młodzieży, tyle 
samo otrzymałem od niej.

Teraz pracujesz w Młodzieżowym Domu Kul-
tury, ale przed laty prowadziłeś wspaniałą pra-
cownię rzeźby w Bolesławieckim Ośrodku Kultu-
ry, przez którą przewinęło się wielu uzdolnionych 
młodych ludzi, którym zaszczepiłeś na tyle sku-
tecznie sztukę, że wybierali artystyczne uczelnie. 
Warto wspomnieć, że byłeś komisarzem dziecię-
co-młodzieżowych Plenerów Ceramiczno-Rzeź-
biarskich, które powstały niejako obok profesjo-
nalnych Plenerów dla artystów. To był wspaniały 
pomysł pani Danuty Maślickiej, a Ty podjąłeś się 
jego realizacji pracując przez kilka lat z młodzie-

żą z Polski i Czech.
W odróżnieniu od plenerów profesjonalnych  

te miały zazwyczaj jakąś myśl przewodnią, temat, 
który młodzież i dzieci realizowały równolegle  
z plenerem dla dorosłych. Powstawały wtedy na-
prawdę świetne prace, poza tym to była taka indy-
widualno-kolektywna twórczość. Bardzo pozytywne 
wibracje. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie świetna 
współpraca z rzeźbiarką Janą Glasserovą z Czeskiej 
Lipy. Oboje czuliśmy, że taka twórcza konfrontacja 
młodzieży z Polski i Czech może być budującym  
doświadczeniem. I tak było.

Masz niezwykłą zdolność zarażania swoją 
pasją do sztuki innych ludzi. To rzadka cecha  
u artystów. Tymczasem ostatnie kilkanaście lat 
to także twórczość własna, poparta kilkoma in-
dywidualnymi wystawami, w tym bardzo dobrze 
przyjętą w Galerii w Chorzowie (w 2010 r.), czy  
w ubiegłym roku ciekawą wystawą w Siegburgu. 
A przecież równolegle pracujesz z młodymi ludź-
mi. Jak to pogodzić?

To proste. Sztuka to emocje, a emocje to czło-
wiek. Nie można od tego uciec. Mam też szczęście 
do ludzi, którzy mnie otaczają, to często od nich 
płyną pozytywne fluidy. Mam bardzo emocjonal-
ną żonę, która wspiera mnie we wszystkich działa-
niach. Grono przyjaciół, także artystów, którzy czują 
podobnie. Wystawę w Chorzowie zorganizowała 
wspaniała Ania Stawiarska (ceramiczka, uczestnicz-
ka wielu Plenerów bolesławieckich – przyp. red.). 
Wystawę w Siegburgu z okazji 10-lecia współpracy 
powiatu Bolesławiec z powiatem Rhein-Sieg Kreis 
przygotowaliśmy wspólnie z Markiem Zygą (cera-
mika), Edwardem Szutterem (malarstwo) i Stanisła-
wem Borowskim (szkło). Cenię sobie bardzo takie 
działania, każdy z nas ma przecież swoją wizję, ale 
doskonale się rozumiemy. To fajnie, że sztuka ma 
moc łączenia ludzi, przekraczania granic, nie tylko 
tych dosłownych. Zresztą z Edwardem Szutterem 
mieliśmy już wspólną wystawę w 2007 r. w Domu 
Polskim w Berlinie. Jego obrazy i moje prace cera-
miczne dobrze się ze sobą czują. My podobnie.

Pytałam nie przypadkiem o czas podzielony 
na twórczość własną i pracę z młodymi, bo prze-
cież jeszcze niedawno prowadziłeś dość oryginal-
ną pracownię w Parzycach?

To było wspaniałe miejsce i cudowni ludzie. 
Stworzyliśmy taką otwartą pracownię, do której 
mógł przyjść każdy, gdy tylko była otwarta furtka. 
Działał tam jakiś duch miejsca, bo mieściła się ona 
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Katarzyna Żak

w starym budynku po szkole, w której przez kilka 
lat pracował Józef Schnabel (kompozytor barokowy, 
urodzony w Nowogrodźcu – przyp. red.) Pracownia 
działała z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury  
w Nowogrodźcu. Niesamowita przestrzeń, blisko 
natury, więc lekcje sztuki odbywaliśmy praktycznie 
w plenerze. Rewelacyjne dzieci z ogromną wrażli-
wością. Miałem poczucie, że wszystko się dopełnia. 
Szkoda było to zostawiać, ale te trzy lata (2009–2011 
– przyp. red) to było kolejne doświadczenie nie tylko 
w pracy z młodymi ludźmi, ale także w moim zawo-
dowym życiu.

Wspomniałeś o Schnablu, to rzeczywiście pe-
wien znak powinowactwa artystycznego, bo prze-
cież muzyka od lat towarzyszy Twojej twórczości 
i rozbrzmiewa w pracowniach, które prowadzisz?

W tajemnicy powiem, że nawet mam w domu 
taki sprytny mechanizm, że zapalając światło włącza 
się od razu program 2 Polskiego Radia. Nie ma nic 
piękniejszego i bardziej abstrakcyjnego niż muzyka, 
ale ta nieśmiertelna, a nie „godowa”.

„Godowa”? Masz na myśli rozrywkową?
Nazywam ją tak, bo niczego w niej, prócz chwi-

lowego, pozornego zachwytu nie ma. Nie przetrwa. 
Bach, Haendel, Mahler – brzmią nawet po kilkuset 
latach. Ich dzieła są wielkie. Tego szukam w sztuce. 
Wszystko to, co sezonowe, mnie nie interesuje.

Co w takim razie w Twojej pracowni robią 
broszki? Takie małe klejnociki kojarzą się raczej 
z pewną formą zabawy artystycznej, a nie twór-
czością na serio?

Romans z biżuterią traktuję zupełnie poważnie. 
To jedna z form rzeźbiarskich, tylko pozornie wyma-
gająca mniej pracy niż duże realizacje. Skala nie ma 
tu żadnego znaczenia, bo jest pewnym zadaniem do 
rozwiązania. Kolejne wyzwanie, a ja to lubię. Poza 
tym mogę połączyć w nich dwie materie: kamień  
z ceramiką lub drewnem i to też jest frapujące.

Czujesz się spełniony?
Mam w sobie naturę buddysty i uważam,  

że wszystko co przynosi życie, ma jakiś sens, także 
to, co robimy. Dla mnie sukces to praca w zawodzie, 
w moim przypadku artysty, choć zawsze powtarzam, 
że mogę robić różne rzeczy, bylebym mógł równo-
cześnie rzeźbić. Traktuję życie jak ciekawą podróż, 
a podróż ma sens nie wtedy, gdy się osiąga cel, tyl-
ko wtedy, gdy się podróżuje. Każdy z nas odbywa ją 
samotnie. Najważniejsze, by wykorzystać ten czas.

A sztuka…?
Zawsze była, jest i będzie.

Czego Tobie i sobie serdecznie życzę 
i dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Katarzyna Żak

„Romboedr zauroidalny” 
KIELICZ  – 30x24x24 cm
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Innowacyjni w biznesie. Nanotechnologia. Rozmowa ze Zdzisławem Oszczędą 
IV Prezentacja bolesławian

Zdzisław Oszczęda – bolesławianin, laureat na-
grody za wprowadzenie na rynek nowatorskiej, lecz-
niczej pasty do zębów. W 2011 r. firma NANTES 
Sp. z o.o. Systemy Nanotechnologii z Bolesławca 
została wyróżniona nagrodą INNOVATION 2011 
za najlepsze innowacje 2011 r. Nantes zajmuje się 
nanotechnologicznym modelowaniem struktury ma-
teriałów przy pomocy zjawisk zachodzących w re-
aktorze niskotemperaturowej plazmy. Eksperymenty 
z zastosowaniem reaktora niskotemperaturowej pla-
zmy dały już efekty w kilku dziedzinach. W ostatnim 
czasie w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zbadano 
wpływ nanowody Nantes na komórki nowotworowe 
i komórki białaczki. Badania potwierdziły obumie-
ranie komórek nowotworowych i komórek białaczki 
pod wpływem nanowody.

Jest Pan przedsiębiorcą, który rozpoczynał 
swoją działalność w dosyć tradycyjnych bizne-
sach. Dziś jest Pan laureatem nagrody INNOVA-
TION 2011 za najlepsze innowacje 2011 r., nagro-
dy Euroregionu Nysa. 

Zacząłem pracować jeszcze w szkole średniej. 
Najpierw pracowałem jako DJ, ze wspólnikiem pro-
wadziłem restaurację Sawanna, następnie pizzerię. 
Jak mnie rozbolał ząb, to otworzyłem przychodnię 
Stomadent. Gdy się udała jedna przychodnia, to po-
tem powstało ich siedem. Cały czas sytuacje decydu-
ją o tym, co robię.

Skąd zainteresowanie nanotechnologią? Ba-
dacze i futurolodzy uważają, że nanotechnologia 
może przekształcić wszystkie dziedziny naszego 
życia, od medycyny, produkcji, po podróże ko-
smiczne.

Nanotechnologia nie jest dziedziną, która nagle 

została odkryta. To dziedzina, która mówi, że zajmu-
jemy się nanometrycznymi wielkościami. Do Bole-
sławca przyjechało dwóch Białorusinów poleconych 
mi przez znajomego, którzy pokazali, że z wody 
można zrobić bardzo dużo rzeczy. Potrafili manipu-
lować atomami, atomami kryształu, atomami wody. 
To byli naukowcy. Pokazali mi, że mają duże osią-
gnięcia, jeśli chodzi o leczenie onkologiczne. Myśla-
łem, że uda się w Polsce powtórzyć tok ich badań.  
To było jednak bardzo trudne i nie udało się w tamtym 
czasie, w latach 2007–2008. Widząc jednak efekty 
działania tej wody, zacząłem interesować się w ogóle 
wodą. Okazało się, że na świecie jest mnóstwo sy-
tuacji, w których woda jest stosowana jako prepa-
rat leczniczy, np. naturalne wody w uzdrowiskach,  
do których się jeździ, aby się leczyć. Przykładem 
mogą być japońskie filtry do wody, które spowo-
dowały, że długość życia Japończyków nie jest tak 
imponująca ze względu na sushi, lecz bardzo dobrą 
jakościowo wodę. Temat na tyle mnie zaintereso-
wał, że postanowiłem zainwestować. W części me-
dycznej nie udało się tego zrobić, gdyż trudno było 
wdrożyć badania nad właściwościami zdrowotnymi 
tej wody. Ponadto budżet, którym musiałbym wów-
czas dysponować – żeby wdrożyć badania – wynosił 
pięć milionów złotych, a niemal pięćdziesiąt, żeby je 
zakończyć. To była abstrakcja dla mnie, lecz widząc 
działanie tej wody, postanowiłem ją w inny sposób 
wykorzystać. Pierwszym pomysłem były kosmetyki.

Nie można mieć studni z nanowodą, lecz dzięki 
wykorzystaniu najnowszych technologii w Pana 
laboratorium jest ona wytwarzana.

Przerabiamy wodę, która jest w naszym otocze-
niu. Mogę przerobić dowolną wodę: mineralną, źró-
dlaną, wodociągową. Woda przechodzi przez proces, 
aby była dobrze wchłanialna. Za pomocą rezonansu 
wyzwalanego napromieniowaniem plazmy udaje 
się optymalizować strukturalno-informacyjny stan 
wody. 

Odkrycie nanowody dało impuls do poszuki-
wania jej zastosowań. Jakie są tego rezultaty?

Są dwa kanały: kosmetologia i medycyna. Medy-
cyna – dopiero w tym roku (2011 r.) udało się wdro-
żyć badania. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
rozpoczął badania nad zastosowaniem wody i soli 
fizjologicznej na liniach komórkowych raka jelita 
grubego, białaczki i raka piersi. We wszystkich tych 



102

liniach komórkowych nastąpił znaczący wzrost ob-
umierania komórek rakowych, czyli to, co jest naj-
bardziej pożądane w terapiach nowotworowych, 
usunięcie komórek rakowych. Zastosowanie naszej 
soli fizjologicznej spowodowało, że obumieralność 
komórek rakowych wzrosła kilkunastokrotnie. Na-
tomiast linia kosmetyków rozwija się, jest wdra-
żana pod nazwą Nantes. Są to linie kosmetyków  
do cery trudnej, cery przesuszonej, do cery normal-
nej. Tych linii jest kilka i każda dedykowana jest  
do innego rodzaju skóry. Główna produkcja kosme-
tyków kierowana jest do gabinetów, ze względu na 
to, że mają one olbrzymią wchłanialność. Z tego 
też powodu, nie można tych kosmetyków za bardzo 
konserwować, gdyż w takim samym stopniu wchło-
nie się konserwant. 

Wdrożyliśmy nowy produkt. Wprowadziliśmy 
na rynek leczniczą pastę do zębów. Pasta oparta jest 
na nanocząsteczkach hydroksyapatytu, czyli łatwo 
przyswajalnego wapnia, materiału stosowanego przy 
pobudzaniu regeneracji kości w ubytkach kostnych. 
Nie jest to uniwersalna pasta. Natomiast pasta wy-
bielająca jest w trakcie rejestracji. 

Otwiera się nowa perspektywa dla rozwoju 
Pana firmy. Jakie są najbliższe zamierzenia? 

Wiele pomysłów powstaje w Bolesławcu, czasa-
mi sami zainteresowani się zgłaszają. Ostatnio zgło-
siła się firma, która produkuje pieczarki. Daliśmy 
im wodę do wypróbowania i okazało się, że wzrost 
pieczarek jest na poziomie 30%. Pieczarki są zdro-
we, równe i nie są to giganty. Nasze eksperymenty  
z zastosowaniem reaktora niskotemperaturowej pla-
zmy dały już efekty w kilku dziedzinach. W oparciu 
o wodę poddaną działaniu zimnej plazmy stworzy-
liśmy serię kosmetyków Nantes. Badamy również 
efekty oddziaływania zimnej plazmy w rolnictwie. 
Np. pomidory podlewane zwykłą wodą są różnej 
wielkości, a podlewane naszą wodą są równe i zdro-
we. Dlatego w uprawach proponujemy stosowanie 
agregatu to wytwarzania nanowody, np. w uprawach 
szklarniowych. Naszej wody zużywa się mniej i sku-
teczniej się ona wchłania.

Najbliższe plany dotyczą powstającego budynku, 
w którym będą przyjmować różni specjaliści oraz 
mieścić się będzie „chirurgia jednego dnia”. W Bole-
sławcu chciałbym również postawić wioskę spokoj-
nej starości. Projekt zakłada przyjęcie ok. 300 – 400 
osób, które będą mogły tu przyjeżdżać i mieszkać  
w czasie kuracji. 

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Agnieszka Gergont

Innowacyjni w biznesie. Oprogramowanie do nawigacji elektronicznej. 
Rozmowa z Jackiem Pietraszkiewiczem

Jacek Pietraszkiewicz – prezes zarządu NavSim 
Polska sp. z o.o. Jest głównym animatorem rozwoju 
spółki. Kierował pracami zespołów informatycznych 
oraz rozwojem spółki będącej właścicielem NavSim 
Polska – spółki Jadmar. W 2011 r. NavSim Polska 
sp. z o.o. została nagrodzona pierwszą nagrodą  
w konkursie Euroregionu Nysa INNOVATION. 

Firma NavSim wprowadziła na rynek oprogra-
mowanie NaviWeather stanowiące część bardzo 
zaawansowanego technologicznie oprogramowania 
nawigacyjnego, które służy do graficznej prezentacji 
prognoz meteorologicznych. Program sam pobiera 
i aktualizuje za pośrednictwem Internetu specjalne 
pliki danych. Z pomocy i wsparcia firmy NavSim ko-
rzystał w czasie swojego samotnego rejsu w 2011 r. 
żeglarz Roman Paszke.  

Uwielbia pan żeglowanie. Pana pasją jest na-
wigacja elektroniczna. Z tej pasji zrodziła się ko-
operacja polsko-kanadyjska, tj. spółka NavSim.

Geneza sięga roku 2005. W Bolesławcu, od 
naprawdę długiego czasu, od 20 lat, działa Bole-
sławiecki Klub Żeglarski, który przemianował się 
na Yacht Club Bolesławiec. Jest to grupa ponad 
stu osób, które są związane z żeglarstwem i szko-
leniami. W 2005 r. z inicjatywy klubu większość 
skipperów podniosła swoje kwalifikacje. W 2007 r.  
Bartek Bobowski, który miał być pierwszym ofi-
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cerem i jednocześnie nawigatorem na regatowym 
jachcie „Tornado” zaproponował, abym go zastąpił 
w regatach. Impreza trwała 1,5 miesiąca i bardzo 
chętnie popłynąłem za niego. Pół załogi stanowi-
li dorośli, a pół dzieci i młodzież. Wszyscy ścigali 
się żaglowcami, jachtami. Stwierdziłem, że może 
poszukałbym czegoś nowocześniejszego niż tylko 
papierowa mapa i ołówek do wyznaczenia kursu. 
Znalazłem firmę Jeppesen. Firma produkuje elektro-
niczne mapy morskie. Zaprzyjaźniliśmy się z Tom-
kiem Polidowskim, który zwrócił uwagę, że może 
nam sprzedać samą mapę, ale my będziemy musieli 
jakoś ją wyświetlić. Wtedy nie miałem pojęcia, jak 
się używa tych map. Tomek zaproponował kontakt 
z kanadyjską firmą NavSim Technology Inc., która 
robi właśnie taki fajny program nawigacyjny, obsłu-
gujący mapy firmy Jeppesen. Właścicielem tej firmy 
jest Polak. No i tak się stało, że wymieniliśmy kil-
ka maili, odbyliśmy wiele połączeń telefonicznych  
i w ten rejs popłynęliśmy z nawigacją elektroniczną. 
Po powrocie pojawił się pomysł, aby otworzyć filię 
w Polsce. Okazało się, że firma Jadmar, która podpi-
sała umowę z NavSim Technology, ma dużo więk-
szy potencjał technologiczny, niż w tamtym czasie 
firma kanadyjska. Było to związane z prędkością 
Internetu, wielkością serwerów, mocą obliczeniową, 
itd. W krótkim czasie okazało się, że to Polacy mogą 
więcej dołożyć do NavSimu. W 2010 r. – po śmierci 
właściciela i naszego przyjaciela Piotra Wacławka 
– zainwestowane pieniądze zostały przekształcone 
na udziały. Jesteśmy udziałowcami spółki kanadyj-
skiej, jednocześnie właścicielami spółki polskiej.  
W maju 2010 r. cała ekipa bolesławiecka zaczęła 
pisać wersję czwartą oprogramowania, którą jesz-
cze Piotr zlecił polskiej stronie. Nasza ekipa robiła 
wszystkie rzeczy związane z metrologią na morzu. 
Odpowiadaliśmy za dołączenie do informacji nawi-
gacyjnej informacji pogodowych.

Kto może skorzystać z informacji pogodo-
wych? Czy są one tylko dla żeglarzy?

Dla żeglarzy pogoda jest jednym z istotnych 
czynników, które wpływają na bezpieczeństwo. 
Mówiąc o żeglarzach mam na myśli cały przemysł 
marynistyczny. To, co zrobiliśmy, okazało się rów-
nież bardzo przydatne na lądzie, bo pokazujemy 
wartości pogodowe dla całego świata. Informacje, 
które przekazujemy, są powszechnie wykorzysty-
wane. Dzisiaj nie ma problemu ze znalezieniem pro-
gnozy pogody albo z dotarciem do niej w określo-
ny sposób, np. automatyczna informacja na telefon 

komórkowy. Chcemy, żeby to była pogoda mocno 
„spersonalizowana”. Mieszkańca Bolesławca nie 
interesuje pogoda we Wrocławiu, ponieważ jest od-
legły o ponad 100 km. U nas może świecić słońce,  
a tam może być oberwanie chmury. Ogólnodostępne 
prognozy pogody są prognozami obowiązującymi  
w województwie. Natomiast rolnik chce wiedzieć 
dokładnie: czy u niego będzie padać, o której go-
dzinie, za ile dni. Zbudowaliśmy nasze serwisy  
w oparciu o e-mail, stronę www i specjalistyczny 
program. Mając program, który to wszystko wy-
świetla, widzimy cały układ nad Europą, światem. 
Pierwszy chrzest naszych danych był wtedy, gdy 
wystąpiły powodzie w dorzeczu Wisły w 2009 r. 
Prognozowaliśmy, że wystąpią podtopienia. Najpo-
pularniejsze zapytania dotyczące pogody przycho-
dzą za pomocą SMS-ów. Kilka tysięcy pytań rocz-
nie. Na stronie miasta Bolesławiec dane pogodowe 
są z naszego serwera. Można te dane wykorzystywać 
dla celów urzędu. Wszystkie zapytania są bezpłatne. 
Te najprostsze informacje pogodowe zawsze będą 
bezpłatne. Kosztem jest tylko koszt SMS-a. To jest 
wkład naszej firmy dla dobra ogółu. Takie podejście 
do sprawy zaszczepił w nas nieżyjący przyjaciel 
Piotr. Chciał również, aby wszyscy pływali na na-
szym oprogramowaniu. Dla niego liczyła się sama 
idea i chęć tworzenia, a nie korzyści majątkowe.

Gdzie powstaje oprogramowanie? Czy pro-
gram może zastąpić wiedzę i umiejętność nawi-
gowania? 

Wersja czwarta powstaje od pierwszej literki kodu 
do kompilacji w Bolesławcu. W naszej ekipie nie ma 
nikogo spoza Bolesławca.  Wersja czwarta jest ko-
lejną wersją programu, unowocześniona ma wyjść  
w 2012 r. Niewątpliwie nastąpiła ewolucja metod na-
wigacyjnych. Nawigacja papierowa i elektroniczna 
nie zwalnia jednak żeglarzy z wiedzy i umiejętności 
nawigowania. Często powtarzam, że mamy system 
elektroniczny, który wspiera nawigację. Poza wiedzą 
o nawigacji morskiej, należy mieć wiedzę techniczną 
i elektroniczną. Naszym celem jest za 10 lat puszcze-
nie w poprzek Oceanu Atlantyckiego statku bezzało-
gowego. Mamy już polskiego armatora, który chce 
to zrobić. To pomoże zmniejszyć koszty. Jeśli chodzi 
o zatrudnienie, nie należy się jednak obawiać kra-
chu na rynku pracy. Przede wszystkim chodzi jednak  
o zwiększenie bezpieczeństwa na morzu.

Zajmujecie się nie tylko serwisem pogodo-
wym, ale również rozwijaniem oferty satelitar-
nych technologii komunikacyjnych.
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Pośredniczymy w sposób automatyczny między 
użytkownikiem, a producentem mapy, ponieważ 
dzisiaj jednym z największych problemów techno-
logicznych jest cotygodniowa aktualizacja map mor-
skich przez oficerów na podstawie informacji, które 
przychodzą z kilku źródeł. Oni na tych mapach ry-
sują lub wklejają poprawki. W mapach elektronicz-
nych można ten proces eliminować. Nasz najnowszy 
system testowany jest na mapach amerykańskich. 
Amerykanie oddają swoje mapy za darmo, każdy 
może je sobie pobrać. System automatycznie wy-
mienia informacje i informuje użytkownika, że do-
konał aktualizacji. Mapy są zawsze aktualne. Tutaj 
zrodziła się następna gałąź naszej firmy. Technologia 
łączności. Przyjęliśmy, że trzeba mieć łączność inter-
netową. Nasze technologie, jako pierwsze w Polsce, 
mają akredytację międzyrządowej firmy Inmarsat, 
która odpowiada za łączność satelitarną i łączność 
na morzu. Na przykład Roman Paszke powiedział, 
że największym jego problemem jest przekazywanie 
sukcesywne swoich danych, gdyż na jachcie jedna 
osoba ma naprawdę dużo pracy. Nasi informatycy 
wpadli na genialny pomysł, napisali program, któ-
ry będzie to robił za niego. Będzie sprawdzał tem-
peraturę wody, prędkość wiatru, prędkość pozorną, 
prędkość rzeczywistą, kurs, itp. To wszystko będzie 

zbierał i wysyłał na ląd do naszego serwera. Serwer 
będzie rozsyłał dane do ludzi, którzy zajmują się 
trackingiem. Znowu potrzeba stała się matką wyna-
lazku. Przy okazji zbudowaliśmy całkiem fajny sys-
tem. W marcu informatycy napiszą program, który 
przetworzy sygnały z autopilota i będzie mógł zastą-
pić w wyjątkowych sytuacjach kapitana. 

Programy NavSim pracują na całym świecie. 
Co składa się na taki sukces?  

Ludzie, którzy z nami pracują. Wszystkiego na-
uczyli się w NavSimie sami, metodą prób i błędów. 
Wykorzystali swoją wiedzę. Oni rozwijali się sami. 
Szefem programistów jest Bruno Szymkowiak. Ra-
zem z nim pracują: Rafał Żygadło, Tomek Pacz-
kowski i Edyta Gawlik-Lippik, która odpowiada za 
zaawansowane modele matematyczne. Jest też dru-
gi zespół, który tworzy strony internetowe i publi-
kuje prognozy: Erwin Nowak, Krzysztof Wołoszyn  
i Kasia Korczyńska. Jest też trójka, która stara się to 
zebrać w całość, rozmawiać z firmami i handlować: 
Wojtek Tycholiz, Joanna Musiał-Pietraszkiewicz  
i ja. Wszyscy jesteśmy bolesławianami.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Agnieszka Gergont

 

Literacki debiut Katarzyny Pranić 

Katarzyna Pranić z podbolesławieckiego Ustro-
nia zdobyła drugie miejsce w Konkursie Literackim 
im. Astrid Lindgren i wydała swoją pierwszą w życiu 
książkę. Na konkurs, w którym startują również pro-
fesjonaliści, wpłynęły 583 prace.

Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwer-
sytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od dzie-
więciu lat prowadzi warsztaty literackie i teatralne  
w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu. 

Wraz z podopiecznymi MDK tworzyła pismo lite-
rackie „Tekstyl”. Swoją powieść napisała, jak sama 
to określa, „dla młodszej młodzieży”:

To jest powieść która, mam nadzieję, najbardziej 
ucieszy dziewczęta. Choć odbiorca płci przeciwnej 
też może w niej znaleźć coś dla siebie. Myślę jed-
nak, że to raczej książka dla dziewcząt, które może 
będą mogły znaleźć w bohaterce jakieś cechy wła-
sne lub odpowiedzi na pytania, które pojawiają się 
w tym wieku. Może trochę przyciągnie je świat, który 
usiłowałam tam przedstawić. To wykreowany świat, 
który zdaje się być światem zwyczajnym, ale ma 
jednocześnie drugie dno, co wydaje mi się być wła-
ściwością faktyczną świata realnego. Książka mówi  
o sprawach codziennych, mogących dotyczyć wielu 
bohaterek, które w życiu poruszają się między zwy-
kłymi rzeczami, a jednocześnie zdarzają im się spra-
wy niezwykłe, a może nawet trochę magiczne.

Pracę nad książką ułatwił autorce wieloletni kon-
takt z młodzieżą. Katarzyna Pranić nie uważa się  
za pisarkę. Dotychczas pisała do szuflady. Pisze ese-
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je na własny użytek i od czasu do czasu zdarza jej 
się napisać wiersz, również na własny użytek. Mówi, 
że nie chciałaby stać się zakładnikiem sukcesu i nie 
chciałaby, żeby teraz nastąpiło oczekiwanie na drugą 
książkę. Być może następna się pojawi, może nie, to 
zależy od jej możliwości mentalnych i realnych. 

Autorka jest bardzo skromna: Chciałabym, żeby 
to książka stała się znana, nie ja. Moja osoba jest 
ważna tylko o tyle, że jestem autorką, nic poza tym. 

Jury II Konkursu literackiego im. Astrid Lind-
gren, w którym II nagrodę przyznano Katarzynie 
Pranić za książkę pt. „Ela-Sanela”, przewodniczyła 
prof. dr hab. Joanna Papuzińska. Premiera książki 
miała miejsce 6 marca 2011 r. podczas Poznańskich 
Spotkań Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży. 

Bałkański wątek w książce to skutek doświad-
czeń autorki. Jest rodowitą bolesławianką, związaną 
z miastem, jak to określa, w każdy możliwy sposób: 
Jednak przypadek zrządził, że również Sarajewo 
jest moim miastem. Siedem lat, które tam spędzi-
łam, stworzyło miedzy nami więź, jakiej nie można  
zaniechać – ani myślą, ani czynem. To miejsce żyje  

w mojej codzienności, w bliskich mi osobach i języ-
ku, którym rozmawiamy. Ale ma też inną naturę – za-
pamiętanych pejzaży i ludzi, którzy już do nich nie 
należą. To fantom Sarajewa, o którym chciałabym 
opowiedzieć. 

Autorka myśli o następnej powieści: To, czy coś 
powstanie, zależy od ilości czasu, który jest niezbęd-
nym warunkiem, żeby cokolwiek powstało. Najpierw 
trzeba dostrzec istotny temat, zobaczyć go w jakimś 
kontekście i ewentualnie postarać się coś o tym po-
wiedzieć innym; pomysłów mam wiele, nie mam cza-
su na ich realizację. Właściwie pracuję nad drugą 
częścią „Eli-Saneli”.

Czytelnicy pytają o kontynuację, a autorka czu-
je się zobowiązana i wobec nich, i wobec postaci. 
Wydawca nie ponagla, ale jest otwarty na pomysły 
autorki.

Zastanawiam się czy jest coś ważnego co mogła-
bym zawrzeć w drugiej części, pisanie po to, żeby 
mnożyć strony nie ma dla mnie sensu – mówi Kata-
rzyna Pranić.

Bernard Łętowski

Bartek Miarka – chciałbym dawać radość muzyką 

Najlepszy gitarzysta w Polsce w 2010 r. w kate-
gorii Blues w plebiscycie Blues Top. Bolesławianin, 
wrocławianin, współtwórca oraz muzyk Hoo-
Doo Band, zespołu, którego płytę nominowano do 
Fryderyka. Na dodatek gitarowy partner Jerzego 
Styczyńskiego, Carlosa Johnsona Aniki, Ali Janosz 
i Violetty Villas – czyli Bartek Miarka. W 2011 r. 
zagrał m. in. na najnowszej płycie Katarzyny 
Groniec.

Jego przygoda z muzyką zaczęła się od fascy-
nacji Pink Floyd, The Cream, Jimi Hendrixem, 
Led Zeppelin. W bolesławieckiej szkole muzycznej 

uczył się grać... na pianinie, gitarę opanował sam. 
Zaczynał na kiepskiej gitarze akustycznej. Pierwsza 
elektryczna gitara firmy Epiphone na poważnie po-
zwoliła mu rozwijać pasję. Ćwiczył od rana do wie-
czora kopiując solówki znanych muzyków. Teraz ma 
kolekcję wspaniałych gitar takich jak Fender Strato-
caster USA, Gibsona SG, Gibsona Les Paula Gold Top  
z roku 1971, Martin D-41, Avalon, czy Gibson ES-335.

Jeśli mówić o byciu zawodowcem przez pryzmat 
tego, co robi się muzycznie, z kim się pracuje, jakie 
osiąga się sukcesy i czy żyje się z muzyki – to jak 
najbardziej jestem zawodowym muzykiem – mówi 
Bartek. 

Aby być dobrym muzykiem, jego zdaniem,  
trzeba być wiernym temu, co się czuje i robić swo-
je. Dlatego gra z gwiazdami z zupełnie różnych mu-
zycznych półek. Z Violettą Villas i Alą Janosz.

Violetta zrobiła na mnie dobre wrażenie pomimo 
tego, co się o niej mówi. Myślę, że gdzie indziej, w in-
nych warunkach z dobrym managementem zrobiłaby 
światową karierę. W porównaniu z Alicją są to dwa 
różne światy stylistyczne. Oba tak samo wartościo-
we, choć inne stylistycznie, muzycznie. Obie panie 
łączy jednak to samo – wielka miłość do muzyki. 
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Bartek wciąż podąża swoją muzyczną drogą. 
Ambitną, niekomercyjną i różnorodną, stąd można 
go posłuchać i na płytach Starego Dobrego Małżeń-
stwa, na płytach jego macierzystego Hoo-Doo Band 
(w zespole śpiewa m. in. żona Bartka, Patrycja) jak 
i na najnowszym krążku Katarzyny Groniec. Mówi, 
że czasem kusi go pójście na łatwiznę, ale jak dotąd 
nie skorzystał z tego typu propozycji. Stara się być 
wierny ideałom. Nie interesuje go granie muzyki, 
której nie czuje, mało ambitnej, płytkiej, bez emocji, 
w zamian za dobre finanse. Uważa, że to ogranicza 
rozwój i satysfakcję z tego, co się robi. 

Tak naprawdę na pewnym poziomie technicznym 
liczy się tylko to, co się ma w głowie podczas gra-
nia. Nigdy nie myślę jaką zagrywką zaraz zagram, 

czuję muzykę i to się dzieje samo. Przekłada się czy-
ste emocje w dźwięki gitary. Inspiracje do rozwoju 
muzycznego można czerpać chociażby z codziennych 
spacerów po lesie.

Najbardziej dumny jest z tego, że zaczął kompo-
nować. Na wydanej w 2011 r. płycie Alicji Janosz, 
znalazło się kilka jego kompozycji. Jest też współ-
autorem nagrań płyty z chicagowskim bluesmanem, 
Carlosem Johnsonem. 

Muzyka jest jedna i na szczęście różnorodna – to 
jest piękne. Chciałbym dawać radość innym swoją 
muzyką tak długo jak tylko się da – mówi gitarzysta.

Bernard Łętowski

Przemysław Filipowicz – reżyser i dokumentalista z Bolesławca 

Brał udział w powstaniu 23 filmów z czego pięt-
naście wyreżyserował. Zaczynał w Bolesławcu od 
prostych amatorskich produkcji, obecnie realizuje 
filmy profesjonalnie. Przykładem może być „Bez 
odpowiedzi” – adaptacja „Procesu” Kafki z 2011 r.

Mimo tego, że Filipowicz tworzy coraz ciekaw-
sze filmy fabularne, jest doskonałym dokumentali-
stą. Jego pierwszym filmem dokumentalnym był 
„Pan Chlebek” (2007), opowiadający o nieżyjącym 
już zbieraczu chleba z Bolesławca. Już w tym filmie 
Przemek pokazał umiejętność uważnej obserwacji, 
opowiadania prawdziwych historii w przejmujący 
sposób. Talent ten potwierdził rok później w zre-
alizowanym w Krakowie filmie „Pięknie jest żyć”, 
pokazującym kobietę animującą życie towarzyskie 
środowiska seniorów. „Misja” z 2010 r. to dokument 
o tęsknocie bolesławianki za mężem przebywającym 
na misji w Afganistanie. Prostymi środkami, uważ-
ną obserwacją i umiejętnym montażem Filipowicz 
tworzy w swoich dokumentach pasjonujące portrety 
ludzi.

Swoją przygodę z filmem zaczął jako uczeń  
I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, gdzie 
Katarzyna Żak od lat dba o grupę młodzieży intere-
sującą się filmem. Obecnie jest studentem reżyserii 
na Uniwersytecie Śląskim i jednocześnie filmoznaw-
stwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jego filmy zebrały już kilkanaście nagród na  
rozmaitych festiwalach kina niezależnego. Najważ-
niejsze z tych wyróżnień:
• Nagroda Główna na Reject Film Festival w Rotter-

damie za „Pana Chlebka”;
• 3 nominacje do Nagrody Polskiego Kina Nieza-

leżnego OFFskar w kategoriach reżyseria, montaż, 
dokument za film „Pięknie jest żyć”;

• I Nagroda na 6. Europejskim Festiwalu Młodego 
Kina w Warszawie za film dokumentalny „Pięknie 
jest żyć”;

• 2 nominacje do Europejskich Nagród Filmowych 
Niezależnych „Grand OFF” w kategorii fabuła za 
film „Klej”, w kategorii dokument za film „Pan 
Chlebek”.

Najważniejsza dla niego jest nagroda w Rotterda-
mie za „Pana Chlebka”. Jego filmy zebrały już ponad 
sto nagród, wyróżnień i nominacji. Część pieniędzy 
z nagród przeznacza na sfinansowanie swoich kolej-
nych produkcji i na zakup bądź wynajem sprzętu.

Jego filmy mogli zobaczyć m. in. widzowie tele-
wizji Kino Polska, TVP Kultura, Planete, TVP Kra-
ków.

Od lat należy do krakowskiej grupy filmowej 
Butcher’s Films. Jej członkowie wspierają się w re-
alizacji filmów i występują w swoich produkcjach,  
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a także, jako grupa, promują efekty swojej pracy.
Sam Przemek mówi, że najwięcej trudności  

w pracy filmowca sprawia mu pisanie scenariuszy, 
największą frajdę montaż. Wśród twórców kina naj-
bardziej ceni Tima Burtona, Lukasa Moodyssona  
i Paula Thomasa Andersona. Marzy mu się wła-
sny pełnometrażowy film fabularny w klimacie 
amerykańskiego kina niezależnego, słodko-gorzki  
w wymowie, z bohaterami „wyjętymi” z kina doku-
mentalnego, będący blisko widza, nietrzymający go 
na dystans. Wciąż szuka historii wpasowującej się  
w ten klimat.

Na razie trudno mu się zdecydować, czy woli fa-
bułę, czy dokument.

Jestem jeszcze na takim etapie, że tego typu py-
tanie traktuję w kategorii pytania do rodzica: kogo 
bardziej kochasz syna czy córkę? Praca przy fabule 
jest zupełnie inna niż przy dokumencie. Obie dają 
zupełnie inny rodzaj satysfakcji. I póki co nie chcę 

rezygnować z jednej na rzecz drugiej.
Pytany o najlepsze swoje filmy odpowiada: Jeśli 

chodzi o dokument, to „Pięknie jest żyć”, ponieważ 
włożyłem w niego najwięcej pracy, żeby nadać mu 
filmowy kształt. „Pan Chlebek” był trochę takim 
samograjem ze względu na głównego bohatera.  
W „Pięknie jest żyć” bohater nie był aż tak wyra-
zisty i charakterystyczny, co wymagało ode mnie 
intensywnej gimnastyki przy scenariuszu, a w szcze-
gólności przy montażu. A jeśli chodzi o fabułę, to 
„Bez odpowiedzi”, ponieważ przed jego realizacją 
obawiałem się potyczki z Kafką. Nie był to mój wy-
bór, powieść tę do zaadaptowania odgórnie narzucił  
Filip Bajon, mój profesor w Katowicach. Sam bym 
się pewnie nigdy na to nie odważył. Ale wydaje mi się, 
że film w miarę broni się w tej konfrontacji z Kafką.

Bernard Łętowski

Człowiek jest z natury wrażliwy na piękno. Rozmowa z Michałem Twerdem 

Maria Sobolska: Jest Pan autorem wielu pięk-
nych obrazów tworzonych w różnych technikach 
– od akwarel po olejne – o tematyce zarówno re-
alistycznej jak i abstrakcyjnej, w których obok 
niezwykłych kształtów dużą rolę odgrywa zaba-
wa kolorem. Czy człowiek się rodzi z wrażliwo-
ścią na sztukę?

Michał Twerd: Człowiek z natury swojej jest 
wrażliwy na piękno, natomiast wrażliwości na sztu-
kę trzeba się nauczyć, zdobywamy ją stopniowo 
obcując z jej arcydziełami, a potem trzeba kształcić  
ją w sobie. Dotyczy to nie tylko sztuk plastycznych, 
ale także muzyki, poezji. Nie jest to łatwe zadanie  
i tego nie nauczymy się w szkole. Wiąże się to tak-
że z chęcią chodzenia do galerii (nie tylko handlo-
wych), muzeów, pokazywania już dzieciom różno-

rodności sztuki, bo żeby w kimś wyrobić wrażliwość 
na piękno, trzeba mu pokazać świat poprzez sztukę. 

Pracował Pan ponad 40 lat jako nauczyciel 
wychowania plastycznego. Oprócz pracy dydak-
tycznej zaangażował się też Pan w rozwój ruchu 
fotograficznego będąc współinicjatorem powsta-
nia w 1972 r. Pracowni Fotograficznej w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”. W II Li-
ceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu od 1991 
do 2000 r. organizował Pan corocznie wystawy 
malarstwa „Jesienne spotkania z barwą”, które 
prezentowały dorobek artystyczny dolnośląskich 
i lubuskich nauczycieli plastyki. Czym było dla wie-
loletniego pedagoga-artysty nauczanie sztuki?

To bardzo trudne pytanie. Jako nauczyciel wy-
chowania plastycznego starałem się przybliżyć 
moim uczniom świat sztuki, jej historię, różnorod-
ność na tyle blisko, by każdy z nich mógł sobie 
sam odpowiedzieć na pytanie czym jest sztuka. Pa-
miętam, jeszcze w latach 80. XX w., zacząłem od-
twarzać moim uczniom na lekcjach różne ciekawe 
filmy dokumentalne ukazujące wielkich twórców  
i ich dzieła. Chciałem urozmaicić lekcje, a jednocze-
śnie pokazać cudowność i bogactwo świata sztuki. 
Uczniom bardzo się podobały te „podróże” do Flo-
rencji czy Kairu. Musi Pani pamiętać, że świat nie 
był jeszcze wtedy globalną wioską. Przedstawiałem 
im świat sztuki poprzez własny pryzmat, starałem się 
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jednak w miarę rzetelnie podejść do tego zadania, 
bez podawania definicji „na talerzu”. Zależało mi 
na tym, by wyrobić u moich uczniów samodzielność 
myślenia, umiejętność obserwowania świata, żywy  
i emocjonalny stosunek do malarstwa.

Jednak od czasów starożytnych ludzie starali 
się odpowiedzieć na pytanie czym jest sztuka? 

Zgadza się, ale dziś, przyglądając się sztuce 
współczesnej trudno jest przyłożyć do niej klasycz-
ną definicję, według której powinna oddawać, na-
śladować naturę – czyli piękno. Współczesny czło-
wiek, ja naturalnie też, ma trudności z odbiorem 
dzieł nowoczesnych twórców. Proszę zauważyć, jak 
często szokują nas dzisiaj niektórzy młodzi artyści, 
ich rozumienie i określanie roli sztuki, a może tylko 
chęć bycia modnym i dostrzeżonym na rynku sztu-
ki. Wszystkie te eksperymenty, zabawy z nagością, 
dziwaczne instalacje z symbolami chrześcijańskimi, 
które znamy też w Polsce przyciągają ludzi i są także 
nazywane sztuką. 

Budzi to Pana sprzeciw?
Moim zdaniem słowo „sztuka” jest tutaj naduży-

ciem. Jest to przewartościowanie tradycyjnych este-
tycznych jakości z pięknem na czele. Kilka lat temu 
wyszła książka Umberto Eco, poświęcona sztuce  

i ewolucji idei piękna w sztuce. Jest to jedna z wie-
lu prób odpowiedzi na to pytanie, jednak krytykom  
i historykom sztuki, a także filozofom, jak Umberto 
Eco nie udało się jednoznacznie zdefiniować tego, 
czym jest piękno i co stanowi jego istotę. Każdy  
z nas ma własne kryterium piękna. Osobiście skła-
niałbym się jednak do klasycznej definicji piękna, 
która zawiera ład i harmonię.

Skoro wrażliwości na sztukę nie nauczymy się 
w szkole, to jaka jest rola nauczyciela sztuki?

Ubolewam niestety, że nauczanie sztuki w szkole 
zostało zredukowane w zasadzie do minimum. Dzie-
ci wychowane na grach komputerowych, kresków-
kach i tanich wydawnictwach książkowych mają 
zakłócony przekaz estetyczny. Od najmłodszych lat 
uczymy się świadomie dostrzegać i przeżywać pięk-
no świata, w którym żyjemy. Dostrzegając jedynie 
„plastikowe” twory zachodniej kultury – nie wyro-
bimy w sobie wrażliwości i dobrego smaku, a co za 
tym idzie nie będziemy konsumentami kultury tzw. 
wysokiej. W wieku kilku lub kilkunastu lat czło-
wiek jeszcze nie potrafi (lub robi to nieudolnie) do-
strzec wartości sztuki – dlatego nauczyciel powinien 
przede wszystkim być przewodnikiem dla ucznia  
w tym okresie, pokazywać mu jak najwięcej przykła-
dów dobrej sztuki, uwrażliwiać na różnorodność jaka  
wokół nas jest.

Czy to wystarczy?
To już jest bardzo dużo. Zawsze uważałem,  

że dzieło sztuki docierając do naszej głębi – zmie-
nia nas. Każda wizyta w galerii malarstwa zostawia 
w nas ślad. Wierzę, że jeżeli będziemy otaczali się 
pięknymi przedmiotami – staniemy się piękniejsi, 
jeżeli będziemy pokazywać dzieciom (uczniom) 
ciekawe książki, najlepszych ilustratorów literatury 
dziecięcej – one będą starały się ich naśladować i tak 
dalej…

Jak odbiera Pan Bolesławiec – nasze, ale także 
i swoje miasto – po kilku latach nieobecności?

Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo 
zmienił się Bolesławiec. Spacerując po mieście wi-
dzę dbałość o rozwój i podniesienie jakości życia 
mieszkańców. Myślę tu nie tylko o inwestycjach, 
ale przede wszystkim o nakładach na kulturę – re-
mont BOK, wspieranie imprez i festiwali kultural-
nych zwłaszcza Bolesławieckiego Święta Ceramiki.  
To wspaniałe miejsce do życia, do którego chętnie 
wracam myślami.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Maria Sobolska

Sosny Chyciny – olej 1991 r.
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Tylko martwię się, czy zdążę wszystko przeczytać. Rozmowa z Anną Baniecką
V Wspomnienia bolesławian

Ewa Ołenicz-Bernacka: Pani Profesor, mamy 
rozmawiać o Pani życiu, ale też o historii i o Bo-
lesławcu. Znaczna część Pani biografii wpisuje się  
w dzieje naszego miasta. Należała Pani przecież do 
tych, którzy przez lata świadomie wpływali na jego 
kształt, zwłaszcza w sferze społecznej. Jak to się 
jednak stało, że się tu Pani znalazła i kiedy to było?

Anna Baniecka: Po raz pierwszy w Bolesław-
cu byłam w 1949 r., aby na stałe zamieszkać w nim 
równo po dziesięciu latach. Miasto znałam z opowie-
ści mojego brata, który odwiedzał tu naszą rodzinę.  
To tu znalazła swoje miejsce, kiedy po zniszczeniu 
Warszawy nie miała dokąd powrócić. Tu wuj Bole-
sław Bidziński rozpoczął pracę w Zakładach Wizów. 
Został ich dyrektorem i jak się okazało, odnalazł 
swoje miejsce na kolejne lata życia. Z Bolesławcem 
różne plany wiązał także mój brat. Chciał odkrywać 
tajemnice Grodźca. Kiedy zginął w tragicznych oko-
licznościach, to miasto stało mi się jeszcze bliższe.

Przyjechałam z Kościerzyny. Miałam za sobą 
siedem lat pracy pedagogicznej w tamtejszym  
liceum ogólnokształcącym, ciekawe doświadcze-
nia związane z pierwszą pracą w specyficznych 

i nie ma co ukrywać, bardzo trudnych warunkach 
wynikających z tego, że był to okres po zakończe-
niu wojny. Do Kościerzyny trafiłam z Warszawy. 
Oczywiście z nakazu pracy. Czułam się wtedy nieco 
przerażona, bo nie wiedziałam, czy podołam wy-
maganiom nałożonym przez system oświaty Polski 
Ludowej, które nie były zgodne z moją wizją na-
uczania. Poza tym sytuacja materialna nauczycie-
li w tamtych czasach była mniej niż zadawalająca, 
choć nikt z nas nie przywiązywał większej wagi 
do takich spraw. Niedostatek należał przecież do 
zjawisk powszechnych. A przy tym znalazłam się 
w zupełnie nieznanym mi świecie. Dla mnie – wy-
chowanej na mazowieckich piaskach – na Kaszu-
bach wszystko było nowe i ciekawe. Szybko jednak 
ten niezwykły region stał mi się szczególnie bliski. 
Głównie za sprawą młodzieży. Wśród niej czułam 
się świetnie. Praca z nią wypełniała mi życie, dawała 
wiele radości, ale i mocnych przeżyć. Prowadziłam 
kółko teatralne, z którym przygotowałam kilkana-
ście przedstawień, łącznie z tym ostatnim, poże-
gnalnym – „Antygoną” Sofoklesa. Pracowałam też  
z grupą młodzieży z kółka bibliotecznego. Coraz  
mocniej wrastałam w Kaszuby. A jednak w 1959 r.  
wraz z zakończeniem roku szkolnego odeszłam  
z mojej Kościerzyny. W tym mieście poznałam 
wspaniałych ludzi. Oni byli moim światem.

Rok szkolny 1959/60 rozpoczęłam już w innym 
środowisku, innym regionie – na Dolnym Śląsku.  
Bolesławiec stał się moim stałym miejscem w życiu. 
Tu także przybył ze mną Stasio Baniecki – matematyk  
z LO w Kościerzynie – jako mój mąż.

Pani Profesor, wróćmy jeszcze choć na chwilę 
do nieco wcześniejszego okresu Pani życia. Pro-
szę opowiedzieć o swoich studiach na polonistyce, 

Ostatnie lato w Kościerzynie 1959 r. Anna i Stanisław Banieccy

Anna Baniecka przed domem rodzinnym w Hucie Czechy, 1954 r.
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o swojej edukacji? Wiem, że miała Pani niezwy-
kłych nauczycieli.

Skończyłam polonistykę na Uniwersytecie War-
szawskim. W czasie studiów miałam szczęście 
spotkać wielu świetnych ludzi. Uczestniczyłam  
w wykładach jednej z największych sław poloni-
stycznych – prof. Juliana Krzyżanowskiego, auto-
rytetu z historii literatury staropolskiej. Opiekunem 
naszego pierwszego roku był Wacław Borowy, 
równie znakomity znawca historii literatury. Zaję-
cia z gramatyki opisowej i kultury języka prowadził 
prof. Witold Doroszewski, w którym podkochiwa-
ły się wszystkie studentki za jego dowcipny język  
i niezwykle barwną osobowość. Zajęcia z nami pro-
wadziła prof. Janina Kulczycka-Saloni, prof. Jerzy 
Pelc, a na trzecim roku sam Kazimierz Wyka. Do 
tej pory pamiętam mój egzamin z marksizmu przed 
Leszkiem Kołakowskim.

Wcześniej jednak, bo w 1949 r. zdałam maturę 
humanistyczną w Garwolinie. Dobrze wspominam 
szkołę podstawową. Ukończyłam ją w Hucie Cze-
chy, w której moim wychowawcą był Wincenty 
Okoń – dydaktyk znakomicie znany wszystkim stu-
dentom pedagogiki. To on przekonał moich rodzi-
ców, abym w 1943 r. uczestniczyła w stworzonych 
przez niego tajnych kompletach gimnazjalnych. Nie 
zapomnę lekcji prowadzonych przez tego młodego 
wtedy nauczyciela, lekcji patriotyzmu, ale wróćmy 
do Bolesławca.

Oczywiście, a więc rok szkolny 1959/60 rozpo-
częła już Pani w nowej szkole, nowym środowi-
sku, w nowej sytuacji życiowej?

Do pracy w liceum zatrudnił mnie dyrektor Alfred 
Babiarz. Byłam wtedy jedyną polonistką z wyższym 
wykształceniem. Takie to były czasy. Razem ze mną 
do szkoły jako nauczyciel biologii została przyjęta 
Helena Baranowska, świeża absolwentka Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Bardzo szybko zaaklimatyzo-
wałam się w nowym środowisku, w nowej szkole, 
między innymi dzięki Wiktorii Gałkiewiczowej, Izie 
Zdrzałce, czy właśnie Helenie Baranowskiej. W li-
ceum już wtedy nie uczyła Helena Tyrankiewicz i jej 
mąż Wincenty. Pan Tyrankiewicz prowadził biblio-
tekę.

Pani Profesor wybaczy, że przerwę. Zaczęła 
Pani mówić o tej znakomitej parze ludzi. Miała 
Pani to szczęście poznać oboje, proszę o nich opo-
wiedzieć?

Z panem Tyrankiewiczem, z racji jego funkcji, 
rozmawialiśmy przede wszystkim w bibliotece. Łą-

czyła nas pewna szczególna zażyłość, dzięki temu, 
że oboje kochaliśmy książki. Rozmowom o nich po-
święciliśmy mnóstwo czasu. Pan Tyrankiewicz cie-
szył się w gronie pedagogicznym i wśród uczniów 
ogromnym szacunkiem. Oboje, zarówno Helena jak  
i Wincenty, byli „rasowymi” pedagogami. Kochali 
to, co robią. Darzyli młodzież szacunkiem. Wnieśli 
do szkoły głęboką kulturę pedagogiczną. Pan Win-
centy posiadał rozległą wiedzę, uczył wielu przed-
miotów. Ten człowiek renesansu pragnął stworzyć 
podręcznik do historii sztuki, posiadał do tego ob-
szerne materiały. Jego dziełem było szkolne mu-
zeum ziemi, na którym wychowały się pokolenia 
licealistów. Potem pielęgnowane przez Hieronima 
Jędrzejewskiego, nauczyciela geografii.

Helenę Tyrankiewicz poznałam już po śmierci 
pana Wincentego. Niezwykłe są jej losy. W czasie 
okupacji niemieckiej została aresztowana przez ge-
stapo za tajne nauczanie. Najpierw osadzono ją w wię-
zieniu na Pawiaku, potem przeniesiono ją do obozu 
w Ravensbrück. Tam kontynuowała swoją dzia-
łalność dydaktyczną. Pozostała po niej niezwykła 
korespondencja, dzięki której poznajemy jej życie  
w obozie i postawy, jakie mu towarzyszyły, walkę  
o godne przetrwanie, nauczanie więźniarek. Pani 
Helena mówiła: Chronienie samego fizycznego życia 
nie wystarczy dla zachowania Polski, (…) koniecz-
ne jest zachowanie wszystkiego, co stanowi motor  
i treść jej ducha, (…) bez tego Polska zginie. Wielo-
krotnie wracam do tej myśli, przez lata przyświecała 
ona mojej pracy.

Początki Pani pracy w jedynym wtedy liceum 
ogólnokształcącym w Bolesławcu przypadają na 
lata sześćdziesiąte. Jaka to była szkoła?

Lata sześćdziesiąte nie były łatwe. Szkoła prze-
chodziła swoistą reformę. Do 1962 r. w Polsce funk-
cjonowały jeszcze przecież przy liceach klasy pod-
stawowe. Dopiero w tym roku stały się placówkami 
samodzielnymi. Od 1968 r. miała miejsce reforma 
programowa. Wprowadzono liceum czteroletnie. 
Praca dydaktyczna stała się niezwykle trudna, po-
nieważ jednocześnie funkcjonowały dwa programy 
nauczania. Jeden dla czteroletniego liceum i drugi 
dla klas od ósmej do jedenastej. Dopiero w 1969 r. 
szkołę opuścili ostatni absolwenci jedenastolatki.

W 1960 r. dyrektorem naszej szkoły został Fran-
ciszek Kalisz. W 1962 r. w trzynastą rocznicę pierw-
szej matury odbył się I zjazd absolwentów, a liceum 
przyjęło imię Władysława Broniewskiego. Po odej-
ściu Wiktorii Gałkiewiczowej w 1964 r. mnie przy-
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padła funkcja zastępcy dyrektora. Moim zadaniem 
była troska o podniesienie wyników w nauce, praca 
nad nowoczesnymi metodami nauczania. Dyrektor 
Kalisz skupiony był na modernizacji bazy dydak-
tycznej szkoły. Trzeba było budować i remontować.

Lata sześćdziesiąte były trudne z jeszcze jednego 
powodu. Wzmógł się nacisk ideologiczny na szkołę. 
Na przykład samorząd uczniowski, którego zasady 
działania wypracował Pan Tyrankiewicz, został wy-
party przez organizacje młodzieżowe o charakterze 
ideologicznym. W oficjalnych statystykach masowe, 
w rzeczywistości były pewną fikcją. Młodzież nie 
garnęła się do nich.

W 1964 r. zmarł Wincenty Tyrankiewicz. W II po-
łowie lat sześćdziesiątych szkoła żyła w atmosferze 
pamięci o nim i o jego żonie. Po ich śmierci koniecz-
ne było zabezpieczenie pozostałej po nich spuścizny. 
Byłam bardzo w to zaangażowana. Rękopisy oboj-
ga przekazane zostały do Ossolineum. Zbiory dzieł 
sztuki i meble wyceniono i przekazano do Desy. 
Uzyskane w ten sposób pieniądze zasiliły fundusz 
stypendialny utworzony przy Komitecie Rodziciel-
skim I LO. Wszystkie te skomplikowane sprawy 
przez lata prowadził mecenas Bogdan Czyżewski. 
Niestety, wspaniały księgozbiór został przekazany 
zgodnie z wolą Pani Heleny szkole w Goszczynie. 
Stypendium imienia Tyrankiewiczów funkcjonuje 
od 1969 r. do tej pory i nadal służy najzdolniejszej 
młodzieży.

W roku 1970 odbyła się wzruszająca uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej Heleny i Wincente-
go Tyrankiewiczów, w której wzięli udział ich wy-
chowankowie.

I tak dotarłyśmy do lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. I Liceum Ogólnokształcące  
w Bolesławcu w tamtym czasie to jedna z najlep-
szych szkół w regionie, a przy tym „szkoła z duszą”.

Lata siedemdziesiąte były niezwykle korzystne 
dla liceum, pomimo kilku zmian dyrektorów, a nasza 
ciężka praca zaowocowała tym, że w 1977 i 1978 r. 
mieliśmy pierwsze miejsce w województwie jelenio-
górskim w rankingu szkół licealnych.

Był to rezultat kilkuletniej pracy z uczniami, 
zaangażowania ich w ruch olimpijski, przykłada-
nia wagi do szczebla podstawowego konkursów,  
a także nawiązania kontaktu z wyższymi uczel-
niami. Nasze liceum osiągało wspaniałe wyni-
ki w wielu konkursach i olimpiadach na szczeblu 
wojewódzkim i krajowym. Wystarczy wymienić 
pierwsze miejsca w kraju w Olimpiadzie Literatury  

i Języka Polskiego czy Wiedzy o Sztuce, a więc suk-
cesy Baśki Marczuk, Mirka Jasińskiego czy Jurka 
Różyckiego. Mieliśmy wielu mądrych nauczycieli, 
o wspaniałych osobowościach, a przy tym świetnie 
przygotowanych merytorycznie, zaangażowanych  
i związanych ze szkołą. Trudno wymienić wszyst-
kich, ale przecież kto nie pamięta małżonków – Ja-
niny i Hieronima Jędrzejewskich – polonistki i geo-
grafa, czy rusycystki Walerii Bocian, matematyków 
Juliana Jaworowskiego (Dudusia), Stanisława Ba-
nieckiego, chemika Huberta Prabuckiego czy fizy-
ka Józefa Głąby. Wśród nich byli również bardzo  
dobrzy historycy: Zygmunt Brusiło, Edmund Ma-
liński, Stanisław Małkowski. Zorganizowane przez 
nich spotkania z historykami z Uniwersytetu Wro-
cławskiego pozwoliły przygotować młodzież do 
roku 1980. Przypomnę tu wykład Adolfa Józwenko  
o Józefie Piłsudskim czy Jana Waszkiewicza o historii  
i teorii matematyki, w czasie którego w sposób ge-
nialny wyłożył, na czym polegały zasadnicze róż-
nice pomiędzy teoriami matematycznymi starożyt-
nego wschodu i Europy. Ci ludzie z uniwersytetu 
nigdy nie odmówili nam pomocy, zawsze chętnie 
przyjeżdżali z wykładami. A nam zależało na innym,  
pozaszkolnym spojrzeniu na różne wydarzenia, któ-
re miały nastąpić w kraju.

W latach siedemdziesiątych powstały wszystkie 
klasy profilowane. Rozwinęło się bujne życie we-
wnątrz szkoły: tygodnie humanistów, matematyków, 
biologów, językowców. Praktyką stały się wyjazdy 

Anna Baniecka z uczennicą Barbarą Marczuk – laureatką  
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku 1978
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do teatrów we Wrocławiu, Warszawie czy Krako-
wie. Aktywnie działał chór pod kierunkiem Bernarda  
Cichorzewskiego, odnosząc sukcesy między inny-
mi na Legnica Cantat. Muszę przypomnieć w tym 
miejscu niezwykle poruszające mnie do dziś zdarze-
nie. Do łez wzruszający, żywiołowo zorganizowany 
przez córkę i syna Pana Cichorzewskiego na uroczy-
stość 65-lecia LO, występ chóru, w czasie którego od-
śpiewano pieśń „Polsko, Polsko naszych zdarzeń” –  
w latach osiemdziesiątych pełniącą rolę naszego 
szkolnego hymnu. Koło teatralne prowadzone przez 
Majkę Łużniak i Barbarę Słaboń przygotowywało 
przedstawienia, na które przychodzili wtedy wszy-
scy. Pod niezwykłymi skrzydłami Jolki Ajlikow-
-Czarneckiej rozwijali się młodzi artyści i teoretycy 
sztuki.

W 1972 r. szkoła podpisała dokument o współpra-
cy z młodzieżą niemiecką ze szkoły w Zittau. Nie-
zawodny w tych kontaktach był zawsze Pan Hubert 
Dworsatschek. Poznawaliśmy wzajemnie nie tylko 
metody pracy, programy, ale młodzież uczestniczyła 
w wielu wspaniałych imprezach, na przykład wspól-
nych występach chórów. Pamiętam sesję naukową 
zorganizowaną w 1973 r. przez Jolantę Czarnecką, 
w czasie której młodzież, z wypiekami na twarzy, 
dyskutowała nad kształtem i funkcją sztuki w ży-
ciu. Nasi przyjaciele z zagranicy nie potrafili pogo-
dzić się z faktem, że istnieją inne kierunki sztuki niż 
realizm socjalistyczny. Po cichu jednak zazdrościli 
nam tej wypracowanej w naszym liceum swobody 
myśli i swobody życia, która dla nich była wtedy nie 
do pojęcia.

W 1978 r. objęłam stanowisko dyrektora. By-
łam bardzo dobrze przygotowana do tej funkcji, bo 
przecież przez kilkanaście lat terminowałam u trzech 
różnych dyrektorów. To spowodowało, że ukształto-
wała się we mnie moja własna wizja szkoły.

Byłam pewna, że musi mieć ona własne ob-
licze – własne obyczaje, tradycje. Pomógł mi tu 
dorobek Tyrankiewiczów, bo oni coś w tradycji 
szkoły utrwalili, między innymi statut samorzą-
du, bibliotekę. To oni byli ikoną szkoły, ich duch  
i dziedzictwo zadecydowały o jej indywidualnym 
charakterze. Warto dodać, że w latach siedemdzie-
siątych wprowadziliśmy nowe święta. Akademia 
pierwszomajowa przekształciła się w Święto Szko-
ły, podsumowanie ruchu olimpijskiego. W związ-
ku z patronatem jednostki wojskowej uroczyście 
obchodziliśmy w rocznicę powstania listopado-
wego Święto Podchorążego. Lata siedemdziesiąte  

to także szczególny okres w mojej pracy pedago-
gicznej. Przez cztery lata uczyłam języka polskiego 
w mojej klasie humanistycznej.

I w mojej, Pani Profesor. To był i jest nieza-
pomniany, cudowny czas. Dzięki tej klasie – Pani 
lekcjom języka polskiego, wychowawstwu Pani 
Walerii Bocian, historii opowiadanej przez Pana 
Zygmunta Brusiłę czy niezapomnianym lekcjom 
francuskiego z Panem Janem Czarneckim wszy-
scy wychowankowie tej klasy sporo się nauczyli. 
Czy nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że Pani 
kochała tę klasę?

Tak. Jeszcze dzisiaj żyję wspomnieniami pracy 
z tą młodzieżą. Chciałam wykształcić ich na huma-
nistów o szerokich horyzontach myślowych, wrażli-
wych i pełnowartościowych ludzi. Rozmiłowanych 
w literaturze. Zerwałam z podręcznikiem szkolnym, 
z tradycyjnym zeszytem. Wprowadziłam system 
redagowania notatek będący przygotowaniem do 
samodzielnej pracy intelektualnej. Uczniowie sys-
tematycznie – przynajmniej raz w tygodniu – pisali 
prace literackie, rozprawy. Prowadzili teczki, w któ-
rych gromadzili informacje kulturalne oraz dzien-
niczki lektur zawierające często naprawdę niezwy-
kłe recenzje. W czasie spotkań koła polonistycznego 
wspólnie czytaliśmy książki, czasem te wtedy zaka-
zane, Gombrowicza czy Sartra. A co to były za lek-
cje? Te wnikliwe analizy i trudne pytania, te zażarte 
dyskusje prowadzone z wypiekami na twarzy i te 
czasem bardzo kontrowersyjne polemiki. Uwieńcze-
niem mojej pracy z tą klasą był sukces w Olimpia-
dzie Literatury i Języka Polskiego Baśki Marczuk, 
dziś wykładowcy literatury francuskiej na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie.

A lata osiemdziesiąte? Ten trudny w historii 
Polski i Polaków okres. Bez wątpienia sytuacja 
dyrektora szkoły nie była wtedy łatwa?

Przyszło mi dyrektorowanie (1978–1989)  
w najtrudniejszych czasach – w okresie przełomu  
w życiu społecznym i politycznym kraju, już nie mó-
wiąc o jego gospodarczym krachu. Na szczęście nie 
byłam sama. Miałam świetnych wicedyrektorów: 
Edmunda Malińskiego, Helenę Baranowską i peda-
goga Marię Synarecką, a od 1983 r. Stanisława Mał-
kowskiego.  Ich twórcze myślenie, często „mrówcza 
praca”, umiejętność bezkonfliktowego współżycia  
z ludźmi dawały gwarancję dobrego klimatu w szko-
le i owocnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.  
Do dziś z sentymentem i wdzięcznością wspominam 
nasza współpracę.
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Rozpoczęłam to urzędowanie od najtrudniejszej 
kwestii, od remontu kapitalnego szkoły, trafiając od 
razu na kryzys gospodarczy, brak materiałów, brak 
pieniędzy. Nie zapomnę, jak spotkał mnie ówcze-
sny miejski inspektor szkolny i powiedział: Na co ty 
się rzucasz? Przecież ty tego nie zrobisz. A chodziło  
o to, żeby wymienić centralne ogrzewanie i przyłą-
czyć szkołę do miejskiej sieci, wyremontować cały 
budynek i zmodernizować go. Marzyła mi się taka 
szkoła, jaką wtedy wyremontowano w Jeleniej Gó-
rze – z parkietami i marmurami. Nie wszystko mi 
się udało, a przeszłam z tym remontem ogromnie 
wiele. Na szczęście nie byłam sama. Bardzo dużo 
zawdzięczam moim dwóm współpracownicom: 
Teresie Burdukiewicz i Jadwidze Bobek, które mi 
towarzyszyły i właściwie dźwigały na tych swoich 
szczupłych, damskich ramionkach cały ciężar tego 
remontu, za co jestem im bardzo wdzięczna. Ten 
odcinek pracy w szkole był dla mnie najtrudniejszy, 
bo miałam w tej dziedzinie najmniej doświadcze-
nia. Remont został ukończony pomimo wszystkich 
przeszkód. Pamiętam, jak przyjechał do nas w czasie 
wakacji kurator Lisowski. Kiedy zobaczył budynek  
z potężnymi dziurami wywierconymi od dołu do 
góry, bo instalowane było centralne ogrzewanie, 
wyraził wątpliwości, czy uda się nam rozpocząć 
rok szkolny. A jednak powiodło się, choć dokona-
ło tego zaledwie dwóch hydraulików. Inna sprawa,  
że wówczas rodzice i zakłady opiekuńcze tak bardzo 
nam pomagali. Mnóstwo pracy ludzie wykonywali 
społecznie. To były takie lata, że mogłam liczyć na 
wsparcie całego społeczeństwa.

Jeśli chodzi o zdecydowanie bliższe mi sprawy 
dydaktyczne i programowe, to był to również trudny 
czas. W latach osiemdziesiątych ciągle zmieniały się 
programy i regulaminy. To zakłócało spokojny tok 
pracy dydaktycznej. Mimo to robiliśmy wszystko, 
aby proces dydaktyczny odbywał się na najwyższym 
poziomie, w miarę możliwości kontynuowany był 
ruch olimpijski.

Wiedziałam, że muszę przede wszystkim pra-
cować z nauczycielami i uczniami. Wymarzyła mi 
się szkoła samorządowa, w której na zasadach part-
nerskich ułożone jest współżycie pomiędzy gronem  
a młodzieżą. Cezurą tego wszystkiego była ta nasza 
rewolucja społeczna. Całe grono pedagogiczne, za 
wyjątkiem jednej osoby, należało do „Solidarności”. 
Zaczęły się ogromnie burzliwe dyskusje nad kształ-
tem oświaty w nowych warunkach, ale ja doszłam 
do wniosku, że my się musimy skoncentrować na 

własnej szkole. Nie zatracić tego, co zostało w niej 
wypracowane, co było dobre, sprawdzone i dało re-
zultaty. To należało rozwijać dalej. Dlatego myślę 
sobie, że wpadłam na dobry pomysł. Skoncentrowa-
łam działania grona pedagogicznego na opracowaniu 
własnego systemu dydaktyczno-wychowawczego 
szkoły. Jednocześnie uważałam, że procesy wy-
chowawczy i dydaktyczny są ze sobą nieodłączne. 
W tym duchu przepracowaliśmy dwa lata. Dopiero 
w 1983 r. opublikowano nasz mikrosystem wycho-
wawczy, ale przez te dwa lata całe grono zaanga-
żowane było w analizę pracy wychowawczej, jej 
dokumentacji i wszystkich przeprowadzonych dzia-
łań. Na tej podstawie sformułowaliśmy to, co miało 
być finalnym rezultatem procesu wychowawczego,  
a mianowicie – sylwetkę absolwenta szkoły.

Te jedenaście lat mojego dyrektorowania to rów-
nież czas intensywnej pracy w Zespole Szkół Twór-
czych, do którego należały najbardziej elitarne szko-
ły z całej Polski. W ramach pracy w tym zespole 
opracowałam i wprowadziłam w życie czteroletni 
program stwarzania optymalnych warunków dla 
rozwoju ucznia. Opierał się on między innymi na 
pomyśle rozszerzenia bazy dydaktycznej szkoły 
poprzez wyjście poza jej mury i kontakty z wyższy-
mi uczelniami. Hubert Prabucki prowadził wtedy  
w laboratoriach uniwersyteckich warsztaty che-
miczne. Tomek Niewodniczański na Politechni-
ce Wrocławskiej z uczniami klasy matematycznej 
przez cały rok akademicki kontynuował zajęcia  
z fizyki. Młodzież wyjeżdżała na zajęcia laboratoryjne  
z biologii i chemii. Wszystko, żeby przełamać ba-
rierę między szkołą średnią a wyższą i przygotować 
się do podjęcia studiów. W stanie wojennym we-
dług projektu Józia Głąby zmodernizowane zostały 
dwie pracownie fizyczne. Hubert Prabucki według 
własnej koncepcji urządził pracownię chemiczną. 
Wszyscy modernizowali swoje klasy. Najtrudniej 
mieli nauczyciele wychowania fizycznego, ale in-
wencja i energia Sławomira Respondka i Czesława 
Maślickiego sprawiły, że zagospodarowano wszyst-
kie wolne pomieszczenia, aby ułatwić prowadzenie 
zajęć. To był naprawdę bardzo ważny odcinek pracy 
– rozszerzanie bazy dydaktycznej. Temu też służyło 
ściąganie do szkoły prelegentów: historyków, poloni-
stów, np. prof. Miodka. Zależało mi na innowacjach. 
Potem powstawały klasy autorskie. Ważne było dla 
mnie to, żeby każdy znalazł w tej szkole swoje miej-
sce, swoją działkę, na której mógł pracować. I tak też 
się stało, bo to naprawdę było świetne grono, które 
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współpracowało ze sobą i wiele dobrego uczyniło 
dla uczniów pomimo tego, że czasy były tak ciężkie.

Stan wojenny… Ten pełen niepokoju i napięcia 
czas. Nikomu wtedy nie było łatwo. Zawieszone 
zajęcia. Rady pedagogiczne pod nadzorem komisa-
rzy wojskowych. Wiele by o tym opowiadać. W tej 
szczególnej sytuacji pomimo wszystko można było 
liczyć na ludzi. Na przykład w przeprowadzaniu 
tych kontrolowanych rad pedagogicznych pomogła 
nam umowa patronacka z jednostką wojskową, bo 
w jej dowództwie znaleźliśmy sprzymierzeńców. 
Obecni na naszych radach pedagogicznych, jed-
nocześnie okazywali nam wiele życzliwości i po-
mocy. Nie mogę powiedzieć jednego złego słowa  
o ich zachowaniu. Czy postawy młodzieży? W stanie 
wojennym zamiast akademii z okazji 1-go Maja na-
dal uroczyście obchodziliśmy podsumowanie ruchu 
olimpijskiego. To było nasze święto. Niestety, obo-
wiązywał nas też pochód. Pamiętam, że zwróciłam 
się wtedy do młodzieży. Przekonywałam, że niko-
go nie będę rozliczać i nikomu nie nakażę udzia-
łu w nim. Chciałam tylko powiedzieć, że sztandar 
szkoły musi w nim iść jako reprezentant jednostki 
państwowej, a młodzież, jeżeli chce, to przyjdzie. 
Wiem, że następnego dnia, kiedy szłam z mężem na 
zbiórkę, a z nami poczet sztandarowy, ze strachem 
myślałam, czy ktoś będzie. No i okazało się, że był 
tłum, że młodzież przyszła. Już bez tych szturmó-
wek, bez tych wszystkich zbędnych dodatków, ale 
do sztandaru przyszła. W tych najcięższych czasach 
rzeczywiście młodzież nie zawiodła, choć było cięż-
ko. Miały przecież wtedy miejsce różnego rodzaju 
prowokacje. Nie chcę mówić, co przeżyłam, gdy  
w 1987 r., tuż przed wizytą naszego Papieża Jana Paw-
ła II, dokonano włamania do maga-
zynku przysposobienia obronnego 
i ukradziono broń oraz amunicję, 
a z pokoju nauczycielskiego wy-
niesiono wszystkie dzienniki lek-
cyjne klas trzecich. Byłam pod 
bardzo silną presją przesłuchań, 
dochodzeń, kontroli. Przesłucha-
no także chłopców z klas trzecich. 
Sprawców nie ustalono, a śledztwo 
bardzo szybko zakończono. Myślę, 
że tylko moje zaufanie do grona i 
młodzieży oraz pewność, że szkoła 
dobrze funkcjonuje, pozwoliły mi 
przeżyć ten koszmar. Podkreślę raz 
jeszcze, ani grono, ani młodzież 

w tych trudnych czasach nigdy mnie nie zawiedli. 
To było dla mnie najcenniejsze. Młodzież po pro-
stu nam zaufała. Wiedziała, że jej nie okłamujemy,  
że nie chcemy jej wykoślawić ideologicznie. Wresz-
cie skończył się ten koszmar.

W 1989 r. odeszłam na emeryturę, którą cieszę 
się już, jak łatwo obliczyć, od ponad dwudziestu lat. 
W moim życiu wydarzyło się wiele, ale to już inna 
historia.

Niezmiennie pozostaje Pani młodą osobą i ten 
cudowny stan w Pani nie ustaje. Wiem, że sporo 
Pani podróżowała, jest w Pani ciągle tyle cieka-
wości świata. Wiem też Pani Profesor, że sporo 
Pani czyta i to dodajmy – po nocach.

A tak, czytam po nocach. Wstyd się przyznać, 
ale nie beletrystykę, tylko opracowania naukowe 
albo popularnonaukowe. Zafascynowali mnie Etru-
skowie. Ten tajemniczy lud, którego dokonania są 
podstawą kultury śródziemnomorskiej. Od tego się 
zaczęło. Dzięki temu, że mam i syna, i synową hi-
storyków, literatury specjalistycznej mi nie brakuje. 
Przeczytałam wszystko, co w języku polskim zo-
stało opublikowane na temat Etrusków i to nie dało 
mi jeszcze odpowiedzi na zasadnicze pytanie o to, 
jakie są korzenie kultury europejskiej, więc posta-
nowiłam sięgnąć głębiej. Dotarłam do Sumerów. 
No i się zaczęło. Sumerowie i cała kultura Między-
rzecza, potem Azji Mniejszej. Powiem, że najmniej 
mnie zainteresował sam Egipt, bo to jednak o 1000 
lat późniejsza kultura od sumeryjskiej. W ten sposób 
poprzez Azję Mniejszą, Anatolię i Turcję doszłam 
do Europy. Od dłuższego czasu roztrząsam problem, 
jaki jest rodowód narodów europejskich? Jak to się 
stało, że wykształciła się Europa, narody europejskie 

i kultura europejska. Do tego trze-
ba ogromnie dużo wiedzy histo-
rycznej i ogromnie dużo lektury. 
Na szczęście ten obraz powoli mi 
się krystalizuje. Już wiem, jakie 
są rodowody poszczególnych na-
rodów, jak ukształtowały się pań-
stwa. Niedawno skończyłam czy-
tać historię Gotów, którzy odegrali 
ogromną rolę w historii Europy. In-
teresują mnie również Słowianie, 
to skąd się wzięli, ale także skąd 
na terenie Polski są groby gockie? 
Muszę tego wszystkiego dociec. 
Muszę mieć klarowny obraz naszej 
cywilizacji i etapów jej rozwoju. 

Anna Baniecka 18 grudnia 2011 r.
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Jak to się stało, co miało wpływ na co? To jest takie 
fantastyczne i niezwykłe.

W ten sposób stworzyłam swój własny prywat-
ny uniwersytet i jest mi z tym dobrze. W nim tkwię  
i tylko się martwię, czy zdążę przeczytać wszystko 
to, co powinnam. A i mam jeszcze jedną moją pasję 
– jest nią moja ukochana Italia. Czytam beletrystykę 
tematycznie związaną z Toskanią i Umbrią. To sta-
nowi taki oddech przed tymi historycznymi „koby-
łami”.

Franciszek Sarzyński – historia 100 lat życia

Franciszek Sarzyński, pierwszy z lewej, w wojsku na granicy serbsko-włoskiej 
w grudniu 1933 r.

3 stycznia 2011 r. sto lat ukończył mój Ojciec 
Franciszek Sarzyński, mieszkaniec Krzyżowej  
w gminie Gromadka. Rodzina, przyjaciele i goście 
zaproszeni zgromadzili się w miejscowym kościele 
na uroczystej Mszy św. odprawionej w jego intencji. 
Ks. proboszcz Mirosław Śnieżko na zakończenie na-
bożeństwa złożył na ręce syna Jubilata Władysława 
Sarzyńskiego serdeczne gratulacje i życzenia wszel-
kiej pomyślności, wręczył okolicznościową pamiąt-
kę z niezwykłej – bo z okazji 100 lat życia – Mszy 
św. oraz zaintonował pieśń „Życzymy, życzymy...” 
Sędziwy, ale w znakomitej formie, Jubilat oczekiwał 
gości w domu rodzinnym. Niezwykle wzruszony 
odbierał niezliczone wiązanki kwiatów, gratulacje  
i życzenia. W dniu setnych urodzin jego rodzina 
obejmowała 73 osoby, w tym 8 dzieci, 16 wnuków, 
22 prawnuków i 4 praprawnuków.

Splendoru uroczystości nadało głośne odczyta-

nie listów gratulacyjnych: od 
prezesa Rady Ministrów RP 
Donalda Tuska (odczytała pani 
Ewa Potyszko – radna powiatu 
Bolesławiec) i wicewojewo-
dy dolnośląskiego Ilony An-
toniszyn-Klik (przekazał pan 
Krzysztof Król – przewodni-
czący Rady Gminy Gromadka). 
Wójt gminy Gromadka Dariusz 
Pawliszczy osobiście odczytał 
i przekazał Jubilatowi życze-
nia. Nie zabrakło też życzeń 
od aktualnego sołtysa Krzyżo-
wej – Władysława Tureckiego 
i radnego Rady Gminy Andrze-
ja Ferlewicza, którzy oprócz 

gratulacji złożyli Jubilatowi po-
dziękowania za pełnienie przez ponad dwadzieścia 
lat funkcji sołtysa. Uroczystość przebiegała w miłej 
i wesołej atmosferze przy dźwiękach muzyki i śpie-
wanych piosenek, często także przez Jubilata.

Z Mazowsza na Ukrainę i do Bośni

Korzenie rodziny Sarzyńskich, a właściwie Sza-
rzyńskich wywodzą się z rdzennych ziem polskich 
z miejscowości Szarzyno w woj. mazowieckim. 
Przodkowie wyemigrowali stamtąd w 1550 r. na te-
reny ówczesnej Zachodniej Ukrainy, do miejscowo-
ści Zimna Woda koło Lwowa, a stamtąd do innych 
miejscowości, między innymi do miasta Podka-
mień i wsi Jaśniszcze w pow. Brody oraz do miasta 
Załoźce w pow. Zborów. W Jaśniszczach (para-
fia Podkamień), w rodzinie młynarzy, urodził się 
w 1872 r., jako najmłodszy z sześciorga rodzeństwa 
– Józef Szarzyński, ojciec mojego Taty – Franciszka. 

Starość naprawdę staje się starością, jeżeli czło-
wiek rezygnuje ze swoich marzeń. Ja jednak jeszcze 
nie zrezygnowałam. Czekam na konfrontację mojej 
wizji świata starożytnego z Herodotem i jego wiedzą 
o ludach z pradawnych czasów. Czekam na corocz-
ne spotkanie na Kaszubach z moimi siedemdziesię-
cioletnimi uczniami – absolwentami LO w Koście-
rzynie i z radością – na spotkanie z „moją” szkołą  
w Bolesławcu.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała Ewa Ołenicz-Bernacka 
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Ok. 1900 r. wyemigrował na Bałkany jako jedyny 
z całego rodzeństwa. Tam zmieniono jego nazwisko 
na Sarżyński. Otrzymał na wyjazd, jako ojcowiznę, 
pewną kwotę pieniędzy i dzięki temu nie musiał 
karczować lasów, czego nie uniknęli inni osadnicy 
otrzymujący 10 – 12 ha zalesionych działek, które 
musieli zagospodarować w ciągu trzech lat. Zaku-
pił od ludności muzułmańskiej ziemię już uprawia-
ną. Oprócz rolnictwa zajmował się także kopaniem 
studni, wytwarzaniem wozów rolniczych, budowa-
niem domów. Osiedlił się w miejscowości Lišnja 
(czyt. Lisznia) przy szosie łączącej miasta Prnjavor 
i Banja Lukę. Ożenił się z Anną Salij, pochodzącą 
z rodziny rzemieślniczej, która również wyemigro-
wała z Galicji ze wsi Czystopady (pow. Brody).

Życie Polaków w Bośni było bardzo ciężkie. Pra-
cowitość, upór i wiara sprawiły, że przeżyli najcięż-
sze czasy. Jednak część mieszkańców Lišnji wróciła 
do Galicji, w tym Piotr Salij (brat żony Józefa), a nie-
którzy wyjechali do Brazylii i Ameryki Północnej. 
Wyrazem nastroju Polaków w Lišnji była piosenka 
zawierająca słowa: „Bodajby się te pociągi poła-
mały się, które nas do Bośni wiozły”. Polacy mieli 
ograniczony dostęp do lekarzy, kościoła i oświa-
ty. Mieszkańcy Lišnji byli w lepszej sytuacji, gdyż  
w Prnjavorze sprzedawali płody rolne, tam uzyski-
wali pomoc lekarską i tam umiejscowione były ko-
ścioły. Szkółki dla polskich dzieci zakładane były  
w prywatnych domach.

Dzieciństwo i lata młodzieńcze w Bośni

Rodzina Józefa Sarżyńskiego powiększyła się 
o dzieci: Jana, Marię, Antoniego, Franciszka, Kata-
rzynę. W 1914 r. Józefa powołano do armii austriac-
kiej. Jego najstarszy syn Jan miał 11 lat a Franciszek 
– mój Ojciec – 3 i pół. Z okresu tej wojny Tato pa-
mięta kilka zdarzeń: wysyłanie przez matkę paczek 
z dwoma bochenkami chleba dla ojca na wojnę, 
ukrywanie przez nią zboża przed poborcami w łó-
żeczkach dziecięcych, obserwowanie wozów na któ-
rych przemieszczało się wojsko pod koniec wojny, 
a które wywoływały niesamowity hałas kołami bez 
opon. Józef po powrocie ciężko chorował wskutek 
wycieńczenia organizmu zimnem i głodem, jednak 
w ciągu kilku lat zdołał wybudować nowy dom, 
stodołę i komorę.

Mój Ojciec uczył się języka serbskiego w szkół-
ce w domu rolnika Gałuszki, a języka polskiego  
w domu od rodziców. Już jako dziecko pracował na  
gospodarstwie razem z rodziną. Pola obsiewano  

żytem, pszenicą, gryką, prosem i kukurydzą. Zboże 
zbierano kosą i sierpami przywiezionymi z Galicji, 
młócono najpierw cepami, później młocarnią tzw. zę-
bówką. W Lišnji był młyn i stamtąd przywożono mąkę, 
z której wypiekano chleb i sporządzano inne po-
trawy. Ubrania odświętne kupowano w Prnjavorze, 
ale na codzienny ubiór uzyskiwano płótno z upra-
wianego lnu. Len był moczony w rzece, obijany 
z paździerzy. Siostry przędły nici a następnie bracia 
tkali płótno na krosnach własnej produkcji. Rodzice 
szyli bieliznę i ubrania robocze. Tkano też narzuty 
na łóżka, chodniki itp. Józef nauczył synów wytwa-
rzać kopyta i robić buty. Skórę kupowano, a w czasie 
wojny wyprawiano samodzielnie skóry zwierząt go-
spodarskich.

Najstarsza siostra Maria wyszła za mąż po uzyska-
niu pozwolenia w wieku 15 lat; w tym też czasie uro-
dziła się najmłodsza siostra Ojca – Anna. W 1925 r. 
zmarł Józef Sarżyński. Mój Ojciec miał wtedy 14 
lat. Ciężko pracował, aby utrzymać gospodarstwo.  
Odznaczał się jednak dobrym zdrowiem, siłą fizycz-
ną i zdolnościami manualnymi. Był też chłopcem 
bardzo wesołym, lubił śpiewać i tańczyć. Jego brat 
Jan zorganizował zespół muzyczny – grywał na we-
selach i wiejskich zabawach. Ojciec należał do ze-
społu, ale tylko przez krótki czas, bo jak stwierdził 
wolał sam tańczyć aniżeli grać innym. Zawsze by-
wał tam, gdzie było wesoło: na zabawach, skubinach 
(darcie pierza), peruszaniach (oczyszczanie kolb 
kukurydzy z osłon) oraz przędzinach nici lnianych 
i wełnianych.

Lišnja była miejscowością wielonarodowościo-
wą. Mieszkali tu Polacy (ok. 20 rodzin jako sa-
modzielnych gospodarstw w okresie zasiedlenia, 
a w 1946 r. 34 rodziny o nazwiskach: Bandziak, Bia-
łoskórski, Borucki, Deberny, Janusz, Jaworski, Ko-
towicz, Kubina, Łukasiewicz, Metonowski, Sarżyń-
ski, Sokołowski, Solski, Wałowy, Wilas), Serbowie 
(w tym znany właściciel sklepu i sali zabaw Rajko), 
Ukraińcy i było ok. 300 domów muzułmańskich. 
Były różne wyznania religijne i odpowiadające im 
obiekty sakralne. Muzułmanie mieli swój meczet, 
grekokatolicy ze względu na dużą liczebność naj-
wcześniej wybudowali cerkiew, następnie Polacy 
wybudowali kościół pw. św. Antoniego Padewskie-
go, ale nie otrzymali księdza rzymskokatolickiego. 
Często na uroczystości kościelne przyjeżdżał ksiądz 
z Prnjavora albo w jego zastępstwie ksiądz greko-
katolicki. Po 1946 r. kościół polski został rozebrany 
przez ludność serbską.
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Sarżyńscy byli nadal obywatelami polskimi, 
najpierw pod rządami Austrii, później od 1918 r.  
w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców,  
a od 1929 r. w Królestwie Jugosławii. W 1930 r.,  
z obawy przed represjami, matka Ojca – Anna zgło-
siła chęć przyjęcia obywatelstwa serbskiego. Ro-
dzina otrzymała „Dyplom Obywatelstwa Królestwa 
Jugosławii”. W następstwie tego w 1931 r. Ojciec 
został objęty poborem do wojska, gdyż spełniał pod-
stawowe kryterium: objętość klatki piersiowej wy-
nosiła ponad 80 cm. W wieku 20 lat Ojciec ożenił 
się z 19-letnią Anną Moroz. W 1932 r. urodził im się 
syn Eugeniusz.

W maju 1933 r., mimo że miał już na utrzymaniu 
rodzinę, żonę Annę i synka Eugeniusza został po-
wołany do służby wojskowej w piechocie serbskiej  
w Tuzli. Z uwagi na to, że umiał czytać i pisać za-
trudniany był do nauki innych żołnierzy, którzy chęt-
nie podejmowali naukę czytania i pisania, gdyż listy 
były jedynym środkiem łączności z rodziną. Wyko-
nywał też buty oficerom i żołnierzom. Był w kompa-
nii jedynym Polakiem. W trakcie służby wojskowej 
Serbowie z pogardą odnosili się do niego jako oso-
by innej narodowości i innego wyznania religijne-
go. Często prowokowali go do zapasów, które były 
bardzo popularne wśród żołnierzy. Polacy nazywali 
te zapasy „smaganiem”. Ojciec był średniego wzro-
stu, krępej i silnej budowy ciała. Dużą siłę fizyczną 

zawdzięczał ciężkiej pracy na roli. To dawało mu 
przewagę i każde „smaganie” kończyło się rzuce-
niem przeciwnika na ziemię. Serbowie namówili do 
„smagania” z nim żołnierza, który przewodniczył 
kompanii, szedł na czele, śpiewał i uderzał w bęben 
w takt marsza. Żołnierz ów cechował się wysokim 
wzrostem i największą siłą wśród żołnierzy serb-
skich. Ojciec wspominał: Zaskoczył mnie, chwycił, 
uniósł i próbował rzucić na ziemię, ale nie dałem się. 
W pewnym momencie obsunąłem się, stanąłem na 
nogach, mocno go ścisnąłem i rzuciłem nim o zie-
mię. Od tego czasu Serbowie traktowali go z szacun-
kiem mówiąc: Polacy są silnymi ludźmi. W związku 
z tym, że nie przyjął awansu na kaprala, otrzymał po-
lecenie wyjazdu na granicę włoską oddaloną 400 km 
od Tuzli. W nowej przygranicznej jednostce wojsko-
wej przydzielany był przede wszystkim do pełnienia 
warty, ale zajmował się też wytwarzaniem butów. 
Zatrudniany był również w kuchni przy wypieku 
chleba. Otrzymywał żołd w wysokości 541 dinarów 
miesięcznie (co stanowiło równowartość jednej kro-
wy). Pieniądze wysyłał rodzinie, która była bardzo 
zadłużona. Matka, żona i najmłodsza siostra, chociaż 
pomagał im brat Jan, nie były w stanie opłacić podat-
ków i kosztów wynajmu robotników do najcięższych 
prac polowych. Był to okres ciężkiej sytuacji rolni-
ków w całej Jugosławii, związany ze spadkiem cen 
zbóż w okresie światowego kryzysu gospodarczego.

Rodzina Sarżyńskich w Jugosławii – Lišnja 1935 r.
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W trakcie pełnienia warty Ojciec ujął szpiega – 
kuriera chorwackiego. Opowiadał: Pewnego wrze-
śniowego dnia podczas pełnienia warty, siedziałem 
na skraju lasu, na pniu po ściętym drzewie i rozłupy-
wałem uzbierane orzechy laskowe. Nagle usłyszałem 
odgłos zbliżających się kroków i ujrzałem sylwetkę 
mężczyzny wychodzącego z lasu w bliskiej odległości 
ode mnie. Na mój okrzyk: Stój! zatrzymał się, tłuma-
cząc swoją obecność na granicy tym, że zabłądził. 
Zaprowadziłem go do komendanta straży. Podczas 
przesłuchań okazało się, że ujętym mężczyzną był 
kurier – szpieg chorwacki, który przekazywał bardzo 
ważne dokumenty ustaszom, stacjonującym w obo-
zach na terenie Włoch i Węgier. Dokumenty zawie-
rały rozkład planowanych podróży zagranicznych 
króla Aleksandra Karadjordjevića, którego ustasze 
zamierzali zabić. Otrzymał za to na apelu pochwa-
łę i nagrodę w postaci skrócenia służby wojskowej 
za ujęcie szpiega. 3 października 1934 r. w trakcie 
rozliczania się z wojskiem i żegnania z kolegami, 
ogłoszono alarm z powodu zabicia króla Aleksandra 
Karadjordjevića w Marsylii; służba wojskowa zo-
stała przedłużona. Rodzina wystąpiła jednak do do-
wództwa jednostki wojskowej z prośbą o zwolnienie 
go ze służby z powodu choroby matki. Dołączono 
dokumenty o ujęciu szpiega. Na przełomie paździer-
nika i listopada 1934 r. uzyskał zwolnienie.

Po powrocie z wojska dokupił ziemię, dobudował 
budynki gospodarcze, założył pasiekę, powiększył 
sady jabłoni i śliwek, kupił dwa konie i powiększył 
stado bydła. Produkował rakiję, którą legalnie moż-
na było sprzedawać w punktach skupu. W 1936 r. 
urodził się syn Marian, w 1939 r. – Jan.

Lata wojny

W marcu 1941 r. Ojca objęła mobilizacja. Po 
zgłoszeniu się do punktu mobilizacyjnego w Banja 
Luce, pobieżnej ocenie stanu zdrowia, został skiero-
wany do Słowenii na granicę włoską. Słowenia zo-
stała zaatakowana 6 kwietnia 1941 r. Ojciec pamięta 
przerażenie dowództwa i żołnierzy spowodowane 
atakiem wojsk pancernych i piechoty. Dowództwo 
jednostki wojskowej wydało rozkaz wycofania się  
z pola walki i powrót do domu na własną rękę.

Ojciec zdążył zabrać z magazynu 2 bochenki 
chleba, kilka konserw i koc. Broń pozostawił na 
miejscu. W ostatniej chwili wsiadł do pełnego żoł-
nierzy samochodu ciężarowego, którym za opłatą 
dotarł do Lublany, a stamtąd pociągiem do Karlovac. 
Ubrany w mundur wojskowy zwracał na siebie uwa-

gę, co powodowało, że często był rewidowany przez 
chorwackich ustaszów, którzy już gromadzili broń. 
Dalszy powrót odbywał się naprzemiennie: pieszo 
i pociągami. Linie kolejowe były często bombardo-
wane, a pozostawione wagony służyły za noclegow-
nie. Unikał wszelkich zgrupowań cywilów i wojsko-
wych w obawie przed dostaniem się do niewoli. Po 
10 dniach dotarł do Slavonskiego Kobaša nad rzeką 
Sawą, oddalonego ok. 40 km od rodzinnego domu. 
Znajdował się już na znanym terenie; Polacy często 
tu przyjeżdżali na słynne odpusty. Po przeprawie-
niu się łodzią przez Sawę udało mu się kupić kawę 
(której smak do dziś pamięta) i kilka jajek. Dalszą 
podróż odbywał pieszo wspólnie z żołnierzem serb-
skim. Po przekroczeniu gór (Góry Motajica) znaleźli 
się na terenie polskich wiosek. We wsi Rakovac po-
częstowano ich mlekiem i pozwolono przenocować 
na strychu. Przestrzegano ich również przed ludźmi, 
którzy ograbiali z ubrań i butów. Do Lišnji dotarł na 
początku maja. Gdy zbliżał się do domu, zauważył 
grupkę osób stojących na szosie, zwróconych w jego 
kierunku. Były to: jego matka i żona z trójką dzieci. 
Często w tym miejscu oczekiwali na powrót Ojca  
z wojny.

Po podpisaniu kapitulacji Lišnija znalazła się na 
terenie Niezależnego Państwa Chorwackiego. W no-
wej sytuacji politycznej położenie Polaków było bar-
dzo trudne. Serbscy czetnicy jako wrogowie katolic-
kich Chorwatów również wrogo traktowali Polaków. 
Ustasze rekrutujący się z Chorwatów, uważali Pola-
ków także za swoich wrogów, bo Polacy byli wrogo 
ustosunkowani do Niemców. Komunistyczni party-
zanci, na czele których stał Józef Broz Tito, walczyli 
z okupantem i jego poplecznikami.

W sierpniu 1941 r. Ojciec został wcielony pod 
przymusem do wojska chorwackiego, stacjonujące-
go w Banja Luce. Wiedział, że za opór groziła śmierć 
jemu i jego rodzinie, a także spalenie domu oraz za-
budowań gospodarczych z żywym inwentarzem.  
W wojsku zaczął symulować chorobę oka. W związ-
ku z tym przydzielono go do porządkowania maga-
zynu: układania broni i nabojów, a także do pełnienia 
warty. Rozważał ucieczkę, jednak powrót do Lišnji 
oddalonej ok. 35 km od Banja Luki i ukrywanie się 
w domu było niemożliwe. Ucieczka do lasu i przyłą-
czenie się do formujących się oddziałów partyzanc-
kich była równoznaczna z narażeniem życia rodziny 
ze strony chorwackich ustaszy. Kiedy jednak na po-
czątku października 1941 r. zmarła matka Ojca, na 
prośbę rodziny, został zwolniony po 70 dniach służ-
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by i nie był więcej powoływany.
Wstąpienie do jakiejkolwiek organizacji zbroj-

nej było jednoznaczne ze skazaniem rodziny na 
atak ze strony jej wrogów. Ojciec zgłosił gotowość 
wytwarzania wozów i sań dla partyzantów oferując 
duże pomieszczenie w swojej stodole, wyposażonej  
w warsztat stolarski i tokarnię na napęd ręczny. To-
karnię zrobił samodzielnie wzorując się na oryginal-
nej, którą posiadał brat żony Anny, Dymitr, absol-
went Szkoły Trapistów prowadzonej przez klasztor 
ojców trapistów, w tym ojców pochodzenia polskie-
go. Osnovna škola u Trapistana (Szkoła Podstawowa 
u Trapistów) – kształciła tylko chłopców, którzy po 
4 latach nauki uzyskiwali zawody stolarza, szew-
ca, ślusarza itp.; opłaty za naukę były wysokie, ale 
chętnych było więcej niż miejsc. Mając już tokarnię 
urządził sześć stanowisk pracy dla osób, które ofe-
rowały swój udział w tym przedsięwzięciu. Zgłosili 
się: Piotr Brusok (Ukrainiec), Dymitr Rudakiewicz 
(Ukrainiec), Jan Wilas (Polak, mąż siostry Marii), 
Sztepuła (Ukrainiec) oraz mieszkaniec Lišnji mu-
zułmańskiej, którego nazwiska Ojciec nie pamięta. 
Grupie przewodniczył Piotr Brusok (majster), który 
posiadał wykształcenie zawodowe w tej dziedzinie. 
Części metalowe wykonywane były przez kowala. 
Wozy i sanie dostarczane były oddziałom partyzanc-
kim oraz dziesiętnikom, którzy zbierali żywność dla 
tych oddziałów. Ojciec często wspólnie z bratem Ja-
nem (każdy z nich posiadał po jednym koniu) rozwo-
zili zebraną przez dziesiętników żywność we wska-
zane miejsca. Brali też udział w przemieszczaniu 
oddziałów partyzanckich w górskim terenie Bośni. 
Ponadto ojciec szył ubrania dla partyzantów z po-
wierzonego materiału i robił buty z drewna lipowe-
go, tzw. klompy. Polacy organizowali samoobronę.  
W przypadku napadu, szczególnie nocą, mieszka-
niec wymykał się specjalnym wyjściem i alarmował 

wieś uderzaniem w blachę.
Przez Lišnję przemieszczali się w lipcu 1944 r. 

własowcy (Czerkiesi na dużych koniach). Charakte-
ryzowali się oni szczególnym okrucieństwem w sto-
sunku do mieszkańców, w tym bezbronnych kobiet 
i dzieci. Ojciec wspomina: Przyjechało trzech Czer-
kiesów na ogromnych koniach na moje podwórko. 
Jeden z nich wszedł do komory, zabrał żywność: sło-
ninę, pełen kosz jaj, sól i worek kukurydzy dla konia, 
drugi skierował się do mieszkania. Ja byłem bardzo 
zdenerwowany i cała rodzina wystraszona. Położy-
łem się celowo na łóżku, z mocnymi rumieńcami na 
twarzy. Czerkies już od wejścia zwrócił na mnie uwa-
gę i zapytał: Co mu jest? Żona odpowiedziała: tyfus. 
Reakcja była natychmiastowa. Czerkiesi odjechali, 
ale zabrali konia. Był to okres żniw i koń był niezbęd-
ny. Czerkiesi zgrupowali się pod dowództwem swo-
jego komendanta w Lišnji muzułmańskiej, oddalonej  
o 2 km od mojego domu. Postanowiłem udać się tam 
z nadzieją, że odzyskam konia. Liczyłem na to, że mój 
koń nie znający komend wojskowych nie będzie miał 
dużej wartości dla Czerkiesów. Gdy zbliżałem się do 
tej części wsi, zobaczyłem z oddali grupę Turków 
związanych i leżących na ziemi. Czerkiesi stali nad 
nimi z wycelowaną bronią. Natychmiast zawróciłem.

Na Ziemi Bolesławieckiej

Po zakończeniu wojny Polacy z Jugosławii gro-
madnie powrócili do Ojczyzny. Ojciec z rodziną 
przyjechał w maju 1946 r. jednym z pierwszych 
transportów. Cały dobytek trzeba było wcześniej 
załadować do pociągu podstawionego w Bosan-
skim Brodzie. Żonę Annę z czworgiem dzieci, w 
tym Marią urodzoną w 1945 r., zawieziono samo-
chodem ciężarowym. Dwie krowy oznakowane 
numerami na rogach pędził 14-letni syn Eugeniusz 
z bratem żony Stefanem szosą przez Prnjavor, De-

W Lišnji przed odjazdem do Polski, maj 1946 r. Rodzina Sarzyńskich, Krzyżowa, 1948 r.
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rventę do Bosanskiego Brodu – ok. 40 km w ciągu 
2 dni. Krowy podczas pędzenia karmione były sia-
nem wiezionym przez samochody. Ojciec jechał 
własnym zaprzęgiem: wozem ciągniętym przez ko-
nia (Micę), na którym wiózł 2 skrzynie z ubraniami  
i sprzętem domowym, stół, łóżko, 1 świnię i stadko 
kur, a także nasiona kukurydzy, gryki, fasoli, zbo-
ża i mąkę. W wagonie kolejowym jechali wspólnie  
z czterema innymi rodzinami: Janusza Bazylego, 
Zygmunta Ferlewicza, Karola Ferlewicza i Knap-
czyka. Podróż trwała 7 dni. Razem z Ojcem wró-
cił jego brat Jan i siostra Maria. Brat Antoni oraz 
siostry: Anna i Katarzyna pozostali w Jugosławii.  
W Krzyżowej, Różyńcu, Osłej, Kraśniku Górnym  
i Tomaszowie Bolesławieckim osiedlono Polaków  
z Devetiny (Polacy mówili na tę miejscowość Dzie-
więcina – od 9 kamieni przy kościele) i okolic,  
w tym z Lišnji.

W Krzyżowej większość domów była albo już 
zamieszkana przez Polaków, albo jeszcze nie opusz-
czona przez ludność niemiecką. Dom, w którym za-
mieszkał Ojciec, był ograbiony z okien, drzwi i mebli 
oraz zniszczony wewnątrz. W początkowym okresie 
część rodziny spała na podłodze. Ojciec systema-
tycznie uzupełniał braki i przystosowywał dom do 
zamieszkania. Wymieniał żywność, głównie mleko  
i jaja, z rodzinami niemieckimi (pozbawionymi by-
dła i trzody chlewnej, gdyż zostały zabrane na po-
trzeby wojska) na meble. W efekcie tej wymiany, 
udało mu się również skompletować warsztat stolar-
ski. To pozwoliło mu na szybsze tempo wyposaża-
nia domu w drzwi i okna oraz dokonywania napraw  
w zabudowaniach gospodarczych. Otrzymał od 
państwa pożyczkę w postaci 2 kwintali żyta oraz 2 
kwintali pszenicy i jęczmienia do zwrotu po pierw-
szych zbiorach. Za ziemię pozostawioną w Jugosła-
wii otrzymał akt nadania na własność 10 ha ziemi.  
Ojciec remontował maszyny pozostawione przez 
ludność niemiecką: żniwiarki i młocarnie, które 
ograbione były z bębnów przez szabrowników. Życie 
normalizowało się. Dzieci w wieku szkolnym zaczę-
ły nadrabiać zaległości w wykształceniu. Wkrótce 
po powrocie udało się odnaleźć rodzinę Szarzyń-
skich, potomków rodzeństwa Józefa – ojca mojego 
Taty, którzy przyjechali z Jaśniszcz i Podkamienia 
na Ziemie Odzyskane i zamieszkali w Wichowie 
(pow. Żagań), Brzegu Dolnym i w Łososiowicach 
(pow. Wołów). Szarzyńscy kontynuowali zawody oj-
ców – byli młynarzami i rolnikami. W czasie wizyty  
w Wichowie u Bronisława Szarzyńskiego, Ojciec 

zainteresował się maszyną, która oczyszczała proso  
z łusek. Po powrocie skonstruował podobną ma-
szynę z materiałów odpadowych. Zasiał na dużym 
areale ziemi proso, wymłócił je i oczyścił własną 
maszyną. Świadczył również w tym zakresie usługi 
innym rolnikom. Dużą ilość kaszy jaglanej sprzedał, 
osiągnął zysk i na stałe wprowadził uprawę prosa  
w swoim gospodarstwie. Założył też pasiekę.

Podobnie jak pozostali rolnicy musiał podołać 
i innym trudnościom: coraz większym podatkom, 
obowiązkowym dostawom żywca i płodów rol-
nych oraz ubezpieczeniom. Zaczęła się kolektywi-
zacja wsi i zmuszanie rolników do zapisywania się 
do spółdzielni produkcyjnych. Ojciec obserwował 
niegospodarność tych spółdzielni, niesprawiedliwy 
podział zysków i marnotrawstwo w każdej dzie-
dzinie. Rodzina dzielnie znosiła represje ze strony 
władz lokalnych: szkalujące plakaty na murach, obe-
lgi w gazecie „Gromada Rolnik Polski” w rubryce 
Antoniego Rybki, zastraszenia, wyzwiska (kułak, 
wróg ludu), podsłuchy i donosy przez mieszkańców 
wsi i członków organizacji politycznych. Zatrudnił 
się w przedsiębiorstwie budowlanym na lotnisku  
w Krzywej, gdzie pracował na stanowisku brygadzi-
sty-cieśli. Pieniądze zarobione przeznaczał na coraz 
większe podatki i inne opłaty, aby utrzymać gospo-
darstwo i niezależność. Rodzina powiększyła się  
o córkę Weronikę (autorkę niniejszego tekstu), sy-
nów Józefa i Władysława oraz córkę Helenę.

W 1956 r. nastąpiła „odwilż” polityczna. Roz-
wiązano większość spółdzielni produkcyjnych ze 
względu na ich nierentowność. Zmniejszono obo-
wiązkowe dostawy płodów rolnych na rzecz podat-
ków. Ojciec został wybrany sołtysem wsi Krzyżowa 
i pełnił tę funkcję ponad 20 lat – do złożenia przez 
niego rezygnacji w czerwcu 1976 r. Jako sołtys in-
kasował podatki od rolników. Często na prośbę tych 

Franciszek Sarzyński jako brygadzista cieśli na lotnisku  
w Krzywej w 1958 r.
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gospodarzy, którzy nie mogli zapłacić w terminie  
i groziły im odsetki, opłacał z własnych pieniędzy 
ich podatki w formie pożyczki. Współpracował  
z agronomem zakładając poletka (z braku stacji 
doświadczalnych). Rolnicy niechętnie angażowali 
się w prace doświadczalne. Zwykle sam obsiewał 
poletka dostarczonymi przez agronoma nasionami  
nowych odmian zbóż i roślin strączkowych, sto-
sując zalecane nawożenie. Rozprowadzał wśród 
rolników nowe odmiany krzewów i drzew owoco-
wych, propagując zakładanie sadów. Organizował 
i nadzorował wiejską wartę, pełnioną co noc przez 
dwóch rolników zgodnie z wykazem. Dbał o este-
tykę wsi (czyszczenie rowów, naprawa ogrodzeń), 
wymagał od rolników wykonywania tzw. szarwarku, 
czyli pracy kilka dni rocznie zaprzęgiem konnym 
na rzecz wsi w zakresie odśnieżania, posypywania 
piaskiem i naprawy dróg. W okresie wiosenno-let-
nim organizował grupy rolników do kontroli upraw 
ziemniaczanych chroniąc je przed stonką. Zgodnie  
z zarządzeniem władz gminnych organizował bezpłat-
ne noclegi podróżnym, często we własnym domu.

 Kupił maszynę do szycia i w wolnych chwilach 
(bo i takie się zdarzały) szył spodnie, kurtki, czap-
ki, papcie, robił buty robocze, zelował podeszwy. 
Maszyna do szycia była w ciągłym ruchu i każde 
dziecko umiało szyć. Wieczory w dni powszednie 
spędzał albo jako stolarz w warsztacie stolarskim, 
albo jako krawiec przy maszynie do szycia, albo 
jako szewc przy wytwarzaniu i naprawie butów. 
Po udanych żniwach robił sobie i rodzinie zakupy. 
Kupował garnitury, płaszcze, buty. Każde buty za-
kupione przez innych członków rodziny, bez wzglę-
du na rodzaj, były dokładnie oglądane i analizowa-

ne przez niego, co kończyło się 
zwykle podważaniem podeszwy, 
aby sprawdzić sposób przymo-
cowania cholewy do podeszwy: 
na kołeczki czy szyte. Żona Anna 
ciągle strofowała męża: Nowe 
buty zniszczysz, nie interesu-
jesz się, ile kosztowały, tylko jak 
zrobione. Inwestował również  
w gospodarkę. Wyposażył go-
spodarstwo w traktor, siewnik, 
snopowiązałkę. To pozwoliło mu 
zwiększyć areał upraw. W 1957 r.  
wybuchł pożar – spaliły się za-
budowania gospodarcze. Nie 
załamał się, wspólnie z rodziną 

szybko nadrobił straty i odbudował budynki. Zawsze 
cenił sobie spokój i dobre układy z sąsiadami. Z upły-
wem czasu zwykłe relacje sąsiedzkie przekształciły 
się w zażyłe stosunki przyjacielskie, czego wyrazem 
były zaproszenia na uroczystości weselne, chrzciny, 
spotkania niedzielne, rozwijała się wzajemna po-
moc. Do sąsiadów tych należały rodziny o nazwi-
skach: Ferlewicz, Mazurkiewicz i Mosiądz. Nawet 
w momencie przepisywania gospodarstwa w 1979 r. 
na syna Władysława zaznaczył: Pamiętaj synu, abyś 
zawsze dobrze żył z sąsiadami.

Mój Ojciec mieszka nadal w swoim domu  
w Krzyżowej, otoczony dobrą opieką przez syna 
Władysława, jego żonę Annę i ich dzieci. Rodzina 
gromadzi się wokół niego przy różnych okazjach, 
a wizyty przebiegają zawsze w atmosferze radości, 
wspomnień i śpiewu.

Rodzinna genealogia

Po powrocie do Polski mój Ojciec otrzymał na-
zwisko Sarzyński. Natomiast jego brat Jan został 
zameldowany jako Sarżyński. Kuzyni Ojca, którzy 
przyjechali z Podkamienia zachowali nazwisko Sza-
rzyński. W kościele dominikańskim św. Wojciecha 
przy pl. Dominikańskim we Wrocławiu, w nawie 
bocznej, od 1959 r. znajduje się obraz Matki Bożej 
Podkamieńskiej z dawnego klasztoru dominikanów 
w Podkamieniu.

Dla Szarzyńskich, Sarzyńskich i Sarżyńskich li-
nii Jaśniszcze i okolic rodzina opracowała drzewo 
genealogiczne. Aktualnie obejmuje ok. 400 osób.  
W przypadku osób żyjących, gdy brakuje udoku-
mentowanego potwierdzenia przynależności do 
rodziny, przeprowadzane są badania genetyczne.  

Franciszek Sarzyński, Krzyżowa 1970 r.
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W oparciu o te badania w 2010 r. rodowód powięk-
szył się o rodzinę Szarzyńskich pochodzącą z miej-
scowości Załoźce, mieszkającą obecnie we Wscho-
wej. Pochodzący z tej linii posterunkowy Policji 
Państwowej w Mszanie Dolnej pow. Limanowa Ta-
deusz Szarzyński w wieku 26 lat został zamordowa-
ny w Miednoje (znajduje się na liście katyńskiej pod 
nr 14728), a Oswald Sęp-Szarzyński, pilot Dywi-
zjonu 318, absolwent Dęblińskiej Szkoły Podchorą-
żych Lotnictwa oraz Politechniki Lwowskiej zginął 
9 sierpnia 1944 r. na pokładzie myśliwca strącony 

przez nieprzyjaciela nad wodą w pobliżu Wenecji  
w wieku 31 lat. Oprócz wspomnianego rodowodu 
budowany jest obszerny rodowód obejmujący tysią-
ce Szarzyńskich, Sarzyńskich i Sarżyńskich z Polski 
i całego świata przez pasjonata rodzinnej genealogii 
Andrzeja Szarzyńskiego z Biłgoraja, zamieszkałego 
tymczasowo w Wiedniu, który jest jednym z pierw-
szych genealogów w Polsce stosujących badania 
genetyczne. Posiada on unikalne dokumenty rodu 
Szarzyńskich od 1490 r.

Weronika Pawlus z domu Sarzyńska

100-letni Franciszek Sarzyński i roczny prawnuk Alan PawlusZ 2-letnim prawnukiem Piotrem Pawlusem, czerwiec 2001 r.

Magiczny świat Bohdana Pielińskiego 

Danuta Maślicka: Zacznijmy naszą rozmowę 
od miejsca, w którym jesteśmy, a które nazwałeś 
galerią „Retro-radio”.

Bohdan Pieliński: To jest miejsce magiczne, 
wierz mi.

Każdy, kto tu wchodzi czuje to, słyszy i widzi 
„minione”, ustawione na półkach, które ciągle 
żyje, pulsuje światłem, oddycha przeszłością. Jak 
stworzyłeś ten niezwykły świat?

Mój świat zatoczył koło. Uwierzyłem w einstein- 
owskie zakrzywienie czasoprzestrzeni.

Wyjaśnij mi to.
Konkretnie rzecz dotyczy tego, że tu, to jest  

w Bolesławcu, wróciłem do lat dzieciństwa i młodo-
ści, kiedy fascynacja radiotechniką zdominowała już 
wtedy moje życie w takim romantyczno-poznaw-
czym kontekście lat chłopięcych.

Co było motywacją do założenia takiej galerii?
Po pierwsze, miałem bogate zbiory, rzeczy przed-

wojenne, powojenne, jednym słowem niezłą kolek-
cję. Po drugie – ja to kocham, kocham historię techni-
ki, te pierwsze odbiorniki radiowe, zbudowane drogą 
doświadczeń, eksperymentów, cały ten romantyzm 

pierwszych rozwiązań na tyle mnie zafascynował,  
że postanowiłem ocalić to od zapomnienia. Po trze-
cie – cała moja młodość to radio.

Spróbuj pokrótce oprowadzić mnie po swojej 
galerii.

Jestem pochłonięty ożywianiem, uruchamia-
niem, kolekcjonowaniem starych egzemplarzy; to są 
fluidy, to jest radość przebywania w otoczeniu przed-
miotów, które przywracam do stanu świetności, do-
tykam, słucham wyobrażam sobie tamten świat, któ-
rego już nie ma. Wielka frajda. A pominąwszy aspekt 
techniczny, to przecież za każdym odbiornikiem stoi 
historia ludzi, którzy słuchali radia. Pomyśl, to już 
ponad 85 lat historii polskiego radia. Dziś trudno 
sobie wyobrazić, że skala radioodbiornika otwierała 
mapę świata, a radio z magicznym oczkiem, świecąc 
zielonym, nieco pozaziemskim światłem, urucha-
miało niejedną wyobraźnię. 

W moich zbiorach znajdziesz radioodbiorniki od 
lat 20. do lat 50. XX w. Najciekawsze są, oczywi-
ście, te pierwsze, z racji pewnego „prymitywizmu”, 
ale też jest to świadectwo twórczych rozwiązań  
inżynierów, cała inwencja tamtych czasów. Póź-
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niejsze, to już produkcja seryjna. Najstarsze się-
gają połowy lat 20., to są odbiorniki kryształkowe 
(bez lamp) niezwykle popularne przed wojną. Lata 
20. – 30. to odbiorniki reakcyjne. Jedną z kolekcjo-
nerskich ciekawostek jakie tu widzisz, to „rodzina” 
popularnych niemieckich odbiorników lampowych 
(Volksempfängerów), zaprojektowanych na potrze-
by propagandy nazistowskiej – głównie można było 
odbierać „prawomyślne” stacje, przez co zyskały 
w historycznie nowszych czasach, niezbyt sym-
patyczną nazwę ,,nazi-radia”. Produkowane były  
w różnych wytwórniach na terenie całej III Rzeszy. 
Właśnie od tych odbiorników, których w moich ro-
dzinnych Cieplicach wiele odnajdywało się na stry-
chach poniemieckich domów, rozpoczęła się w wie-
ku 11 lat moja przygoda z praktycznym wymiarem 
radioamatorstwa.

Pierwsze polskie radio przywrócone przeze 
mnie do życia to był, wyrzucony przez kogoś na 
śmietnik „Pionier”. Później było radzieckie radyjko 
„Moskwicz”, dzięki któremu słuchaliśmy, o ironio, 
Wolnej Europy, BBC i radia Luksemburg. A nasze 
rodzinne, pierwsze radio, kupione przez rodziców  
w 1939 r., było patriotyczną chlubą domu – to przed-
wojenny Elektrit Tempo. W okresie okupacji został 
ukryty, po czym rodzice przywieźli go na Ziemie 
Zachodnie. Rodzina polskich odbiorników Elektrit 
(spółka z siedzibą w Wilnie), jest dziś kultowa dla 
kolekcjonerów z racji ugruntowanej pozycji na ryn-
ku radiowym II Rzeczypospolitej.

Widzę tu również gramofony. Powiedz, jaka 
jest różnica między gramofonem a patefonem?

Nie ma różnicy, patefon to nazwa potoczna. Nie 

ma już patefonów i tego charakterystycznego szme-
ru płyty gramofonowej.

Słowa, które wyszły z użycia pieszczą moje ucho 
– taki np. „fonograf Edisona” – pierwszy gramofono-
wy zapis dźwięku na wałku papierowym powleczo-
nym woskiem, albo Tefifon – pierwszy zapis dźwię-
ku na kasecie z taśmą winylową. Znajdziesz tu dwa 
egzemplarze tefifonu. Czy wiesz, że kiedyś wszyst-
kie programy były na żywo – prawdziwy teatr sło-
wa; to nie było wcześniej nagrywane. Nie mówiąc, 
że tempo wypowiedzi, dykcja, barwa głosu, słowo  
w y p o w i e d z i a n e  a nie „wystrzelone”, po-
budzało wyobraźnię, czarowało. Na szczęście mam  
bogatą kolekcję nagrań odzyskanych ze starych 
przedwojennych płyt.

Tu usłyszysz m. in.: Ordonki „Miłość ci wszyst-
ko wybaczy”, Adama Astona „Czerwone maki na 
Monte Cassino”, Mieczysława Fogga „Serce matki”, 
Tadeusza Faliszewskiego „Oczy czarne”, czy Chór 
Dana.

Jak zdobywasz poszczególne eksponaty?
Pierwsze zdobycze pochodziły ze strychu ro-

dzinnego domu w Cieplicach, kolejne zdobywałem 
drogą wymiany z innymi kolekcjonerami, z aukcji, 
targów staroci, przez internet.

Co się z tym stanie?
Widzisz, tu są potężne zbiory, które ilustrują 

rozwój cywilizacji w dziedzinie odbioru dźwięku. 
Stworzyłem ponadto w Internecie dokumentację ca-
łej kolekcji www.retroradio.pl a w serwisie YouTube 
kilkadziesiąt filmików z myślą o potomnych.

To jest bezcenne i piękne. Tego nie można 
zmarnować. Spróbujmy teraz prześledzić Twoją 

Bohdan Pieliński na tle fragmentu kolekcji
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drogę do Bolesławca. Skończyłeś Wydział Elek-
troniki na Politechnice Wrocławskiej...

... i trafiłem, jako stypendysta, do KGHM w Lu-
binie ze skierowaniem do nowo wybudowanej Huty 
Miedzi w Głogowie. To była ogromna inwestycja 
– na kilka tysięcy zatrudnionych, nas stypendystów 
było kilkudziesięciu. Trafiliśmy na moment, kiedy 
wykonawca zaczynał przekazywać obiekty do eks-
ploatacji, a kadra była w powijakach. I tak, nam, 
młodym, po 3 miesiącach stażu, zaproponowano 
kierownicze stanowiska. Zostałem kierownikiem 
wydziału remontowego automatyki.

Czym to było dla Ciebie?
To było cholerne wyzwanie – urządzić odpo-

wiednie pracownie, warsztaty, całą czapę admini-
stracyjną. Czy wiesz, że przyjeżdżali tu ludzie z całej 
Polski, o różnych specjalnościach, z różnym baga-
żem doświadczeń i wiedzy?

Sprawdziłeś się?
Wydaje mi się, że tak, bo kiedy życie zmusiło 

mnie do rezygnacji, dyrekcja huty nie chciała wy-
razić zgody na moje odejście. Myśmy tam harowali, 
jednocześnie trując się tlenkiem węgla, kwasem siar-
kowym – przecież ta huta była jedną wielką chemią.

Czy to była główna przyczyna opuszczenia 
huty i Głogowa?

Tak. Decyzja była nieodwołalna – chemiczne 
skażenie huty niewarte było młodego życia. Tam po-
znałem żonę, i mimo, że otrzymaliśmy mieszkanie, 
wyjechaliśmy.

Dokąd?
Wróciłem do Cieplic – mojego rodzinnego miasta.
Jak zapamiętałeś Cieplice z lat chłopięcych?
Cieplice, choć niewielkie, nie miały w sobie nic 

z zapyziałego miasteczka. Czy wiesz, że tam kurso-
wały tramwaje łącząc Jelenią Górę, Cieplice, Podgó-
rzyn, Sobieszów? Ach te tramwaje, do których wska-
kiwało się w biegu, te wagoniki, te pomosty… Ale  
w siedemdziesiątych latach już ich nie było, niestety.

Podjąłem pracę w Jeleniej Górze w ZETO  
(Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej); to 
były początki informatyzacji w Polsce.

A jakie bogi sprowadziły Ciebie do Bolesławca?
Właśnie urodziła mi się córeczka, gdy otrzy-

małem propozycję zorganizowania w Bolesławcu 
ośrodka filialnego ZETO. Przyjąłem ją jako kolejne 
wyzwanie, zaczynając od zera jako szef ośrodka ob-
liczeniowego. I to była wspaniała przygoda. Zajmo-
wałem się wdrażaniem systemów informatycznych 
w dość uprzemysłowionym ówczesnym Bolesławcu. 

Wszyscy dyrektorzy, główni księgowi byli partnera-
mi w tych pionierskich działaniach. Wtedy maszyna 
cyfrowa Odra 1300 zajmowała całe piętro (ok. 300 
m2). Super klimatyzowana, bo wydzielała olbrzymie 
ilości ciepła, a wydajność obliczeniową miała mniej-
szą od współczesnego domowego komputera. Ale 
dla mnie to było coś niezwykłego, coś nowego – cały 
ten proces wdrażania systemu, to była przyszłość,  
o romantyzmie zawodu nie wspominając. Niemniej 
moja fascynacja elektroniką to jednocześnie pra-
gnienie zastosowania jej w praktyce, nie przy desce 
kreślarskiej, ale w obcowaniu z lutownicą, układami 
elektrycznymi...

Jest rok 1980. Odchodzisz z ZETO. Dlaczego?
Z żalem rozstawałem się z moim „dzieckiem” – 

ZETO – dobrze funkcjonującym zakładem.
Pamiętaj, że to były lata, w których, kierując 

jakimkolwiek zakładem, nie mogło się być bezpar-
tyjnym. Materialny byt każdego zakładu zależał od 
partii – istniejąca Społeczna Rada Dyrektorów funk-
cjonowała przy komitecie PZPR. A w 1980 r. to był 
dyskomfort moralny. Odszedłem. Wróciłem do uko-
chanej elektroniki w swoim zakładzie serwisowym 
RTV. 

Tzw. prywatna inicjatywa już była coraz mniej 
podejrzana. Byłem jednym z pierwszych w Bole-
sławcu, który wziął się za przestrajanie telewizorów, 
naprawę magnetowidów, telewizję satelitarną... Zor-
ganizowałem w BOK-u Video-Klub (tu znalazła uj-
ście moja pasja społecznikowska) – wymienialiśmy 
kasety video nabywane na czarnym rynku, dyskuto-
waliśmy o tych filmach, które ciągle jeszcze nie były 
dostępne w legalnym obiegu. Tu poznałem ludzi,  
z którymi później tworzyliśmy telewizję lokalną.

W Polsce dzieją się dzieje.  W Bolesławcu rów-
nież.

Jak mówiłem, odciąłem się od wielu rzeczy, ucho 
przy Radiu Wolna Europa, emocje przy rodzącej się 
nowej Polsce – niezależnej i samorządnej. Pamię-
tam moje pierwsze spotkanie i wystąpienie w OKS 
(Obywatelskim Komitecie Samorządowym przy  
Pośle), kiedy mówiłem o potrzebie dania z siebie 
czegoś konkretnego, o tym, żeby nie stać, nie czekać  
w tym bardzo istotnym, przełomowym momencie.

Czy widziałeś wtedy szansę na zmianę?
Tak, oczywiście, ale czy pamiętasz, stąpaliśmy 

trochę po omacku, przecież nikt nie dawał gwaran-
cji, że to się uda. Ale najważniejsze było ogrom-
ne zaangażowanie społeczne, ludzie byli ciepli,  
bezinteresowni, nikt nie przeliczał swojej aktywno-
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ści na pieniądze. Kiedy OKS wygrał w Bolesławcu 
wybory samorządowe (wprowadził 17 radnych, co 
stanowiło większość w 32 osobowej Radzie Miasta) 
trzeba było sprostać zadaniu budowania nowej rze-
czywistości. A kiedy komitety obywatelskie spełniły 
swoją rolę pojawiła się konieczność budowania par-
tii. Najpierw był ROAD (Ruch Obywatelski Akcja 
Demokratyczna), a później powstała Unia Demokra-
tyczna. Prawie wszyscy z OKS-u, ze mną włącznie, 
mieli opory wstępowania do jakiejś partii. Partia źle 
się kojarzyła. Ale to była konieczność.

Czym dla Ciebie był Okrągły Stół?
To była jedyna możliwa forma wejścia na drogę 

demokracji; to była droga koniecznego kompromisu. 
Pamiętaj, cały aparat był w ręku dawnych działaczy 
partyjnych, ponadto mieli Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych, wojsko i resorty siłowe i nie mieliśmy 
pewności, jak się zachowają. Do tego dodaj wojska 
radzieckie, które jeszcze w Polsce stacjonowały.

Zapytam Ciebie jeszcze o zafałszowaną póź-
niej interpretację „grubej kreski”.

Powiem krótko: Tadeusz Mazowiecki miał na 
myśli marsz do przodu, a sprawę rozliczeń propono-
wał zostawić odpowiednim instytucjom. Niestety ta 
myśl została wypaczona.

W latach 80.–90. XX w. mocno zaangażowałeś 
się w politykę przez duże „P”.

Wiesz, to się zaczęło w 1968 r. Byłem wtedy na 
IV roku studiów i nie miałem jeszcze uformowanej 
świadomości politycznej, a ten rok to był szok, to 
było takie polityczne wydoroślenie.

Z mojego roku wielu poszło do więzienia, wielu 
kolegów było Żydami, ale to nie miało dla nas zna-
czenia. Nagle przyszedł pożegnać się mój kolega 
Natan, innych wyrzucili ze studiów. Oczy otwierały 
się gwałtownie. Zaczynałem uświadamiać sobie, w 
jakiej rzeczywistości przyjdzie mi wchodzić w życie 
zawodowe.

Później działałeś w ROAD, w Unii Demokra-
tycznej i w Unii Wolności szczególnie angażując 
się w kampaniach wyborczych do parlamentu...

... a uwieńczeniem było zgłoszenie w 1997 r. mo-
jej kandydatury na posła do Sejmu III kadencji. Od-
czułem to jako uznanie dla mojej działalności. We 
wszystkich głosowaniach (w Jeleniej Górze, w Zgo-
rzelcu, w Bolesławcu) typowano mnie na 1 miejsce 
na liście. Decyzja przewodniczącego Unii Wolności 
lokowała jednak na I miejscu listy byłych parlamen-
tarzystów minionej kadencji, co zdecydowało o osta-
tecznym wyniku.

Wróćmy do Twojej aktywności społecznej  
w Bolesławcu. Pytam o dwie sprawy: o budo-
wanie telewizji lokalnej, byłeś przecież nie tylko 
współtwórcą, ale też jej prezesem przez jakiś czas, 
i o Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze,  
w którego powstaniu odegrałeś istotną rolę.

Te dwie sprawy mieliśmy w programie wy-
borczym OKS-u, teraz trzeba było wcielić słowa  
w czyn. Zająłem się telewizją, bo to wynikało z mo-
ich zainteresowań, możliwości i wiedzy. To było po-
ważne wyzwanie: połączyła nas, grupę przyjaciół, 
bezinteresowna chęć stworzenia czegoś nowego dla 
naszego miasta. Pokonaliśmy trudności techniczne 
i programowe o czym ty piszesz szerzej w swoim 
artykule o początkach telewizji lokalnej w Bolesław-
cu*. Przypominam, że nasza telewizja lokalna była 
jedną z pierwszych na Dolnym Śląsku.

BTG natomiast powstało dzięki temu, że otwo-
rzyły się perspektywy zorganizowania samorządu 
gospodarczego. Cieszy mnie fakt, że obie inicjatywy 
do dziś znakomicie funkcjonują.

Wróćmy do miejsca, w którym prowadzimy 
naszą rozmowę, do galerii „Retro-Radio”, tak in-
nego od otaczającego nas świata...

No cóż, jest rzeczą wspaniałą, że poza prozą 
życia mogę oddawać się codziennym podróżom  
w czasie i obcować ze światem, w którym jest trochę 
magii i, nie ukrywam, sporo nostalgii. Tak czy siak, 
bez względu na dziedzinę, namawiam innych na szu-
kanie mniej lub bardziej zaczarowanego świata.

Rozmawiała Danuta Maślicka
* D. Maślicka, Początki telewizji lokalnej w Bolesławcu, Rocz-
nik Bolesławiecki 2009, t. II, s. 35–37.

Bohdan Pieliński przy odbiornik‚ Elektrit
– modny w latach międzywojennych.
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Początki krótkofalarstwa w Bolesławcu

Krótkofalarstwo ma już ponad stuletnią oficjalną 
historię. Za jego początek uznaje się rok 1898. W Bo-
lesławcu rozpoczęło się ono w 1963 r. Początki nie 
były łatwe. Najbliższe kluby krótkofalowców były 
w Legnicy, Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Warun-
kiem przystąpienia do egzaminu i uzyskania licencji 
krótkofalowca były: członkowstwo i rekomendacja 
klubu krótkofalowców Polskiego Związku Krótko-
falowców, ZHP bądź Ligi Obrony Kraju.

Powstanie klubu krótkofalowców 
i pierwsze licencje

Szczęśliwie się złożyło, że porozumieli się dwaj 
byli telegrafisci z wojska. Jeden z Marynarki Wojen-
nej – Jurek Sokołowski – znany bolesławiecki ze-
garmistrz, drugi Tadek Nenko – z Wojsk Lądowych. 
Chcieli być krótkofalowcami – więc musieli mieć 
klub. Mogli wstąpić do klubu w innym mieście, ale 
oni postanowili, że założą go na miejscu. Udali się 
do Komendy Hufca ZHP, gdzie uzyskali poparcie  
i pomoc.

Było to wiosną 1963 r. Dostali do swojej dyspo-
zycji maleńki pokoik „stanicy harcerskiej” w budyn-
ku Komendy Hufca ZHP w Bolesławcu, który znaj-

dował się w parku koło Liceum Ogólnokształcącego. 
Założony harcerski klub nie posiadał własnej licen-
cji, gdyż do jej uzyskania niezbędne było zadeklaro-
wanie do jego składu dwu licencjonowanych nadaw-
ców. A przecież obaj nie mieli jeszcze licencji. Ale 
klub powstał i w jednej z sal konferencyjnych Tadek 
Nenko zaczął od września 1963 r. uczyć młodzież  
telegrafii. Klub pozyskał trochę starego demobilo-
wego sprzętu z wojska i wtedy się zaczęła prawdzi-
wa działalność.

Zajęcia w „stanicy harcerskiej” prowadził Tadek 
Nenko do wiosny 1964 r. Początkowo w tych trud-
nych zajęciach uczestniczyło około 20 osób. Tadek 
uczył odbioru telegrafii (odbiór sygnałów nadawa-
nych alfabetem Morse’a na słuch) oraz zasad prowa-
dzenia łączności. Radiotechniki uczestnicy musieli 
się nauczyć sami. Zajęcia odbywały się trzy razy  
w tygodniu, ale co ambitniejsi ćwiczyli telegrafię  
w każdej wolnej chwili, np. czytając fragment tek-
stu z gazety z użyciem alfabetu Morsa (ta ti ta ti). 
Jesienią 1963 r. egzaminy państwowe zdali obaj za-
łożyciele klubu – Jurek Sokołowski i Tadek Nenko, 
ale w grudniu tego roku trzech młodych uczestni-
ków kursu oblało egzamin we Wrocławiu. Ja zdałem 

Tomasz Niewodniczański przy swojej stacji
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egzamin państwowy w maju 1964 r. jako pierwszy 
uczestnik bolesławieckich zajęć.

Zdanie egzaminu wcale nie oznaczało uzyskania 
natychmiast licencji. Zaczynała się, w dużej mierze 
nieprzewidywalna, droga administracyjna do otrzy-
mania własnego znaku. Późną wiosną 1964 r. poja-
wiła się w Bolesławcu pierwsza licencja Jurka So-
kołowskiego ze znakiem SP6AXF. Jurek, nie chcąc 
tracić czasu na żmudne budowanie radiostacji, nabył 
demobilowy odbiornik wojskowy oraz samodzielnie 
zbudowany nadajnik od starszych krótkofalowców 
z województwa wrocławskiego i zaraz zaczął pra-
cę w eterze. Tadkowi ta droga do licencji znacznie 
się wydłużyła, gdyż ówczesne władze potrzebowa-
ły więcej czasu na sprawdzenie i „prześwietlenie” 
jego kręgosłupa politycznego. Tadek Nenko dostał 
swoją licencję i znak SP6AYT dopiero jesienią tego 
roku. By nie tracić czasu również nabył odbiornik  
i nadajnik od kolegów z innych rejonów wojewódz-
twa. Pracował w PSS jako kierowca i pamiętam jak 
wieszając antenę, na którą zdobył bardzo gruby 3–4 
milimetrowy drut, naciągał go przywiązawszy jeden 
koniec do drzewa, a drugi do zderzaka PSS-owskie-
go Stara 21.

Ja dostałem licencję równocześnie z Tadkiem 
Nenko – uzyskując znak SP6AYP. Dogoniłem go 
chyba dlatego, że jako młody uczeń szkoły średniej 
miałem „kręgosłup polityczny” jeszcze niczym „nie 
skażony”. W moim przypadku „władza” w osobie 
dzielnicowego MO przeprowadziła wywiad środo-
wiskowy wśród sąsiadów i było po wszystkim.

„Stanica harcerska” była znakomitym miejscem 
dla uprawiania krótkofalarstwa – także do jego klu-
bowo-towarzyskiej formy. Nieraz, po nużących zaję-
ciach z telegrafii, rozluźnialiśmy się grając w bilard 
lub „piłkarzyki”. To wszystko było na miejscu. „Sta-
nica harcerska” była w tym czasie czymś więcej niż 
tylko dużą harcówką. Odbywały się tam spotkania 
z ciekawymi ludźmi, pisarzami, podróżnikami itp. 
Pełniła rolę sporego centrum kultury, kto wie czy nie 
porównywalnego z miejskimi domami kultury.

Bolesławieccy krótkofalowcy

Tadek Nenko SP6AYT poświęcał każdą wolną 
chwilę zajęciom i uczeniu młodych telegrafii, po-
zwalało to jemu zapomnieć o żmudnym, codzien-
nym kręceniu kierownicy PSS-owskiego Stara 21 
po krętych uliczkach Bolesławca. Te tysiące godzin, 
które spędzał za kierownicą spowodowały, że palce 
u rąk miał wyraźnie zniekształcone, co nie przeszko-

dziło mu jednak być bardzo dobrym telegrafistą pro-
wadzącym łączność głównie szybką telegrafią.

Było dla mnie ogromnym zaszczytem, że ja, jego 
uczeń, wiele lat później rekomendowałem swojego 
nauczyciela do najbardziej ekskluzywnego klubu 
krótkofalowców SPDXClubu, a dosłownie tuż przed 
jego śmiercią do klubu „starych” krótkofalowców 
SP OTC (Old Timers Club). Jego marzeniem było 
dożyć zrobienia łączności z 300 krajami Świata. Za-
brakło naprawdę bardzo niewiele. Na jego nagrob-
ku, najważniejsze napisy oprócz nazwiska to znak 
SP6AYT i informacja, że był członkiem SPDXC.

Jurek Sokołowski SP6AXF, znakomity telegra-
fista, zaraz po uruchomieniu swojej stacji zaczął ją 
rozbudowywać i intensywnie pracować w eterze. 
Uczestniczył w wielu zawodach krótkofalarskich 
osiągając bardzo dobre miejsca. Stał się pierwszym 
w Bolesławcu członkiem SPDXClubu. Jednak praca 
zawodowa (był cenionym zegarmistrzem udzielają-
cym się społecznie w kręgach cechowych), powodo-
wała, że po jakimś czasie zwolnił tempo, by w końcu 
„zawiesić klucz na kołku”. Widywaliśmy się czasa-
mi gdy przyjeżdżałem do Bolesławca, wspominali-
śmy dawne czasy, ale w eterze już się nigdy więcej 
nie usłyszeliśmy.

Trzecim byłem ja. Gdy otrzymałem upragnioną 
licencję zaczęły się „schody”. Byłem średnio za-
awansowanym radioamatorem, a nie mając „kasy” 
musiałem cały krótkofalarski sprzęt zbudować 
samodzielnie. Miałem więc licencję, ale nie mia-
łem stacji. Zacząłem ją powoli budować. Pierwszą  
w życiu łączność przeprowadziłem od razu pod 
swoim znakiem, na stacji Tadka SP6AYT w dniu 
23 listopada 1964 r. ze stacją z Czechosłowacji –  
OK1KLC. Tadek stał nade mną i przejmował się 
moją łącznością co najmniej tak samo jak ja. Zaraz 
potem zrobiłem jeszcze dwie łączności, jedną z Litwą 
i jedną z NRF. 11 grudnia 1964 r. odwiedziłem Jurka 
SP6AXF w jego zakładzie zegarmistrzowskim. Dał 
mi wtedy klucz od mieszkania, które mieściło się  
w bloku po drugiej strony ulicy Prusa i powiedział: 
idź włącz stację, zrób łączności. To było dopiero 
przeżycie! Nikt nie stał nade mną; nie mogłem liczyć 
na żadną pomoc, podpowiedź. Włączyłem odbiornik 
i nadajnik, nastroiłem i zawołałem, oczywiście Mor-
sem CQ (wywołanie ogólne). Zawołała mnie stacja 
niemiecka z Wiesbaden DJ1MU. Mój korespondent, 
Paul, jak się po wielu latach dowiedziałem podczas 
osobistego spotkania właśnie w Wiesbaden w 1981 r.,  
przeprowadził ze mną wówczas swoją pierwszą  
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samodzielną łączność. Coś niesamowitego. Ja mia-
łem do tego momentu tylko trzy łączności, ale ta 
była też praktycznie na swój sposób pierwsza, bo 
bez nadzoru, całkowicie samodzielna. Swoją kolejną 
pierwszą łączność już na własnym, skonstruowanym 
przez siebie nadajniku, przeprowadziłem dopiero  
22 lutego 1965 r. ze stacją UB5KDI z Ukrainy,  
z Dniepropietrowska.

W grudniu 1979 r. zostałem członkiem SPDXC. 
Wygrałem kilka razy, w różnych kategoriach zawo-
dy SPDXContest, a w największych światowych 
zawodach WWDXContest raz byłem pierwszy i raz 
drugi na świecie. W zawodach IARU Championship 
kierowany przeze mnie od 2000 r. zespół reprezen-
tujący Polski Związek Krótkofalowców zajął kilka 
razy miejsca drugie i trzecie. Dziś jestem preze-
sem SPDXClubu, a w swojej gminie Oława (gdzie 
mieszkam) staram się wspomagać i szkolić młodych 
kandydatów na krótkofalowców by zapewnić im to, 
czego mnie w tamtych trudnych czasach brakowało. 
Udało mi się doprowadzić do tego, że dwóch mo-
ich wychowanków już w wieku 13 lat puka do drzwi 
SPDXClubu. Dodam, że będą oni pierwszymi nie-
pełnoletnimi jego członkami.

Kazimierz Kubrak SP6BHE uzyskał licencję 
i zaczął pracę w eterze w 1965 r. Znakomity kon-
struktor – większość czasu spędzał na budowie  
i modyfikacji swoich urzadzeń krótkofalarskich. 
Jego fachowa pomoc była nieoceniona. Pomógł 
swoim doświadczeniem, radą i sprzętem niejedne-
mu młodemu kandydatowi na krótkofalowca. Jego 
synowie posiadają również licencje krótkofalarskie. 
Miałem przyjemność spotykać ich czasem w eterze.

Piotr Czerwonka SP6CQY – doświadczony ra-
dioamator, wcześniej wspierał technicznie Tadka 
SP6AYT, a potem, gdy zdał egzamin i uzyskał li-
cencję ze znakiem SP6CQY, zaczął wręcz „wypiesz-
czać” jakość sygnału telegraficznego w swoich kon-
strukcjach. Pracował w warsztacie mechanicznym  
w mleczarni, a jako człowiek myślący i z dużą 
wiedzą potrafił to wykorzystać do tego, by jego 
konstrukcje były doskonałe pod względem mecha-
nicznym. Doświadczeni krótkofalowcy doskonale 
wiedzą, jaki wpływ na jakość sygnału radiowego ma 
dobrze przemyślana i wykonana mechanika nadajni-
ka czy odbiornika. Piotrek zaczął swoje łączności od 
bardzo trudnego, ambitnego pasma 28 MHz, gdzie 
osiągał znakomite wyniki. Niestety zdrowie nie po-
zwoliło mu się dalej rozwijać i klucz jego zamilkł 
na zawsze. Na jego nagrobku jest uwidoczniona jego 

życiowa pasja, jest tam jego znak SP6CQY.
Aleksander Kubuś SP6BXN, parę lat starszy ko-

lega z Liceum. Zaczynaliśmy razem, ale inne koleje 
losu spowodowały, że licencję uzyskał dopiero po 
wojsku. Alek również sam konstruował urządzenia 
i aktywnie pracował w eterze. Niestety, zdrowie 
nadszarpnięte prawdopodobnie w czasie słynnej 
katastrofy 1967 r. (Alek mieszkał w Iwinach i jego 
dom znalazł się wówczas pod wodą) odbiło się na 
jego kondycji w latach poźniejszych. Spotkaliśmy 
się ostatni raz 10 lat później, gdy leżał już w szpita-
lu we Wrocławiu. Rozmawialiśmy o wstąpieniu do 
SPDXClubu, ale już niestety nie zdążył.

Bolesław Dąbrowa SP6BYS – uczeń naszego Li-
ceum. Licencję uzyskał w roku 1966 albo 1967, ale 
nic więcej o jego krótkofalarskich losach oraz o tym, 
co robi dziś, nie wiem.

Marian Stencel SP6JKH, obecnie SP6N, pojawił 
się w Bolesławcu, gdy ja byłem już na studiach, albo 
i później. W Bolesławcu działały już w tym czasie 
dwa kluby: harcerski SP6ZAD i lokowski SP6KFO. 
Marian jako zapalony DX-man, pierwszy w Bo-
lesławcu przekroczył 300 krajów i stał się dobrym 
duchem w naszym krótkofalarskim światku. Zawsze 
można liczyć na jego bezinteresowną pomoc, a tym 
którzy odeszli i ich rodzinom Marian zawsze poma-
gał najbardziej.

Urządzenia krótkofalarskie

Brak sprzętu był zawsze problemem, tylko barie-
ry są dziś inne. W latach 60. nie było typowego dla 
amatorów sprzętu fabrycznego. W tym czasie woj-
sko, LOK, ZHP pozyskiwało sporo sprzętu demobi-
lowego. Przy pewnej wiedzy i prostym wyposażeniu 
pozwalało to na adaptację, bądź budowę odbiorni-
ków czy nadajników do potrzeb krótkofalarskich. 
Należało tylko każde pozyskane urządzenie – głów-
nie odbiornik – przebudować albo zbudować od pod-
staw odbiornik, nadajnik, urządzenia dodatkowe.

Faktem jest, że wymagania, odnośnie sprzętu  
były wówczas zdecydowanie mniej surowe jak dziś. 
Znakomity sprzęt z tamtych czasów nie dawałby 
szans na uzyskanie dobrego wyniku dziś. Poziom 
zakłóceń, ilość stacji, tłok na pasmach są dziś nie-
porównywalnie większe. Do tego dopasowywane są 
dziś konstrukcje sprzętu dla amatorów. Ilość i wyma-
gania spowodowały, że powstało wiele firm świato-
wych produkujących sprzęt wyłącznie dla amatorów.

Problem braku sprzętu wcale jednak nie zniknął. 
Kiedyś, wszystko trzeba było zrobić samemu, sprzęt 
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mógł powstać prawie z „byle czego” – wystarczył 
czas, umiejętności i wiedza. Dziś wszystko można 
kupić, ale pieniądze każdy musi zdobyć sam. Dzisiaj 
licencję może uzyskać nawet 10-latek.

Dawniej trafiały się stare radioodbiorniki; rozbie-
rało się je i pozyskane podzespoły służyły budowie 
kolejnych urządzeń krótkofalarskich. Niestety zda-
rzały się też wtedy sytuacje, gdy w czasie radosnej 
rozbiórki niszczyło się cenną pamiątkę. Do dziś 
nie mogę sobie darować, że w taki właśnie sposób 
zniszczyłem bezpowrotnie, będący w doskonałym 
stanie odbiornik DKE1938 tzw. Volksempfänger 
stanowiący dziś „perełkę” kolekcjonerską. Wiele lat 
potem szukałem i czekałem by stać się posiadaczem 
takiego odbiornika. W końcu się udało, ale jego stan 
nie jest tak dobry jak tamtego, który zniszczyłem  
w połowie lat 60.

Jak budowałem swój pierwszy sprzęt?

Jako odbiornik zaanektowałem radioodbior-
nik rodziców „Tatry”, przerabiając go co nieco.  
W efekcie odbiornik stał do mnie tyłem, bo potrzeb-
ne do słuchania stacji amatorskich organy regula-
cyjne umieściłem właśnie z tyłu. Zdjęta była tylna 
ścianka i wszystko było na wierzchu, a część wisiała 
na tzw. drutach. Nadajnik zbudowany był na sta-
rej części metalowej od jakiegoś przedwojennego 
odbiornika. Tu opisy na niewiele się zdadzą, bo co 
parę tygodni powstawał nowy nadajnik lub używa-
ny był gruntownie przerabiany. Nadajnik oczywiście 
nie był obudowany, wszystko łącznie z przewodami 
wysokiego napiecia było na wierzchu. Najmniejszy 
problem był z anteną bo dwudziestometrowy kawał 
drutu się znalazł, powiesiłem go między kominem 
sąsiada a kominem naszego bloku – i gotowe!

W miarę upływu czasu urządzenia stawały sie co-
raz lepsze i coraz dokładniej obudowywane.

W konstrukcjach mistrzem był Piotrek SP6CQY, 
który każdą obudowę i mocowania robił nowe, oso-
biście tnąc, spawając i frezując stosowny materiał.  
W efekcie jego urządzenia nie były nigdy małe i lek-
kie, ale stabilnością nie miały sobie równych.

Krótkofalarstwo w dobie internetu

Zapyta ktoś, czy internet nie zabije krótkofalar-
stwa? Myślę, że jeszcze nie. Powszechnie dostępna 
informacja pomaga krótkofalowcom w administro-
waniu swoimi łącznościami, ale przede wszystkim  
w wyszukiwaniu nowych stacji i krajów. Dzięki 
temu 13-latkowie w nieco ponad pół roku osiągają 

to, na co ja sam czekałem 14 lat.
Dzisiejszy sprzęt dla amatora jest zwykle pro-

dukcji fabrycznej. Jego dobre parametry, o jakich 
się dawniej nawet nie marzyło, zapewnia technika 
cyfrowa oraz nowoczesne metody projektowania  
i konstruowania urządzeń radiowych. Jego cena,  
relatywnie do innych hobby, nie jest aż tak wysoka, 
niemniej jednak wydatek początkowy na wyposaże-
nie stacji idzie w tysiące złotych. W dawniejszych 
czasach uczeń szkoły średniej VIII-IX klasy z demo-
bilu mógł za grosze zbudować stację. Dziś taki sam 
uczeń gimnazjum nie ma paru tysięcy złotych na 
stację amatorską. Dlatego wśród startujących prze-
ważają ludzie już jako tako życiowo zorganizowani, 
mający rodziny i mieszkanie.

Dawniej blok tzw. „demoludu” słabo posługiwał 
się językiem angielskim, bo nie było silnej motywa-
cji do jego nauki. Dziś jak ktoś nie zna angielskiego 
to dlatego, że sam nie chce. Kiedyś, by zrobić fo-
niczną łączność z Ameryką Południową, trzeba było  
nauczyć się na pamięć podstawowych zwrotów w ję-
zyku hiszpańskim. Dziś cały świat mówi po angiel-
sku, więc problemu językowego nie ma.

Pierwszą, najwyżej klasyfikowaną specjalnością 
jest zdobywanie krajów (DX-y to w skrócie bardzo 
dalekie łączności). Dawniej zdobycie 100 krajów 
to już była sztuka, a ci którzy zdobyli ich ponad 
dwieście trafiali na listy honorowe. Dziś doświad-
czony radioamator robi tych krajów grubo ponad 
dwieście w ciągu jednego roku, a niektórzy w cią-
gu jednych sobotnio–niedzielnych zawodów (patrz:  
www.janikow.rf.pl – rubryka sport). W Polsce spe-
cjalistyczny klub DX-owy o nazwie SPDXC ma już  
ponad 50-letnią historię.

Krótkofalarstwo ma też już swoją ponad 100- 
-letnią tradycję. Nie brakuje i takich, co mają  
w swoich domach muzea sprzętu krótkofalarskiego, 
a częściej w ogóle radiowego. Ciekawą wirtualną 
prezentację takich własnych muzeów można zwie-
dzić na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej  
(www.uke.gov.pl szukaj telemuzeum, albo wprost na 
stronie http://telemuzeum.uke.gov.pl). W Bolesław-
cu też mamy znanego zbieracza starych odbiorników 
radiowych – Bohdana Pielińskiego.

Tomasz Niewodniczański
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Primum non nocere – wspomnienie o Alfredzie Pawłowskim (1929–1993)
VI In memoriam

„Po pierwsze nie szkodzić” – ta sentencja przez 
całe życie towarzyszyła Alfredowi Pawłowskiemu, 
farmaceucie z powołania.

Pochodził z Kresów Wschodnich. Urodził się  
8 kwietnia 1929 r. w Międzyrzeczu koło Korca, 
pow. Równe, woj. wołyńskie. Miał brata Stanisława 
i młodszą siostrę Krystynę. Jego Ojciec – Felicjan 
Pawłowski był kierownikiem tartaku w dobrach hra-
biego Steckiego (ze znanej arystokratycznej rodzi-
ny wołyńskiej, której pałac znajdował się w Mię-
dzyrzeczu).

Lata dziecięce spędzał w tym małym miasteczku 
kresowym, tam uczęszczał do szkoły podstawowej 
oraz poznawał zasady tolerancji bawiąc się i ucząc 
razem z dziećmi ukraińskimi i żydowskimi, a także, 
jak wspominał, z obydwoma synami hr. Steckiego, 
którzy byli Jego rówieśnikami. Wakacje spędzał na 
wsi, u licznych ciotek i wujków, nad rzeką Słucz.

Ten spokojny czas został zburzony wybuchem 
wojny w 1939 r. Ojciec Felicjan został zmobilizo-
wany, a krótko po tym – 17 września do Międzyrze-
cza wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Nastąpiły 
pierwsze rodzinne tragedie. Wujek Aleksander Paw-
łowski, gajowy, został aresztowany i wywieziony 
(do dziś nie wiadomo, co się z nim stało). Jego żonę 
z małymi córkami wywieziono do Kazachstanu. 
Represje ominęły rodziców Alfreda. Po Rosjanach  
w 1941 r. na Kresy wkroczyły oddziały niemieckie. 
Ojciec Alfreda dalej pracował w tartaku, co ułatwiało 
mu prowadzenie działalności konspiracyjnej, do któ-
rej wciągnął go kuzyn Pawłowskich ze strony mat-
ki – porucznik Kazimierz Bessendowski, który był 

oficerem organizacyjnym o pseudonimie „Halin”.  
W latach 1942–1943 Kresy Wschodnie stały się tere-
nem aktywnej działalności Armii Krajowej i powsta-
jącej tam wydzielonej organizacji dywersyjnej „Wa-
chlarz”. Felicjan Pawłowski, w konspiracji sierż. 
„Woronucha”, dowodził plutonem zapasowym, 
przeprowadzającym sabotaże w młynach, majątkach 
i tartaku pod zarządem niemieckim. Trzynastoletni 
Fredek, wciągnięty przez Ojca do konspiracji, pełnił 
funkcję łącznika – nosił meldunki i pocztę. Działał 
pod pseudonimem „Ksiądz”.

Po opuszczeniu Kresów Wschodnich Pawłowscy 
trafili do Zielonej Góry. Tam Alfred uczęszczał do 
szkoły średniej i w 1948 r. zdał maturę. Podjął de-
cyzję o studiach farmaceutycznych, a wiązało się to 
z Międzyrzeczem, w którym w dzieciństwie zetknął 
się z apteką prowadzoną przez farmaceutę, znajome-
go ojca. Jak kiedyś po latach wspominał, myślał, że 
to dobry zawód, bo w miasteczku przed wojną były 
tylko dwa samochody: hrabiego Steckiego i apteka-
rza Szołkajtisa.

Studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu 
to oprócz zdobywania wiedzy fachowej, nowe do-
świadczenia życiowe. Wrocław był zniszczony, wa-
runki życia ciężkie. Studentów wspierała organiza-
cja „Bratniak”, ale również w ramach jej działalności 
musieli pełnić nocne patrole w zburzonym Wrocła-
wiu. W początkach lat pięćdziesiątych wysyłano ich 
na akcje agitacyjne, celem przekonywania ludności 
wiejskiej do zakładania spółdzielni produkcyjnych. 
Wiedza rolnicza studentów była mizerna, ale obo-
wiązek trzeba było spełnić. W powiecie strzeliń-

Krystyna i Alfred PawłowscyAlfred Pawłowski
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skim, do którego ich zawieziono, mieszkało wielu 
wołyniaków, którzy dobrze znali radzieckie kołcho-
zy, dlatego nie garnęli się do żadnych spółdzielni. 
Młodego studenta Pawłowskiego rozpoznał jeden  
z uczestników zebrania i (jak wspominał Alfred) za-
pytał go: „Czy Ty jesteś synem Felicjana Pawłow-
skiego z Międzyrzecza?” Na potwierdzenie, że tak, 
powiedział ze smutkiem: „A Ty miałeś takiego po-
rządnego ojca.” Mocno to zapamiętałem, wspominał 
Alfred, i już z dalszej agitacji udało mi się wykręcić.

Pierwszy etap studiów ukończył w 1953 r.,  
a 14 czerwca tego roku zawarł związek małżeński  
z koleżanką ze studiów – Krystyną Machoń, również 
kresowianką, pochodzącą z Nowogródka na Wi-
leńszczyźnie (wychowali dwoje dzieci: córkę Bar-
barę – dr socjologii na Uniwersytecie w Poznaniu  
– i syna Macieja – absolwenta studiów prawniczych), 
otrzymał skierowanie do pracy. Studia magisterskie 
kontynuował na Akademii Medycznej w Poznaniu. 
W następnych latach podnosił swoje kwalifikacje 
uzyskując drugi stopień specjalizacji zawodowej, co 
pozwoliło mu później pracować w nadzorze farma-
ceutycznym i prowadzić szkolenia młodych adep-
tów farmacji. Pracował w aptekach w Jeleniej Gó-
rze, Mysłakowicach, Lwówku Śląskim, Nowej Soli,  
Nowogrodźcu, a od 1964 r. w Bolesławcu jako kie-
rownik apteki w Rynku.

W Bolesławcu były wtedy tylko dwie apteki; 
druga mieściła się przy ul. Kubika i kierowała nią 
pani mgr Adamczyk. Farmaceuta w tamtym czasie 
był zawodem szczególnym; farmacja miała też wte-
dy swoje problemy. Leki, które dzisiaj kupujemy  
w kioskach, marketach czy w innych miejscach, 
były tylko w aptekach i większość przepisywano na 
recepty. Ze względu na niewielką ilość leków goto-
wych, farmaceuta musiał sporządzać lekarstwa na 
podstawie recepty lekarskiej. Czasem wymagało to 
dużego wysiłku, aby właściwie ją odczytać, gdyż  
pismo lekarskie, już przysłowiowo, uchodzi za nie-
czytelne. Trzeba było ściśle zachować proporcje 
składników przy wykonywaniu lekarstwa, bo far-
maceuta nie mógł się pomylić. Bywało, że kierow-
nik apteki sprawdzając recepty stwierdził pomyłkę 
innego pracownika i czasem w środku nocy jechał 
na wieś do pacjenta taksówką (wtedy nie było tele-
fonów), aby skorygować błąd. Kosztowało to wiele 
nerwów, zwłaszcza jeśli pomyłka dotyczyła dzieci, 
ale były to na szczęście sporadyczne wypadki. Do-
datkowym obciążeniem była konieczność codzien-
nego rozliczania wszystkich recept. Leki wykonane 

w aptece należało wycenić podliczając wszystkie 
zużyte składniki. Szczególnie uciążliwe było rozli-
czanie spirytusu, który podlegał szczególnej regla-
mentacji.

Mgr Pawłowski opowiadał również zabawne 
historie o prywatnych „receptach” pisanych na ga-
zetach, kartkach z zeszytu czy innych skrawkach 
papieru. Piszący je nie znali nazw leków, stąd pro-
sili o tabletki na brzuch, na oko, na ząb albo na PKS 
(aviomarin – pomaga w chorobie lokomocyjnej).  
Do farmaceuty zwykle zwracano się panie magi-
strze, a na tych prywatnych można było przeczytać: 
panie magistracie, a nawet panie margrabio.

Leki były stosunkowo tanie; często cena nie prze-
kraczała kilku złotych, a służba zdrowia i emeryci 
mieli leki bezpłatne. Stąd zdarzało się, że niektórzy 
pacjenci uważali, iż taki lek jest mało skuteczny, 
więc prosili o jakiś droższy. Farmaceuta w takich 
sprawach pełnił funkcje konsultanta, który musiał 
wytłumaczyć, że nie w cenie jest skuteczność leku.

Magister Alfred Pawłowski w swojej długo-
letniej pracy w aptece miał kilka przerw na inne, 
ale zawsze związane z farmacją, stanowiska w re-
gionie. Był kierownikiem Wydziału Zdrowia przy 
Urzędzie Powiatowym w Bolesławcu, inspektorem  
ds. farmacji przy Urzędzie Wojewódzkim w Legni-
cy, przedstawicielem naukowym w Ośrodku Infor-
macji Naukowej przy BFFiA Polfa w Bolesławcu. 
Miał kontakty z producentami leków. Z Jego inicja-
tywy powstały dwie nowe apteki w Bolesławcu: przy  
ul. Asnyka, którą od początku kierowała mgr Kry-
styna Pawłowska oraz przy ul. Zwycięstwa, w nowo 
utworzonej Przychodni Przemysłowej.

Choroba, z którą borykał się od wielu lat, pogar-
szała stan Jego zdrowia, ale mimo to prawie do koń-
ca pracował. Zmarł 16 stycznia 1993 r. W gazecie 
lokalnej „Głos Bolesławca” nr 2 z 1993 r., w rubryce 
„Żyli wśród nas”, można było przeczytać:

18 stycznia na Cmentarzu Komunalnym w Bole-
sławcu w asyście orkiestry wojskowej, sztandarów 
kombatantów pożegnany został magister farmacji 
Alfred Pawłowski – żołnierz Armii Krajowej – od-
znaczony Krzyżem AK z Londynu, Krzyżem Kawa-
lerskim i wieloma innymi odznaczeniami. Należał 
do współtwórców bolesławieckiej farmacji. Życzliwy 
dla ludzi, doradca farmaceutyczny młodych lekarzy 
i farmaceutów. Odszedł człowiek dobry, spolegliwy, 
zawsze pogodny i gotowy do pomocy. Takim pozosta-
nie w naszej pamięci.

Opracował Zygmunt Brusiło
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Bernard Cichorzewski (1937–2011) 

„Odszedł wspaniały pedagog, na-
uczyciel muzyki, który rozśpiewał kil-
ka pokoleń licealistów”.

„Ciepły i życzliwy kolega z »wiel-
ką duszą«”, „Wiolinek”, „Żal wielki” 
(Forum I LO w Bolesławcu, „Nasza 
Klasa” 18 stycznia 2011 r.). Taki wpis 
ukazał się dwa dni po śmierci Bernar-
da Cichorzewskiego, a później kolejne 
wpisy i głosy – ilustrujące fenomen 
tego wybitnego artysty i pedagoga – 
na forach internetowych i w trakcie 
tegorocznego zjazdu absolwentów z okazji 65-lecia  
powstania I Liceum Ogólnokształcącego im. Włady-
sława Broniewskiego w Bolesławcu. Szkoły, w któ-
rej z pasją realizował się i kształcił młodzież przez 
34 lata (1968–2002).

Urodził się 1 maja 1937 r. w Pogorzeli Wlkp., 
pow. Krotoszyn. Tam spędził dzieciństwo. Zami-
łowanie do muzyki spowodowało, że na zawsze 
opuścił dom rodzinny, podejmując w 1954 r. naukę  
w Państwowym Liceum Muzycznym we Wrocła-
wiu. Po ukończeniu tegoż liceum w 1960 r. podjął 
pracę w Państwowej Szkole Muzycznej w Legnicy, 
gdzie pracował przez 5 lat. W latach 1964–1969 stu-
diował w Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
we Wrocławiu na Wydziale Wychowania Muzycz-
nego (specjalność: prowadzenie zespołu instrumen-
talno-wokalnego). Studia ukończył z wyróżnieniem, 
uzyskując tytuł magistra sztuki.

W trakcie studiów, pracując w Legnicy jako za-
stępca kierownika Wydziału Kultury Miasta i Powia-
tu, a później nauczyciel muzyki w I i II LO, dał się 
poznać jako sprawny organizator życia kulturalnego 
regionu i nauczyciel z pasją.

W 1968 r. rozpoczął się dojrzały, pełen sukcesów 
i wielkich dokonań, „okres bolesławiecki” w życiu 
Bernarda Cichorzewskiego. Tu 2 stycznia 1971 r.  
zawarł związek małżeński z Krystyną Kucharską.

Doskonale przygotowany do pracy z młodzieżą 
podjął pracę w I Liceum Ogólnokształcącym. Jako 
członek słynnego wrocławskiego chóru Cantores 
Minores Wratislavienses i uczeń wielkiego dyrygen-
ta prof. Edmunda Kajdasza przenosił owe bogate do-
świadczenia na grunt pracy z młodzieżą. Utworzył  
i prowadził przez blisko 25 lat szkolny chór Kanon, 
który pod koniec lat 70. liczył około 100 uczestni-
ków. Początkowo w biało-granatowych, później  

w harcerskich, a na koniec we własnych 
(zakupionych za zdobyte nagrody) 
pomarańczowo-popielatych strojach 
młodzież występująca w chórze była 
rozpoznawalna nie tylko w regionie 
dolnośląskim, ale też w całym kraju za 
sukcesy w prestiżowych przeglądach: 
Ogólnopolskim Turnieju Chórów – Le-
gnica Cantat i Okręgowym Przeglądzie 
Szkolnych Zespołów Artystycznych. 
Najczęściej chór prezentował programy 
a cappella, zdobywając wyróżnienia 

bądź tytuły laureata (jedenastokrotnie). Apogeum 
tych sukcesów przypada na przełom lat 70. i 80. 
Wtedy występował również poza granicami kraju  
w NRD i Czechosłowacji (w programach ogólnokra-
jowych telewizji).

B. Cichorzewski prezentował mistrzowski po-
ziom pracy z młodzieżą. Lekcje muzyki i zajęcia 
chóru prowadzone były w sposób szczególnie atrak-
cyjny – z wielką kulturą i szacunkiem dla podopiecz-
nych. Kształtował u uczniów różnorodne umiejęt-
ności twórcze, jak i przygotowujące do odbioru 
muzyki. Obok chóru prowadził zespół wokalny Syn-
kopa, który liczył około 10 młodych śpiewaków, 
osiągających również wiele sukcesów, szczególnie 
na przełomie lat 80. i 90. m. in. w Ogólnopolskich 
Konkursach Piosenki Francuskiej w Lubinie. W pa-
mięci najbardziej pozostaje wspaniałe wykonanie 
przez ten kameralny zespół hymnu „Gaude Mater 
Polonia”.

Chór szkolny Kanon i zespół wokalny Synko-
pa na trwałe wpisały się w pejzaż i tradycję szkoły. 
Po dzień dzisiejszy absolwenci ze łzami w oczach 
wspominają pełne ekspresji i wzruszeń wykonanie 
pieśni Jana Pietrzaka „Polsko, Polsko naszych zda-
rzeń” w okresie stanu wojennego na szkolnej uro-
czystości z okazji 64. rocznicy odzyskania niepodle-
głości. 15 października 2011 r., po blisko 30 latach, 
z okazji jubileuszu 65-lecia I LO, utwór ten został 
wykonany na scenie sali Forum przez absolwentów 
szkoły – Jego uczniów. Chórem dyrygowała Jego 
córka – Joanna, a akompaniował syn – Przemysław. 
Żadna poważna uroczystość szkolna bądź miejska 
przez blisko 25 lat nie mogła obyć się bez udziału 
tego chóru czy zespołu wokalnego.

Był tytanem pracy – równolegle z pracą w I LO 
prowadził zajęcia w Zakładowym Domu Kultury  
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Konrad (instruktor 1968–1971), Młodzieżowym 
Domu Kultury (zastępca dyrektora 1972–1975), Domu 
Kultury Chemik (instruktor 1975–1983) i wreszcie  
w Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Lutosław-
skiego w Bolesławcu, której to szkoły był twórcą  
i pierwszym dyrektorem.

Dyrektorowanie w PSM (1983–1990) to ukoro-
nowanie Jego zawodowego życia. Wieloletnie do-
świadczenia w administrowaniu i kierowaniu oraz 
doświadczenie artystyczne położyło solidny funda-
ment pod dzieło Jego życia. Trudne początki two-
rzenia od nowa tej placówki upływały pod znakiem 
organizowania jej bazy artystyczno-pedagogicznej  
i materialnej.

Za swoją pracę został uhonorowany m. in. Zło-
tym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Zasłużony 

Działacz Kultury.
Jako człowiek zawsze starał się być dobry, wy-

rozumiały i przyjacielski dla swych podopiecznych 
i współpracowników. Miał duże poczucie humoru, 
był zawsze pełnym optymizmu człowiekiem, otwar-
tym i towarzyskim, był dobrym Kolegą. Widzę Go 
też jako muzyka łączącego harmonię dawnej muzyki 
chóralnej z teraźniejszością, tęskniącego tak bardzo 
do piękna Polihymnii.

W 1990 r. przeszedł na emeryturę. Prowa-
dził jednak dalej chór w PSM oraz lekcje muzyki  
w I LO. Zmarł 16 stycznia 2011 r. Pochowany został 
na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu.

Opracował Stanisław Małkowski

Chór Kanon na Ogólnopolskim Turneju Chórów – Legnica Cantat 1980 r. – dyrygent B. Cichorzewski

Wiktoria Wachnowska (1937–2005)

Urodziła się 9 grudnia 1937 r. Po 
ukończeniu studiów, 21 maja 1963 r. 
rozpoczęła pracę zawodową jako kie-
rownik pracowni stomatologicznej 
w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicz-
nie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu. 
Będąc lekarzem stomatologiem zyskała 
opinię pracownika sumiennego i zdy-
scyplinowanego, wykonującego swoje 
powinności zawodowe z należytą tro-
ską i odpowiedzialnością za zdrowie 

pacjenta. Krytycznie oceniała sytuację 
polityczną panującą wówczas w Pol-
sce, mówiła o tym głośno, co narażało 
ją na nieprzychylność aktywu partyjne-
go.

Strajki na Wybrzeżu oraz Poro-
zumienie zawarte 31 sierpnia 1980 r., 
dające m. in. gwarancję zrzeszania się w 
niezależnych związkach zawodowych, 
nie pozostało bez echa w Wojewódz-
kim Szpitalu. Wraz z Markiem Beke-
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rem i Jerzym Dworakowskim powołała, jako jeden 
z pierwszych w Bolesławcu, Komitet Założycielski 
NSZZ Solidarność. Pod koniec września 1980 r.  
do zakładowej Solidarności przystąpiło ponad 330 
osób. Działalność pani doktor nie ograniczyła się tyl-
ko do własnego zakładu pracy. Brała aktywny udział 
w wielu posiedzeniach Międzyzakładowej Komisji 
Koordynacyjnej, jej inicjatywy i dezyderaty realizo-
wano później w działalności Związku na szczeblu 
miejskim. Została wybrana w skład Komisji Zakła-
dowej, a pod koniec 1981 r. – po rezygnacji Marka 
Bekera, a później Jerzego Dworakowskiego – zosta-
ła przewodniczącą zakładowej Solidarności.

Stan wojenny ogłoszony 13 grudnia 1981 r. był 
dla niej, tak jak i dla wielu innych działaczy, wielkim 
ciosem niweczącym nadzieję na wolną i niepodległą 
Polskę. Mimo terroru, przemocy i zastraszania nie 
wycofała się z działalności, nie podpisała tzw. „karty 
lojalności”, proponowanej przez ówczesne władze 
stanu wojennego. Mimo grożących jej niebezpie-
czeństw prowadziła tajną działalność, polegającą na 
zbieraniu składek, udzielaniu pomocy represjono-
wanym oraz rozprowadzaniu nielegalnej prasy pod-
ziemnej.

Po powołaniu w 1983 r. w Bolesławcu Tajnej 
Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej wstą-
piła do niej i podjęła się roli koordynatora pomocy 
represjonowanym i prześladowanym. Włączając się 
w wir działalności podziemnej przy pełnej akcep-
tacji męża Romana udostępniała swoje mieszkanie 
na wiele konspiracyjnych spotkań. To w jej miesz-
kaniu spotykali się nie tylko bolesławieccy działa-
cze, ale także opozycjoniści zapraszani z Wrocła-

wia – Władysław Frasyniuk, Krzysztof Turkowski, 
Antoni Lenkiewicz, Włodzimierz Mękarski, Edward 
Czapiewski, Józef Pinior, Radosław Gawlik, a także 
przyjaciel ks. Jerzego Popiełuszki – ks. Jan Umiński. 
Pod koniec 1986 r. z przyczyn zdrowotnych zrezy-
gnowała z prac w TMKK, ale swoje mieszkanie po-
zostawiała nadal do dyspozycji działaczy podziemia.

Po relegalizacji Solidarności w 1989 r. została 
wybrana do Komisji Zakładowej w Szpitalu i pełniła 
w niej funkcję zastępcy przewodniczącego do 1996 r. 
W związku z poprawą stanu zdrowia na początku 
1990 r. aktywnie włączyła się w życie społeczno–
polityczne Bolesławca kandydując z ramienia Ko-
mitetu Obywatelskiego Solidarność w pierwszych 
wolnych wyborach do Rady Miasta. Jako jedna  
z 13-tu kandydatów tego ugrupowania została wy-
brana. Uczestniczyła w pracy dwóch komisji Rady, 
a na posiedzeniach plenarnych informowała o trud-
nych problemach dotyczących życia mieszkańców 
Bolesławca. Jako jeden z członków Rady swoje 
diety przekazywała na dożywianie dzieci szkolnych  
z ubogich rodzin. Wsparła także akcję zbiórki pie-
niędzy na zakup nowego sprzętu do USG serca.

Do 1996 r. była zastępcą przewodniczącego Ko-
misji Zakładowej, a od 1996 do maja 2002 r. – prze-
wodniczącą. Po przejściu na emeryturę w dalszym 
ciągu służyła radą i pomocą organizacji związkowej 
w Szpitalu. Za sumienną pracę 7 października 1996 r. 
została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Po długotrwałej chorobie zmarła 5 kwietnia 2005 r. 
Została pochowana na Cmentarzu Komunalnym  
w Bolesławcu.

Opracował Franciszek Kozdra

Janina Razik (1922–2009)
Urodziła się 24 stycznia 1922 r. w Blachowni 

koło Częstochowy. Ze swojego domu rodzinnego 
wyniosła głęboką religijność i wielkie umiłowanie 
Ojczyzny. Wierna pięknej polskiej tra-
dycji chrześcijańskiej – Bóg, Honor, Oj-
czyzna – nie wahała się przez całe życie 
wprowadzać tych wartości w życie.

W 1950 r. wraz z mężem i dziećmi 
przybyła na Dolny Śląsk. Przez 10 lat 
mieszkała w Sosnówce koło Jeleniej 
Góry, a w 1960 r. wraz z rodziną prze-
niosła się do Bolesławca. Pracowała 
w: Zakładach Przetwórstwa Warzywne-
go Godnów, Spółdzielni Mleczarskiej, 

Zakładach Zbożowych i Wojewódzkiej Spółdzielni 
Spożywców Społem . Na emeryturę przeszła w 1982 r.

Wśród załóg wszystkich tych zakładów zyskiwa-
ła opinię pracownika sumiennego, zdy-
scyplinowanego, wykonującego swo- 
je obowiązki pracownicze z wielką 
odpowiedzialnością. Natomiast jej od-
ważna i bezkompromisowa postawa 
wobec kłamstw i obłudy systemu ko-
munistycznego nie zyskiwała przy-
chylności w ośrodkach decyzyjnych  
i komórkach partyjnych tych zakładów. 
Wielokrotnie za odważne i krytycz-
ne wystąpienia na zebraniach zakła-
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dowych karano ją upomnieniami, naganami i po-
zbawianiem premii; oczywiście formalnie nie za 
krytykę, ale za rzekome niewywiązywanie się z obo-
wiązków służbowych.

Protesty społeczne i strajki 1980 r. zastały ją  
w WSS Społem. Jako jedna z pierwszych przystąpi-
ła do NSZZ Solidarność. Nie ograniczała się tylko 
do problemów zakładowych; uczestniczyła czynnie  
w wielu spotkaniach międzyzakładowych Solidar-
ności. Brała udział we wszystkich uroczystościach 
patriotycznych organizowanych w tym czasie  
w Bolesławcu. Z wielkim poświęceniem zaangażo-
wała się w przygotowanie w lipcu 1981 r. na stadio-
nie przy ul. Spółdzielczej w Bolesławcu Mszy św., 
której przewodniczył biskup Adam Dyczkowski. 
Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojenne-
go było dla niej wielkim ciosem – nie tylko z uwagi 
na utratę marzeń o wolnej i niepodległej Polsce, ale 
także z powodu aresztowania i skazania na trzy lata 
więzienia jej syna Zbigniewa. Była załamana, ale nie 
trwało to długo. Jej wielki hart ducha nie pozwalał 
na rozpacz i bierność. Nawiązała kontakty z wielo-
ma osobami, z którymi pracowała w okresie jaw-
nej działalności Solidarności i w miarę możliwości 
uczestniczyła w rozprowadzaniu ulotek i malowaniu 
na murach haseł potępiających stan wojenny.

Po powołaniu w 1983 r. Tajnej Międzyzakłado-
wej Komisji Koordynacyjnej, nie zważając na grożą-
ce jej niebezpieczeństwa, stawiała się do dyspozycji 
podziemnych władz Solidarności. Służyła pomocą 
Annie Gałąszczak w kolportowaniu na terenie Bole-
sławca pism podziemnych. Wspólnie z Anną Borek 
w wielu nocnych wyprawach rozprowadzała ulotki  
i rozklejała plakaty. Podczas uroczystości Wszyst-
kich Świętych w 1984 r., w jednej z takich akcji, 
polegającej na umocowaniu na jednym z drzew na 
głównej alei Cmentarza Komunalnego w Bolesław-
cu zdjęcia zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki 
i zapaleniu pod nim znicza, uniknęła szczęśliwie 
aresztowania. Druga osoba, która jej w tym poma-
gała, nie miała tego szczęścia – została zatrzymana 
przez milicję i skazana na karę grzywny. Pomagała 
także w organizowaniu wyjazdów do Warszawy na 
Msze św. za Ojczyznę odprawiane przez ks. Jerzego 
Popiełuszkę oraz pielgrzymek Ludzi Pracy do Czę-
stochowy i uczestniczyła w nich. W uroczystościach 
rocznicowych organizowanych w bolesławieckich 
parafiach pomagała przy dekorowaniu świątyń bar-
wami i symbolami narodowymi oraz przy układaniu 
krzyża z kwiatów przed kościołami. Uczestniczyła 

także w organizowanych w Bolesławcu od 1984 r. 
Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej,

W pierwszych wolnych wyborach w 1989 r. włą-
czyła się do działania Komitetu Obywatelskiego 
Solidarność i pomagała w promowaniu jego kandy-
datów do Sejmu i Senatu; była także mężem zaufa-
nia w jednej z obwodowych komisji wyborczych. 
Po 1989 r. wstąpiła do Koła Emerytów i Rencistów 
NSZZ Solidarność i była jednym z najaktywniej-
szych członków tej organizacji.

Na pytanie, co najbardziej inspirowało ją do 
tak aktywnej działalności, odpowiadała: WOLNA 
OJCZYZNA i JAN PAWEŁ II, a szczególnie jego 
słowa wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzym-
ki na Placu Zwycięstwa w Warszawie: Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej Ziemi. Mó-
wiła również, że nigdy nie czuła się bohaterem,  
a to co robiła, uważała za rzecz normalną i oczywi-
stą. Była osobą bardzo skromną, ale zawsze pełną 
optymizmu, wielkiego ducha, serca i niezwykłej  
odwagi. Zmarła 26 stycznia 2009 r., pochowana zo-
stała na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu.

***
Walka o poszanowanie praw obywatelskich, 

godność pracy i wolność w latach 1980–1989 była 
udziałem wielu bolesławian. W biografiach Wik-
torii Wachnowskiej i Janiny Razik widać, że zaan-
gażowanie działaczy małych środowisk takich jak 
Bolesławiec w proces walki o niepodległość miało 
olbrzymie znaczenie i że bez tego typu działań i po-
święceń ludzi drugiego i trzeciego szeregu, obalenie 
komunizmu w Polsce byłoby niemożliwe – o czym 
zapominają dzisiejsi, dbający tylko o własne kariery, 
niektórzy prominentni politycy wyrośli z Solidarno-
ści. Bądźmy więc dumni z tego, że ludzie z Bole-
sławca wpisali się w te działania. Pamiętajmy o tym 
i upubliczniajmy tę prawdę.

Opracował Franciszek Kozdra
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• 3 stycznia Franciszek Sarzyński z Krzyżowej  
obchodził 100. rocznicę urodzin. W intencji jubila-
ta w miejscowym kościele ks. proboszcz Mirosław 
Śnieżko odprawił Mszę św. W jego domu rodzin-
nym licznie zgromadzeni goście składali życzenia. 
Odczytano gratulacje od prezesa Rady Ministrów  
i wicewojewody dolnośląskiego. Wójt Gromadki  
– Dariusz Pawliszczy – przekazał życzenia osobiście.

• 5 stycznia w kościele Chrystusa Króla w Bolesław-
cu odbył się koncert kolęd francuskich, niemiec-
kich i polskich w wykonaniu kwartetu Filharmo-
nii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Organizatorem  
koncertu był Zespół Szkół Budowlanych. 

• Maks Brandt, uczeń Gimnazjum Samorządowe-
go nr 3 w Bolesławcu, zdobył IV miejsce w kraju,  
a I na Dolnym Śląsku w ogólnopolskim konkursie 
Alfik Matematyczny. Jego opiekunem jest Jerzy  
Janowicz, nauczyciel matematyki w tej szkole.

• 9 stycznia odbył się XIX finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zbierano pieniądze na zakup 
sprzętu medycznego dla dzieci z chorobami urolo-
gicznymi i nefrologicznymi. Szefem bolesławiec-
kiego sztabu WOŚP był Robert Dudek (właściciel 
firmy Inet-Wlan), a patronat nad imprezą objął 
Młodzieżowy Dom Kultury (MDK) w Bolesławcu. 
Występy zespołów muzycznych i grup tanecznych 
odbywały się w sali sportowej I Liceum Ogólno-
kształcącego. Razem z wolontariuszami na ulicach 
Bolesławca kwestowali przedstawiciele władz 
samorządowych. W Bolesławcu zebrano prawie 
67 tys. zł, w Nowogrodźcu – ponad 12,4 tys. zł,  
w Osiecznicy – ok. 4,3 tys. zł.

• 11 stycznia na posiedzeniu Konwentu Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu prze-
wodniczącym został wybrany ponownie starosta 
bolesławiecki Cezary Przybylski.

• 12 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego podsumowano etap powiatowy ósmej 
edycji konkursu krajoznawczego „Poznajemy  
Ojcowiznę”. W kategorii szkół podstawowych: 
prace indywidualne – nie przyznano I miejsca,  
a za pracę zespołową wyróżniono Jakuba i Patryka  
Patreuhów ze Szkoły Podstawowej nr 1 za „Dzie-
je naszej rodziny”. W kategorii gimnazjum: prace  

indywidualne zwyciężyła Marta Parada z Gimna-
zjum Samorządowego nr 2 za „Szlakiem Święte-
go Jakuba po Ziemi Bolesławieckiej”. W kategorii 
szkoły ponadgimnazjalne – prace zbiorowe – pierw-
szą nagrodę przyznano Karolinie Janiec i Iwonie 
Flanc z II Liceum Ogólnokształcącego za „Na  
rowerowym szlaku”.

• 13 stycznia w sali Forum odbyła się gala wręczenia 
Nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec za promo-
cję miasta w 2010 r. Prezydent Piotr Roman wrę-
czył 11 nagród zespołowych i 17 nagród indywidu-
alnych za dokonania w dziedzinach: nauka, kultura, 
działalność społeczna i sport oraz 6 nagród honoro-
wych.

• 14 stycznia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
zorganizował w hallu kina Forum akcję pt. „Książ-
ka jest jak ogród”. Zaproszeni goście – przedstawi-
ciele służb mundurowych czytali dzieciom bajki.

• Międzyszkolny Klub Sportowy (MKS) Bolesłavia 
obchodził 45-lecie swojej działalności. Na uro-
czystości w sali konferencyjnej Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury–Międzynarodowego Centrum 
Ceramiki (BOK-MCC) – z udziałem przedstawi-
cieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki, Dolnośląskiej Federacji Sportu, władz sa-
morządowych miasta i powiatu bolesławieckiego 
oraz byłych i obecnych zawodników i trenerów  
– przedstawiono największe osiągnięcia tego okresu.  
Prezesem klubu jest Bartosz Gruman.

• Prezydent Bolesławca Piotr Roman na tradycyjnym 
noworocznym spotkaniu z lokalnymi przedsiębior-
cami sektora prywatnego i publicznego przedstawił 
propozycję utworzenia Rady Biznesu.

• W dniach 14 stycznia – 1 lutego w galerii Długa 
BOK-MCC czynna była wystawa fotografii człon-
ków Stowarzyszenia Fotograficznego CAMERA.

• Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych 
w Bolesławcu zajęło IV miejsce w województwie 
dolnośląskim w Ogólnopolskim Rankingu Techni-
ków, przygotowanym przez miesięcznik „Perspek-
tywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.

• 11-letnia Ada Rusiecka, uczestniczka zajęć w pra-
cowni plastycznej BOK-MCC, prowadzonej przez 
Stanisławę Wojdę-Pytlińską, zdobyła wyróżnienie 
w 11. edycji konkursu International Environmental 
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Children’s Drawing Contest w Japonii. Do konkur-
su zostało zgłoszonych 15 449 prac z 72 krajów.  
W nagrodę jej praca została opublikowana w dys-
trybuowanym na całym świecie albumie.

• 15 stycznia Łemkowie w gminie Gromadka bawi-
li się podczas małanki – odpowiednika sylwestra. 
Dzień św. Melanii jest przez grekokatolików i pra-
wosławnych obchodzony 13 stycznia, ale ze wzglę-
du na to, że w tym roku przypadł on w czwartek, za-
bawę zorganizowano dwa dni później – w sobotę. 

• 16 stycznia w wieku 73 lat zmarł Bernard Cicho-
rzewski, znany w Bolesławcu nauczyciel muzyki, 
dyrygent chórów szkolnych, organizator i dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w latach 
1983–1990.

• 21 stycznia w sali konferencyjnej starostwa powia-
towego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Bolesławieckiego Klubu Sportowe-
go (BKS) Bobrzanie. Sprawozdanie z działalności 
złożył prezes Jan Woch. Zarząd otrzymał absolu-
torium, wybrano nowy skład komisji rewizyjnej. 
Dotychczasowi członkowie zarządu nie wyrazili 
jednak zgody na kandydowanie do władz klubu. 
Ze względu na to, że nie wybrano nowego zarządu 
ustalono, iż kolejna próba jego wyłonienia zostanie 
podjęta 4 lutego.

• 22 stycznia w sali sportowej I Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolesławcu blisko 1000 osób 
uczestniczyło w dorocznym Integracyjnym Spo-
tkaniu Opłatkowym. Koncelebrowanej Mszy św. 
przewodniczył ks. bp Marek Mendyk. Opłatkiem 
z niepełnosprawnymi dzielili się przedstawiciele 
władz samorządowych, przygotowano prezenty, 
poczęstunek oraz występy artystyczne uczestników 
zajęć MDK, Warsztatów Terapii Zajęciowej i chóru 
Kamerton. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac 
plastycznych młodzieży niepełnosprawnej. Głów-
nym organizatorem było starostwo powiatowe, po-
magały miejscowe parafie i samorządy gmin, PCK, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, wojsko oraz ok. 
200 wolontariuszy z bolesławieckich szkół. 

• 23 stycznia w Bolesławieckim Sanktuarium Maryj-
nym, z inicjatywy wikariusza tej parafii ks. Prze-
mysława Tura, została odprawiona Msza św. w in-
tencji polskich żołnierzy stacjonujących na misjach 
zagranicznych. W trakcie mszy kolędy i pastorałki 
śpiewał Zespół Żołnierzy Rezerwy Rota ze Złotoryi.

• 25 stycznia w hallu BOK-MCC została otwarta 
wystawa fotografii chorwackiego artysty Marko 
Vrdoljaka pt. „Niezwykła Chorwacja” (była czyn-

na do 7 lutego). Wystawa została przygotowana we 
współpracy z ambasadą Chorwacji w Polsce. Z tej 
okazji gościł w Bolesławcu ambasador Republiki 
Chorwacji Ivan Del Vechio. Podczas wernisażu Ze-
spół Pieśni i Tańca Bolesławiec zaprezentował tra-
dycyjne tańce chorwackie, a firma Podravka  przygo-
towała degustację swoich produktów spożywczych. 

• W Galerii Zdolnych MDK w Bolesławcu odbył się 
wernisaż wystawy prac z konkursu „Pomaluj swój 
świat”. Zwycięzcami konkursu zostali: w kategorii 
od 4 do 6 lat – Martyna Sacher (Przedszkole nr 3), 
w kategorii od 7 do 11 lat – Maciej Słupiec (Szko-
ła Podstawowa w Czernej), w kategorii od 12 do 
16 lat – Kamila Ziółkowska (Gimnazjum nr 2),  
w kategorii 17–21 lat – Katarzyna Wiśniewska  
(II Liceum Ogólnokształcące).

• Ogłoszono wyniki konkursu na stanowisko naczel-
nika Wydziału Społecznego Urzędu Miasta Bole-
sławiec. Zwyciężyła Beata Sulska, dotychczasowa 
dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego. Zastąpi na 
stanowisku naczelnika Krystynę Boratyńską, która 
z dniem 31 stycznia przeszła na emeryturę. 

• 26 stycznia w Galerii Zdolnych MDK w Bolesław-
cu odbył się koncert „Kolędy i nie tylko” w wyko-
naniu uczestników zajęć nauki gry na keyboardzie 
pod kierunkiem Bogusława Kłaka.

• 27 stycznia w sali Forum odbył się Koncert Nowo-
roczny zorganizowany przez Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia i BOK-MCC.

• 27 stycznia w galerii Format Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (MBP) w Bolesławcu nowy rok spotkań 
Dyskusyjnego Klubu Książki zainaugurowano 
książką Kazimierza Orłosia „Letnik z Mierzei”.

• Juniorki klubu sportowego TOP Bolesławiec  
zdobyły mistrzostwo Dolnego Śląska w siatkówce. 
Skład drużyny: Dorota Burdyna, Patrycja Drąż-
kiewicz, Paulina Kopeć, Magda Kozłowska, Zofia 
Lenkiewicz, Dorota Medyńska, Katarzyna Melko, 
Dominika Mienculewicz, Katarzyna Segiet, Edyta 
Szewczuk. Trenerem siatkarek jest Marcin Sob-
czyszyn. 

• Od 29 stycznia w Dziale Historii Miasta Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu można było oglądać wy-
stawę „Miasta i Czas”, przygotowaną przez Haus 
Schlesien w Königswinter koło Bonn przy współ-
pracy dolnośląskich muzeów i urzędów miejskich. 
Prezentowano na niej historię miejscowości z te-
renu Śląska. Część ekspozycji poświęconą Bole-
sławcowi uzupełniono o zabytki pozyskane przez 
Muzeum Ceramiki w ostatnich latach. 
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• Na Balu Przedsiębiorcy zostały ogłoszone wyniki 
konkursu „Przedsiębiorca Roku 2010”, zorgani-
zowanego po raz czternasty przez Bolesławiec-
kie Towarzystwo Gospodarcze przy współudziale  
Zachodniej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemiosł 
Różnych i Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. 
Laureatem został bolesławianin Jacek Pietraszkie-
wicz, prezes spółki NavSim Polska sp. z o.o., pro-
dukującej oprogramowanie nawigacyjne dla stat-
ków od jachtów po kontenerowce. 

• Zmieniły się władze Stowarzyszenia Bolesławiec-
kiego Centrum Inicjatyw Lokalnych – Via Sudetica 
w Bolesławcu. Nowym prezesem został Tomasz 
Gołba.

• 29 stycznia w Galerii przy ul. II Armii Wojska 
Polskiego odbył się bal charytatywny wspólnoty  
parafialnej bolesławieckiego Sanktuarium. Zbie-
rano fundusze na remont zabytkowych wnętrz ko-
ścioła. Był to pierwszy bal kostiumowy, nawiązu-
jący do barokowego wystroju tej bolesławieckiej 
świątyni.

• Na rozegranych w Jabloncu (Czechy) Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młod-
szych lekkoatleci MKS Bolesłavia zdobyli 17 me-
dali (5 złotych, 8 srebrnych i 4 brązowe). Złoto 
wywalczyli: Agnieszka Dalmata (pchnięcie kulą), 
Paula Kowalik (skok w dal), Justyna Mieniek (trój-
skok), Bartosz Wróbel (bieg na 1000 m) i Marcin 
Zgodziński (bieg na 60 m przez płotki).

• Rozpoczęto adaptację byłego kina Orzeł na po-
trzeby Centrum Integracji Kulturalnej. Realizacja 
tej inwestycji ma zakończyć się w grudniu 2012 r. 
Całkowita wartość projektu wynosi 5 244 679,62 zł, 
z czego 3 670 751,21 zł stanowi dofinansowanie  
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozosta-
łe środki zapewni budżet miasta.

• 31 stycznia w Komendzie Państwowej Straży 
Pożarnej w Bolesławcu uroczyście przekazano 
motopompy ufundowane przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy dla Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Jurkowie, Parowej i Wierzbowej oraz 
agregat prądotwórczy dla OSP w Nowogrodźcu.

LUTY

• 3 lutego w bolesławieckiej Komendzie Policji 
odbyło się uroczyste pożegnanie Edwarda Kru-
szelnickiego, komendanta Komisariatu Policji  
w Nowogrodźcu, który po dwudziestu latach służ-
by przeszedł na emeryturę.

• 4 lutego, w trakcie drugiej części Walnego Zebra-

nia BKS Bobrzanie, został wybrany nowy zarząd 
klubu w składzie: Piotr Bieńkowski, Maciej Mał-
kowski, Jacek Szymczak, Jan Woch (po ukonsty-
tuowaniu się nowych władz objął ponownie funk-
cję prezesa). Do zarządu dołączyli także Mirosław 
Lika i Mirosław Sakowski.

• Od 4 lutego do końca marca w galerii Bibliote-
ki Publicznej w Osiecznicy można było oglądać 
wystawę prac plastycznych Teresy Bieszczad  
pt. „Martwa natura i pejzaż”.

• Ewa Ochocka, zawodniczka MKS Bolesłavia,  
została podwójną mistrzynią na rozegranych 5 
lutego w Wałbrzychu Halowych Mistrzostwach 
Dolnego Śląska Młodzików. Zdobyła złote medale  
w biegu na 60 m i skoku w dal. Trenerem mistrzyni 
jest Małgorzata Markowska.

• 5 lutego na stację PKP w Bolesławcu przyjechał 
parowóz z 1958 r. Retro-pociąg zabrał ok. 300 nie-
mieckich turystów do Cottbus. Podróże w stylu  
retro są w Niemczech bardzo popularne.

• 7 lutego Waldemar Bugaj, dotychczasowy pedagog 
szkolny, został nowym dyrektorem Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 2 w Bolesławcu.

• 10 lutego – w 71 rocznicę I deportacji obywate-
li polskich z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR  
– w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesław-
cu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia  
Polaków Zesłanych na Sybir oraz przekazania 
sztandaru przez przedstawicieli Związku Sybira-
ków. Uroczystość szkolna była poprzedzona udzia-
łem społeczności szkolnej we Mszy św. w bolesła-
wieckim Sanktuarium.

• 11 lutego w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy ukraińskiego artysty Wiktora 
Koniwa. Zaprezentowane zostało klasyczne ma-
larstwo realistyczne z inspiracjami impresjoni-
stycznymi – pejzaże Podkarpacia i Dolnego Śląska.  
Wystawa była czynna do 13 marca.

• 11 lutego Walne Zebranie Członków Bolesławiec-
kiego Towarzystwa Gospodarczego udzieliło abso-
lutorium ustępującym władzom i wybrało nowe. 
Prezesem został ponownie Karol Stasik. 

• 12 lutego w budynku dworca kolejowego w Bo-
lesławcu odbył się wernisaż wystawy „Pociąg do 
gliny”, będącej podsumowaniem konkursu fotogra-
ficznego „Gliniada 2010”. Była to pierwsza wysta-
wa zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie 
Via Sudetica i PKP S.A. W trakcie wernisażu pre-
zes Stowarzyszenia Tomasz Gołba ogłosił wyniki 
konkursu fotograficznego. Zwyciężyła fotografia – 
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portret kobiety Glinoluda – wykonana przez Mag-
dalenę Kucharską (prawnika z Wrocławia). Wysta-
wa była czynna do 21 lutego.

• 14 lutego w Galerii BOK-MCC odbył się werni-
saż międzynarodowej wystawy „Dwa żywioły”. 
Zaprezentowano na niej twórczość Norweżki Inger 
Brandstorp i Mateusza Grobelnego (od niedaw-
na mieszkańca Bolesławca). W trakcie wernisażu 
M. Grobelny wygłosił wykład na temat wypałów 
w piecach plenerowych. Ekspozycję można było 
oglądać do 3 marca. Wystawa była częścią pro-
jektu, w ramach którego odbyły się jeszcze dwu-
dniowe warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie: 15 lu-
tego przeprowadziła je I. Brandstorp, a 16 lutego  
– M. Grobelny.

• 14 lutego Zespół Pieśni i Tańca Bolesławiec wystą-
pił w budynku Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
w Warszawie na zaproszenie ambasadora Chorwa-
cji w Polsce. Podczas wernisażu wystawy „Nie-
zwykła Chorwacja” bolesławiecki zespół wykonał 
chorwacki taniec valpovaćko kolo.

• Bolesławianka Aniela Dorosz obchodziła swoje 
101 urodziny. W 1945 r. wraz z rodziną opuściła 
Bieszczady i osiedliła się w Nowej Wsi Grodziskiej 
(gmina Pielgrzymka, powiat Złotoryja). Od czasu 
gdy już nie mogła samodzielnie zajmować się go-
spodarstwem zamieszkuje u córki w Bolesławcu. 
Ma 8 dzieci, 18 wnuków, 21 prawnuków i 4 prapra-
wnuków. 

• 23-letni bolesławianin Mateusz Celmer został prze-
wodniczącym Samorządu Studentów Politechniki 
Wrocławskiej.

• 17 lutego w teatrze Capitol w Warszawie odbyła się 
uroczysta Gala Konkursu Blog Roku 2010. Blog 
bolesławianina Jacka Pałki elka-gra.blog.pl zdobył 
główną nagrodę w kategorii: absurdalne i offowe.

• W dniach 18 – 20 lutego w sali gimnastycznej Gim-
nazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu odbyły 
się ćwierćfinały mistrzostw Polski juniorek w siat-
kówce. Udział wzięły siatkarki z Legionowskiego 
Towarzystwa Siatkówki (LTS) Legionovia Le-
gionowo, Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej 
(PTPS) Piła, Uczniowskiego Klubu Sportowego 
(UKS) Garda Piątka Olsztyn i TOP Bolesławiec. 
Do półfinałów mistrzostw Polski awansowały: LTS 
Legionovia i PTPS Piła. Bolesławianki zajęły trze-
cie miejsce.

• 23 lutego powstała kolejna organizacja stawiająca 
sobie zadanie niesienia pomocy zwierzętom – Bo-
lesławieckie Stowarzyszenie Pro Animals (BO-

SPA). Prezesem stowarzyszenia został Zbigniew 
Herbut.

• 25 lutego, na zakończenie feryjnych warsztatów 
plastycznych „Folk design” prowadzonych przez 
instruktorki: Magdalenę Konieczną i Katarzynę 
Sas, w Galerii Zdolnych MDK pokazano efekty 
prac ich młodych uczestników. Stroje projektowa-
ne na tegorocznych warsztatach (zajęcia odbywały 
się w ramach projektu realizowanego od 2002 r.) 
nawiązywały do polskiej sztuki ludowej. Pokazowi 
towarzyszył występ uczestników pracowni wokal-
nej. 

• 26 lutego biskup polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek przebywał w 10. Brygadzie Kawalerii  
Pancernej w Świętoszowie, gdzie poświęcił ołtarz 
z figurą Jana Pawła II i otworzył wystawę poświę-
coną temu wielkiemu Polakowi, a 27 lutego złożył 
wizytę duszpasterską w 23. Śląskiej Brygadzie Ar-
tylerii w Bolesławcu.

• Iwona Rybacka i Kamila Kamińska, uczennice 
Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu, 
zostały laureatkami konkursu „zDolny Ślązak Gim-
nazjalista” z języka polskiego. Opiekunką uczennic 
jest polonistka Ewa Ołenicz-Bernacka.

MARZEC

• Prace bolesławieckiej artystki Janiny Sarzyńskiej 
„Podglądnąć szare” i „Multiplikacja” były eks-
ponowane w Galerii Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu w dniach 2–14 marca na wystawie 
zbiorowej „Transakcja łączona” Wydziału Eduka-
cji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Po-
znaniu.

• 3 marca odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu. Dotych-
czasowy zarząd został wybrany na kolejną kaden-
cję. Funkcję prezesa pełni Maria Szpak. Stowarzy-
szenie liczy 412 członków.

• 5 marca w galerii Długa BOK-MCC odbył się wer-
nisaż wystawy rzeźby pt. „Nadpisane” wrocław-
skiego artysty Michała Staszczaka. Eksponowane 
prace zostały wykonane z różnych tradycyjnych 
materiałów, w znacznej części z żeliwa i brązu 
(wypalone w piecach plenerowych). Wystawa była 
czynna do końca marca.

• 7 marca po raz kolejny uczniowie klasy III Techni-
kum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Bolesławcu rozpoczęli 
miesięczną praktykę zawodową w saksońskim 
Chemnitz-Eisiendel. Na jej zakończenie otrzymali 
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certyfikaty Europass Mobility. Tę formą doskona-
lenia zawodowego odbywają wspólnie z prakty-
kantami z Anglii, Chin, Czech, Hiszpanii, Litwy  
i Niemiec.

• 8 marca we wrocławskiej Hali Orbita wręczono 
„Gazele Biznesu 2010”, wyróżnienia przyznawane 
przedsiębiorcom przez dziennik „Puls Biznesu”.  
Z bolesławieckich firm otrzymały je: Gerresheimer 
Bolesławiec S.A., Sigma Sp. z o.o. i Zakład Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o. 

• 8 marca w galerii Format MBP w Bolesławcu pi-
sarz książek dla dzieci Paweł Beręsewicz spotkał 
się z młodymi czytelnikami. W tym dniu też odbyły 
się koncerty dla uczczenia Dnia Kobiet z udziałem 
uczestników zajęć wokalnych w MDK i BOK-
-MCC.

• Prace 8-letniej Julii Komarek z Tomaszowa Bo-
lesławieckiego, uczestniczki zajęć plastycznych 
MDK w pracowni Katarzyny Sas, zostały zapre-
zentowane w galerii Abakus Stołecznego Centrum 
Edukacji Kulturalnej w Warszawie na wystawie 
prac plastycznych uczestników realizowanego 
przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci progra-
mu pomocy dzieciom wybitnie zdolnym. Wystawa 
była czynna od 9 marca do 3 kwietnia.

• W dniach 9–13 marca Bolesławiec promował 
się na Międzynarodowych Targach Turystycz-
nych (ITB) w Berlinie na stoisku Dolnego Śląska.  
W bolesławieckiej ekspozycji dominowała cera-
mika; Mateusz Grobelny pokazał zgromadzonym,  
w jaki sposób powstają prace toczone na kole garn-
carskim.

• 10 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiato-
wego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo–
wyborcze Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. 
Prezesem został wybrany ponownie Jan Cołokidzi. 
W 2010 r. Stowarzyszenie przeznaczyło 136 tys. zł 
na cele charytatywne oraz pomoc dla instytucji kul-
turalnych i oświatowych oraz klubów sportowych 
(w tym 25 tys. zł na wydanie II i III edycji „Rocz-
nika Bolesławieckiego”). Główne źródło docho-
dów Stowarzyszenia stanowią wpłaty 1% podatku,  
o które zabiega jako organizacja pożytku publicz-
nego.

• 10 marca 80 uczniów ZSHiU w Bolesławcu otrzy-
mało certyfikaty realizowanego od 2009 r. projektu 
unijnego „Realizacja kompleksowego programu 
dla Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych”, 
którego celem było podniesienie kwalifikacji zawo-
dowych uczących się w technikum ekonomicznym 

i handlowym. Projekt zrealizowano we współpracy 
z firmą szkoleniowo-doradczą Catman Polska.

• 11 marca w Studiu Anne Hasselbach w Kamenz 
(Niemcy) została otwarta wystawa „Meeting”, na 
której zaprezentowano dzieła 11 artystów, którzy 
brali udział w 45. Międzynarodowym Plenerze Ce-
ramiczno-Rzeźbiarskim w 2009 r. Wystawa była 
czynna do 17 kwietnia. Podczas wernisażu go-
ściom zaprezentowano przedstawienie „Cztery ży-
wioły ceramiki” w wykonaniu: Magdaleny Czyż, 
Adrianny Dereszyńskiej, Remigiusza Dereszyń-
skiego, Alicji Kołacz i Marty Najdzionek ze studia 
aktorskiego w BOK-MCC, prowadzonego przez 
Sławomira Ratajskiego 

• 11 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elek-
tronicznych w Bolesławcu odbył się pierwszy po 
wielu latach trening boksu w ramach nowej sek-
cji TOP Bolesławiec. Trening prowadził Ryszard 
Tomczyk, znany bolesławiecki pięściarz – mistrz 
Europy w wadze piórkowej z 1971 r.

• 11 marca w galerii Format MBP w Bolesławcu 
odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Bo-
lesławianki A.D. 2011 – przeciwko rutynie co-
dzienności”. Autorką projektu (zdjęcia stylizowa-
ne na znane obrazy kobiet) była Danuta Maślicka,  
a autorką zdjęć 44 bolesławianek w różnym wie-
ku – Kamila Staniszewska. „Stylizując swój wize-
runek na postać z wybranego obrazu, coś o sobie 
mówimy, zdejmujemy jakąś maskę (rolę, w której 
jesteśmy postrzegane), pokazujemy siebie inaczej, 
może nawet odsłaniamy swoje marzenia, zauro-
czenia” – napisała Danuta Maślicka we wstępie do  
katalogu wystawy.

• 11 marca w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki  
został otwarty market Mrówka (jako sześćdzie-
siąty w Polsce w tej sieci), specjalizujący się  
w materiałach budowlanych i ogrodniczych.

• 11 marca prezydent Bolesławca Piotr Roman ode-
brał honorową statuetkę stowarzyszenia Damy 
Radę. Wyróżnienie to przyznawane jest za dzia-
łalność społeczną i charytatywną na rzecz walki  
z wykluczeniem społecznym. Gala wręczenia wy-
różnień odbyła się w auli Biura Generalnego Szko-
ły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. 

• 12 marca Janusz Palikot, założyciel i lider Stowa-
rzyszenia Ruch Poparcia Palikota i partii politycz-
nej o tej samej nazwie spotkał się z mieszkańcami 
Bolesławca w Galerii przy ul. II Armii Wojska Pol-
skiego.

• 14 marca prokuratorem rejonowym prokuratury  
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w Bolesławcu została Regina Haniszewska. Zastą-
piła na tym stanowisku Adama Zielińskiego, wie-
loletniego prokuratora rejonowego, który został 
powołany do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej 
Górze. 

• 14 marca w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego 
w Nowej Wsi (gmina Nowogrodziec) odbyły się 
Ludolfinki – obchody święta liczby π, nazywanej 
ludolfiną na cześć Ludolfa van Ceulena, holen-
derskiego matematyka, który w 1610 r. obliczył 
wartość tej liczby z dokładnością do 35 miejsca po 
przecinku. W ramach tego święta odbyły się biegi 
sztafetowe i konkursy związane z liczbą π.

• 17 marca w Muzeum Architektury we Wrocławiu 
odbył się wernisaż poplenerowej wystawy prac 
powstałych w trakcie 46. Międzynarodowego Ple-
neru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu  
w 2010 r. Wystawie towarzyszył pokaz grupy form 
ceramicznych wykonanych przez Krystynę Gay-
-Kutschenreiter, komisarza bolesławieckich plene-
rów ceramicznych w latach 1990–2005. Wystawa 
była czynna do 5 maja.

• 17 marca bolesławiecki zespół Sumptuastic wystą-
pił na koncercie charytatywnym na rzecz żołnierzy 
rannych i poszkodowanych na misjach poza grani-
cami kraju pod hasłem „Pomóż i Ty”, zorganizo-
wanym z inicjatywy ministra obrony narodowej 
Bogdana Klicha. Koncert odbył się w sali kinowej 
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

• 18 marca w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż poplenerowej wystawy ceramiki studen-
tów i absolwentów Pracowni Rzeźby w Ceramice 
Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych „Ceramicy z Krakowa pod Szrenicą”. 
Specjalnym gościem była Marita Benke-Gajda, 
profesor ASP. Wystawa była czynna do 9 kwietnia.

• I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskie-
go w Bolesławcu zajęło I miejsce w rankingu szkół 
ponadgimnazjalnych rejonu jeleniogórskiego. Bra-
no pod uwagę m. in.: sukcesy uczniów w olimpia-
dach naukowych i wyniki egzaminu maturalnego.

• W ramach projektu „Friends” realizowanego przez 
studencką organizację AIESEC w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesław-
cu przez tydzień przebywały studentki: Tatiana 
Polishchuk (Ukraina), Papp Reka (Węgry) i Liza 
Baratashvili (Gruzja). Na spotkaniach z uczniami 
dokonywały prezentacji swoich krajów w języ-
ku angielskim i prowadziły rozmowy z uczniami.  
W ramach tego programu w szkole gościli wcze-

śniej studenci z Brazylii, Indii, Japonii i Meksyku.
• 20 marca w BOK-MCC odbyły się I Targi Ślubne. 

21 bolesławieckich firm zaprezentowało: suknie 
ślubne, garnitury, kwiaty, fryzury, obrączki ślubne, 
zespoły weselne oraz udekorowane stoły i luksuso-
we samochody. 

• 20 marca był ostatnim dniem, w którym udo-
stępniano sztuczne lodowisko na posesji Szkoły  
Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.

• 23 marca prezydent Piotr Roman odebrał w War-
szawie nagrodę dla Bolesławca za zdobycie I miej-
sca wśród miast i gmin poniżej 70 tys. mieszkań-
ców w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni 
lub obiektu” (za iluminację kamiennych filarów 
wiaduktu kolejowego) w konkursie „Najlepiej 
Oświetlona Gmina/Miasto 2010 r.” zorganizowa-
nym przez Agencję SOMA, Związek Producentów 
i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego oraz 
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

• 23 marca w ogrodzie MDK odbył się spektakl 
„Przywołanie lata”. Stanowił on efekt „Warsztatów 
teatru klasyki” przeprowadzonych przez Danutę 
Gołdon i Roberta Delegiewicza, twórców Ogólno-
polskiego Teatru Williama-Es z Wałbrzycha. 

• 24 marca w Dziale Historii Miasta Muzeum Cera-
miki w Bolesławcu została otwarta wystawa „Księ-
żacy i ich świat. Kultura ludowa regionu łowickie-
go w I połowie XX w.” Księżacy to mieszkańcy 
dóbr dawnego arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, 
określanego mianem Księstwa Łowickiego. Ekspo-
naty pochodziły ze zbiorów Muzeum w Łowiczu. 
Wernisażowi towarzyszył występ Zespołu Pieśni  
i Tańca Bolesławiec; atrakcją była też degustacja 
tradycyjnych łowickich wyrobów cukierniczych.

• 25 marca w sali sportowej I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bolesławcu odbyły się Targi Eduka-
cyjne. Bolesławieckie szkoły ponadgimnazjalne  
zaprezentowały na nich swoją ofertę kierowaną  
dla uczniów kończących gimnazja.

• Bolesławianin Andrzej Daszyński, zawodnik Klu-
bu Pływackiego Masters, zdobył I miejsce w stylu 
zmiennym na 200 m i stylu motylkowym również 
na 200 m podczas II Międzynarodowego Pucharu 
Polski w Pływaniu Masters, który odbył się w Ka-
towicach w dniach 26–27 marca.

• 27 marca MDK zorganizował obchody 50. Mię-
dzynarodowego Dnia Teatru, obchodzonego w tym 
roku pod hasłem „Teatr potrzebą wielu”. W jego 
ramach zaprezentowano:

– spektakl „Mrówka i konik polny” w wykonaniu 
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Teatrzyku Świetliki z Parowej, w reżyserii Alicji 
Drozd,

– spektakl „Nie ma strachu” w wykonaniu Teatrzyku 
Wyspa Szkrabów, w reżyserii Katarzyny Pranić,

– choreografię pt. „Przywołanie lata” w wykonaniu 
Grupy Działań Twórczych Skins (działającej przy 
MDK),

– spektakl pt. „Duszno” w wykonaniu wrocławskie-
go Teatru Sztampa,

– „Cztery Lustra” w wykonaniu grupy teatralnej  
Sakura Marginis,

– pokaz tancerzy ognia „Garuda” – w ogrodzie 
MDK.

• 30 marca w trakcie VII sesji Rady Miasta przed-
stawiciele redakcji „Gazety Wyborczej” przekazali 
wyróżnienie dla Bolesławca w III edycji „Złotej 
Jedynki” – konkursu organizowanego przez tę ga-
zetę i Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego 
Śląska. Wyróżnienie przyznane zostało w szcze-
gólności za: pomysł na Międzynarodowe Centrum 
Ceramiki, ochronę dziedzictwa kulturalnego miasta 
oraz ofertę kulturalną.

• 31 marca Stanisław Borowski, znany w świecie 
bolesławiecki artysta-szklarz, odebrał doktorat 
honoris causa nadany mu przez Akademię Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 
Uroczystość odbyła się w Auli Leopoldyńskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystości towa-
rzyszyła wystawa „Szkła Stanisława Borowskie-
go” w Galerii Szkła i Ceramiki Biura Wystaw Ar-
tystycznych przy ul. Kościuszki, a w gmachu ASP  
(w gablocie przed rektoratem) prezentowane były 
szklane erotyki Stanisława Borowskiego.

KWIECIEŃ

• 1 kwietnia w Galerii Format MBP w Bolesławcu 
odbyło się spotkanie młodych czytelników z Grze-
gorzem Żakiem, pochodzącym ze Zgorzelca pisa-
rzem i podróżnikiem.

• 1 kwietnia w Galerii Zdolnych MDK w Bolesław-
cu odbył się wernisaż wystawy „Na samą górę”, 
na której studentki ASP we Wrocławiu (a wcze-
śniej uczestniczki zajęć w MDK) – Justyna Turek 
i Katarzyna Kłopotek zaprezentowały swoje prace  
powstałe już w czasie studiów. 

• 2 kwietnia Bartosz Wróbel, zawodnik MKS Bole-
słavia, zajął siódme miejsce w biegu przełajowym 
na dystansie 3000 m na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Biegach Przełajowych w Byd-
goszczy.

• 7 kwietnia w 23. Śląskiej Brygadzie Artylerii 39 
żołnierzy służby przygotowawczej Narodowych 
Sił Rezerwowych złożyło przysięgę oraz odbyło 
się pożegnanie żołnierzy udających się na misje 
do Afganistanu w celu szkolenia żołnierzy armii 
afgańskiej. W trakcie uroczystości sztandar 23. 
ŚBA został odznaczony złotym medalem „Opiekun 
Miejsc Pamięci Narodowej”.

• 7 kwietnia zespół z Urzędu Miasta Bolesławiec,  
w skład którego weszły Marta Gęsikowska i Mo-
nika Rutyna, zdobył I miejsce w kategorii gmin 
miejskich w ogólnopolskim konkursie projektu 
„Geoinformacja w praktyce – Akademia INSPIRE” 
za zbudowanie internetowego serwisu planowania 
przestrzennego miasta.

• 8 kwietnia w Galerii BOK-MCC w Bolesławcu 
odbył się wernisaż wystawy „Podziały światła”, 
na której bolesławianka Magdalena Olga Koniecz-
na zaprezentowała swoje witraże oraz mozaiki.  
Wystawa była czynna do 3 maja. 

• W dniach 9–10 kwietnia, w 1 rocznicę katastrofy 
pod Smoleńskiem, w Bolesławcu upamiętniono 
to wydarzenie. W dniu 9 kwietnia w hallu BOK-
-MCC otwarto wystawę fotograficzną „Tragedia 
pod Smoleńskiem”, na której dwaj bolesławianie 
– uczestnicy pogrzebu pary prezydenckiej Marii  
i Lecha Kaczyńskich na Wawelu w dniu 18 kwiet-
nia 2010 r. – Tomasz Wojtasiewicz i Sławomir Gu-
zowski – zaprezentowali zdjęcia oraz podzielili się 
wspomnieniami z uroczystości pogrzebowych. Na 
apel Rady Miasta 10 kwietnia na budynkach admi-
nistracji publicznej wywieszono flagi państwowe  
z kirem, a o godz. 8.41 – w godzinę katastrofy – 
włączono sygnały alarmowe.

• 10 kwietnia w pierwszą rocznicę katastrofy smo-
leńskiej w Sanktuarium Maryjnym w Bolesławcu 
została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji 
tragicznie zmarłego prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego i pozostałych członków delegacji państwo-
wej, która udawała się na obchody 70. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej. W mszy uczestniczyły wła-
dze miasta, powiatu, liczne rzesze wiernych oraz 
poczty sztandarowe Solidarności. Organizatorem 
uroczystości była bolesławiecka organizacja Prawa  
i Sprawiedliwości.

• 14 kwietnia w sali konferencyjnej BOK-MCC 
odbyła się konferencja „Rewitalizacja przeciw-
powodziowej infrastruktury hydrotechnicznej  
w kontekście odbudowy zbiornika małej retencji 
przy ul. Jeleniogórskiej i budowy małej elektrowni 
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wodnej na rzece Bóbr w Bolesławcu”. Konferencję 
zorganizował Urząd Miasta Bolesławiec. Udział 
wzięli przedstawiciele środowiska naukowego  
z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. 

• 14 kwietnia w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy pokonkursowej 7. Ogólnopol-
skiego Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu. 
Wystawa była czynna do 9 maja. 

• 15 kwietnia w BOK-MCC w Bolesławcu odby-
ła się konferencja pt. „Bolesławieckie Sanktuariu 
Maryjne kandydat do tytułu bazyliki”. Główny re-
ferat „Proces przekształceń kościoła Wniebowzię-
cia NMP i Św. Mikołaja w Bolesławcu” wygłosił 
znany historyk sztuki z Wrocławia prof. Henryk 
Dziurla. 

• W dniach 15–17 kwietnia na terenie Bolesławca 
oraz lasów w okolicy Kliczkowa i Osiecznicy zo-
stały rozegrane Międzynarodowe Zawody w Bie-
gu na Orientację o Puchar Doliny Bobru w ramach 
centralnego terminarza zawodów Polskiego Związ-
ku Orientacji Sportowej. Ponad 500 uczestników 
rywalizowało w biegu średniodystansowym, miej-
skim biegu sprinterskim i w biegu klasycznym.

• W dniach 15–17 kwietnia Zespół Pieśni i Tańca 
Mały Bolesławiec przebywał w Zwickau (Niemcy), 
gdzie uczestniczył w warsztatach taneczno–wokal-
nych z członkami zespołu Deutsch-Polnischer Ve-
rein Zwickau. Efektem tych warsztatów był wspól-
ny pokaz polskich tańców ludowych i narodowych. 

• 17 kwietnia na stadionie miejskim przy ul. Spół-
dzielczej w Bolesławcu odbyła się kolejna edycja 
Memoriału im. Stanisława Merdasa w rzutach lek-
koatletycznych. Udział wzięło 123 zawodników  
z województwa dolnośląskiego. 

• Przy samorządzie powiatowym w Bolesławcu po-
wstała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Pu-
blicznego. Przewodniczącą rady została Jadwiga 
Bobek, prezes bolesławieckiego oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci.

• 7 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bole-
sławcu wraz z dyrektorem szkoły Cezarym Czer-
natowiczem i dwoma opiekunami odbywało tygo-
dniowe warsztaty we francuskim mieście Colmar 
w Alzacji w ramach anglojęzycznego projektu 
Healthy European Youth (HEY), propagującego 
zdrowy styl życia. W trakcie tego spotkania praco-
wali w grupach składających się z ich rówieśników 

z różnych krajów europejskich oraz mieli okazję 
obserwować obrady Parlamentu Europejskiego  
w Strasburgu. Projekt finansowany był z funduszy 
unijnych w ramach programu Comenius „Uczenie 
się przez całe życie”.

• Bolesławiecka Biblioteka Pedagogiczna jako 
pierwsza w Polsce została wyposażona w sys-
tem informatyczny PRIMO. Pozwala on dotrzeć 
do zbiorów bibliotecznych wszystkich bibliotek 
włączonych w tę sieć. System został zakupiony  
w ramach projektu „Utworzenie Multimedialnego 
Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej  
w Bolesławcu”. 

• 18 kwietnia prezydent Bolesławca Piotr Roman  
został wybrany ponownie prezesem Stowarzysze-
nia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

• 19 kwietnia w galerii Format MBP w Bolesławcu 
odbyło się spotkanie z Katarzyną Pranić, autorką 
powieści „Ela-Sanela”, która zdobyła II miejsce 
w Konkursie im. Astrid Lindgren organizowanym 
przez fundację ABC XXI – Cała Polska czyta Dzie-
ciom. Autorka od wielu lat prowadzi warsztaty lite-
rackie i teatralne w MDK w Bolesławcu, a do 1992 r. 
mieszkała w Sarajewie.

• Praca „Król Pingwinów” 14-letniej Patrycji Wal-
czak, uczestniczki zajęć w pracowni prowadzonej 
przez Edytę Orlińską w BOK-MCC, zdobyła II 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Ptaki cudaki”.

• 20 kwietnia w bazie Ghazni w Afganistanie odbyła 
się uroczystość zmiany Polskich Sił Zadaniowych. 
Po sześciu miesiącach zakończyła się VIII zmiana 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego, którym do-
wodził gen. bryg. Andrzej Reudowicz, dowódca 
10. Brygady Kawalerii Pancernej (BKP) w Świę-
toszowie. Podczas uroczystości wyrazy uznania 
za zakończoną służbę złożył minister obrony na-
rodowej Bogdan Klich, a dowódca Dowództwa 
Regionalnego Wschód – gen. dyw. John F. Camp-
bell uhonorował gen. bryg. A. Reudowicza i chor. 
Krzysztofa Gonerę amerykańskim medalem Meri-
torious Service. 

• 20 kwietnia w auli Centralnej Biblioteki Wojsko-
wej w Warszawie dowódca 23. Śląskiej Brygady 
Artylerii w Bolesławcu – płk Jarosław Kraszewski 
odebrał statuetkę orła „Lex et Patria” za wyróżnie-
nie, które zdobyła brygada w VI edycji konkursu 
„Lex et Patria”.

• 25 kwietnia w wieku 38 lat zmarł Piotr Szulc „Szu-
la”, fan sportu, założyciel i prezes Klubu Sportowe-
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go Kolonia w Bolesławcu.
• 27 kwietnia w sali Forum w Bolesławcu odbył się 

koncert charytatywny „Bolesławiec dla Japonii”. 
Wystąpił znany bolesławiecki zespół Sumptu-
astic. Organizatorami koncertu byli: BOK-MCC 
i Caritas parafii Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny i św. Mikołaja; patronat honorowy objął  
prezydent Bolesławca. 

• 27 kwietnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu 
odbyły się Lokalne Targi Pracy. 17 pracodawców  
z Bolesławca i okolic przedstawiło na nich ok. 200 
ofert pracy. Organizatorem targów był Powiatowy 
Urząd Pracy.

• 28 kwietnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
odbył się wernisaż wystawy „Na spotkanie czło-
wieka – Jan Paweł II w sztuce medalierskiej”.  
Zaprezentowano ok. 120 medali ze zbiorów wał-
brzyszanina Adama Tyszera. Ekspozycji towarzy-
szył pokaz medali, plakietek i statuetek autorstwa 
gdańskiego artysty-rzeźbiarza Piotra Soleckiego.

• Rada Gminy Osiecznica przekazała bolesła-
wieckim harcerzom budynek po byłej szkole 
podstawowej w Tomisławiu. Z inicjatywy ZHP 
powstanie tam centrum Edukacji Ekologicznej i schro-
nisko młodzieżowe Dolina Kwisy dla ok. 40 osób,  
a w piwnicy budynku – muzeum historii bolesła-
wieckiego harcerstwa.

• Zawodnicy Bolesławieckiego Klubu Brydżowego: 
Mateusz Bieńkowski i Dawid Permus zdobyli zło-
ty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży w Sportach Halowych w Augustowie w dniach  
29 kwietnia – 2 maja. Trenerami złotych medali-
stów są: Roland Lippik i Sławomir Zimniak.

• 30 kwietnia na boisku GKS w Warcie Bolesła-
wieckiej odbyły się Mistrzostwa Polski w Walkach  
Powietrznych Modeli Elektrycznych.

MAJ

• 1 maja pod Krzyżem Milenijnym w Bolesławcu od-
były się uroczystości związane z beatyfikacją Jana 
Pawła II, na które złożył się koncert muzyki Filhar-
monii Dolnośląskiej oraz Msza św. dziękczynna.

• 2 maja na bolesławieckim Rynku z udziałem pocz-
tów sztandarowych, przedstawicieli władz samo-
rządowych, bolesławieckiej Solidarności i żoł-
nierzy 23. Śląskiej Brygady Artylerii odbyły się 
uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. O godz. 12.00 odegrano hymn państwo-

wy, poczet sztandarowy wciągnął flagę na maszt  
i przedstawiono rys historyczny naszych barw 
narodowych. Na zakończenie Orkiestra Miejska  
odegrała pieśni patriotyczne.

• Na stadionie miejskim przy ul. Spółdzielczej  
odbyły się zawody modeli latających „III Bitwa 
Powietrzna o Bolesławiec” zorganizowane przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) oraz 
modelarnię lotniczą MDK. Najlepszym pilotem 
myśliwca w kategorii ESA Air Combat okazał się 
Kamil Naskręt.

• W zamku Kliczków odbyła się Rycerska Majów-
ka. Zaczęła się od widowiska „Bitwa o Zamek”,  
a po jej zakończeniu odbył się uroczysty przemarsz 
pocztów konnych i bractw rycerskich, które przy-
były z całej Polski i z Litwy oraz pokazy dawnych 
tańców, zapasy, turnieje łucznicze i rycerskie.

• 3 maja w Święto Konstytucji 3 Maja w kościele 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu 
zaprezentowane zostało widowisko słowno–mu-
zyczne „A zaś wolność kroczy przodem” w wyko-
naniu młodzieży ze studia aktorskiego BOK-MCC 
i tańce narodowe w wykonaniu Zespołu Pieśni  
i Tańca Bolesławiec oraz odprawiona Msza św.  
w intencji Ojczyzny z udziałem władz samorządo-
wych, pocztów sztandarowych oraz delegacji Soli-
darności.

• Podczas centralnych obchodów 220 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja na pl. Zamkowym 
w Warszawie 23. Śląska Brygada Artylerii zosta-
ła wyróżniona przez prezydenta RP Bronisława  
Komorowskiego flagą RP. 

• 3 maja Sojusz Lewicy Demokratycznej w Bo-
lesławcu zorganizował biegi uliczne „Memoriał 
im. Jerzego Szmajdzińskiego”. Główną nagrodę  
– wycieczkę do Brukseli zdobyła Paulina Olszowy.

• 5 maja czterdziestoosobowa grupa nauczycieli ze 
Stowarzyszenia Społecznego Klubu Nauczyciel-
skiego Carpe Diem w ramach współpracy z Towa-
rzystwem Niemiecko-Polskim w Saksonii przeby-
wała w Dreźnie. Uczestnicy wycieczki zwiedzali 
gmach saksońskiego radia i telewizji MDR Sach-
sen, gdzie zaprezentowano tworzenie wiadomości 
przy użyciu techniki wirtualnej rzeczywistości. Sti-
ftung Frauenkirche przygotowała wykład multime-
dialny o odbudowie kościoła zbombardowanego  
w 1945 r. przez aliantów. Grupa zwiedziła odbudo-
wany kościół, a wycieczkę zakończono w pawilo-
nie porcelany w Zwingerze. Wyjazd zorganizowa-
no w ramach programu „Podróż za miedzę”. 
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Uroczystości związane z beatyfikacją Jana Pawła II, 1 maja 2011 r.



146

MAJ

• W dniach 6–7 maja BOK-MCC promował się  
w Lesznie na imprezie towarzyszącej zawodom 
żużlowym Grand Prix Europy. Zwiedzającym 
Leszczyńskie Szlifowanie Bruku Mateusz Grobel-
ny przedstawił Akwarium Ognia – piec do wypału 
ceramiki. Inną atrakcją był pokaz toczenia na kole 
garncarskim, a ceramiczne puchary dla zwycię-
skich żużlowców wykonał M. Grobelny.

• 7 maja w sali Forum odbyło się spotkanie z pu-
blicystą Janem Pospieszalskim, połączone z pro-
jekcją fragmentów jego filmów „Solidarni 2010”  
i „Krzyż” oraz serialu „Lista Pasażerów”. Spotka-
nie zostało zorganizowane przez Forum Samorzą-
dowe Ziemi Bolesławieckiej oraz BOK-MCC.

• Na boisku GKS w Warcie Bolesławieckiej odbyły 
się Mistrzostwa Polski w Walkach Powietrznych 
Modeli Elektrycznych samolotów z I i II wojny 
światowej. W kategorii ESA WWI mistrzem zo-
stał Daniel Skiba z Iwin (eskadra Młode Wilki),  
a w kategorii ESA II Rafał Mijal z Krakowa (eska-
dra Kraków). 

• Na pięciokilometrowej trasie w lesie przy  
al. Piastów w Bolesławcu odbył się wyścig kolar-
stwa górskiego z udziałem zawodników z Polski  
i z Czech. Bolesławianie zwyciężyli w kategoriach:

– junior młodszy – Bartosz Nawojczyk (GK Cyklosport),
– juniorka – Weronika Kulczyńska (GK Cyklosport),
– elita mężczyzn – Marcin Strąg (GK Cyklosport),
– masters – Łukasz Ryż i Rafał Iwan (klub Bikestacja.pl).
• W parku miejskim przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów 

odbył się IV Festyn PCK. W jego trakcie strażacy 
oraz ratownicy PCK zaprezentowali pokaz udzie-
lania pierwszej pomocy, a pielęgniarki z Zespołu 
Opieki Zdrowotnej za darmo badały poziom cukru 
we krwi, ciśnienie oraz udzielały porad zdrowot-
nych. W ramach Dnia Oddawania Krwi 52 osoby 
oddały łącznie 23,5 litra krwi, a w ramach Dnia 
Dawcy Szpiku zgłosiło się 108 potencjalnych daw-
ców szpiku. Na scenie występowały miejscowe  
zespoły muzyczne. 

• Na rozegranych w Bogatyni Mistrzostwach Dolne-
go Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych w lek-
kiej atletyce reprezentanci MKS Bolesłavia zdoby-
li 28 medali, w tym 8 złotych. Złoto wywalczyli: 
Agnieszka Bosek (w rzucie młotem i oszczepem), 
Maciej Chojnacki (w biegu na 400 m przez płot-
ki), Agnieszka Dalmata (w pchnięciu kulą i rzucie 
dyskiem), Justyna Mieniek (w trójskoku), Grzegorz 
Szuszkiewicz (w rzucie młotem), Bartosz Wróbel 
(w biegu na 1500 m). 

• 7 maja na turnieju kata i kumite we Wrocławiu 
młodzi karatecy TOP Bolesławiec zdobyli 4 meda-
le: Michał Nowak – złoto w kategorii kata, Mak-
symilian Potocki – złoto w kategorii kata, Adam 
Wolski – złoto w kategorii kumite i srebro w kate-
gorii kata. Wszyscy medaliści są trenowani przez 
Roberta Bielińskiego. 

• 9 maja przy pomniku II Armii Wojska Polskiego 
w Bolesławcu uczczono 66. rocznicę zakończenia 
II wojny światowej. Uczestniczyli kombatanci, 
przedstawiciele władz samorządowych oraz bole-
sławieckiej Solidarności. Odbył się apel poległych, 
oddano salwę honorową i złożono wieńce. 

• 9 maja przed budynkiem BOK-MCC odbył się wer-
nisaż wystawy „Aktorki polskiego filmu”. Przed-
stawiono na niej biografie i dokonania artystyczne 
55 polskich aktorek.

• 11 maja na posesji Szkoły Podstawowej nr 5 przy 
ul. Dolne Młyny w Bolesławcu w ramach akcji 
„Katyń. Ocalić od zapomnienia” został posadzo-
ny Dąb Pamięci, upamiętniający starszego poste-
runkowego Aleksandra Kłosa, znajdującego się 
na liście katyńskiej pod nr 6379. Wspomnieniami  
o Ojcu ze społecznością szkolną podzieliła się 
Irena Kłos-Leszczyńska, córka zamordowanego, 
emerytowana nauczycielka tej szkoły; uczniami tej  
szkoły jest dwoje prawnuków Aleksandra Kłosa.

• 12 maja w finale II edycji dolnośląskiego konkursu 
filmowego „Moja okolica pięknieje dzięki RPO” 
film wykonany przez uczniów I Prywatnego Gim-
nazjum w Bolesławcu: Bartka Juspenko, Karolinę 
Kwiatkowską, Rafała Molendę i Martynę Nawarę, 
zmontowany przez Michała Szweda, zdobył drugie 
miejsce. Jako nagrodę uczniowie ci, wraz z opie-
kunką Katarzyną Żak, odbyli w ostatnich dniach 
listopada wycieczkę do Brukseli, w trakcie której 
zwiedzali instytucje europejskie oraz spotkali się  
z polskimi eurodeputowanymi. 

• 13 maja w 10. BKP w Świętoszowie uroczyście 
powitano żołnierzy VIII zmiany Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego po zakończeniu misji w Afga-
nistanie. W uroczystości wzięli udział: Czesław 
Piątas – sekretarz stanu d/s społecznych i profesjo-
nalizacji MON, gen. broni Mieczysław Cieniuch 
– szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni Edward 
Gruszka – dowódca operacyjny Sił Zbrojnych RP, 
gen. broni Zbigniew Głowienka – dowódca wojsk 
lądowych, gen. broni pil. – Lech Majewski – do-
wódca sił powietrznych, gen. dyw. Mirosław Ró-
żański – dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, 
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dowódcy i przedstawiciele jednostek, których żoł-
nierze wchodzili w skład VIII zmiany PKW oraz 
przedstawiciele władz samorządowych, ducho-
wieństwa i szkół. 

• 14 maja na bolesławieckim Rynku odbyła się ko-
lejna edycja ogólnopolskiej akcji „Polska biega 
2011”. Organizatorem był powiat bolesławiecki, 
a zawody przeprowadził Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy. W 5 rozegranych konkurencjach wystar-
towały 103 osoby.

• 14 maja bolesławieckie Muzeum Ceramiki wzięło 
udział w akcji Noc Muzeów. Od godz. 10.00 do 
godz. 24.00 można było bezpłatnie zwiedzić wy-
stawę czasową oraz ekspozycje stałe w budynkach 
przy ul. Mickiewicza 13 i Kutuzowa 14. Dodatko-
wymi atrakcjami były: pokaz metod rekonstrukcji, 
odtwarzania i uzupełniania naczyń ceramicznych 
pochodzących z wykopalisk archeologicznych, 
wykład „Nie tylko stempelki. Dekoracja ceramiki 
wczoraj i dziś”, połączony z prezentacją multime-
dialną oraz pokaz wyposażenia i umundurowania 
żołnierzy piechoty służących w Armii Napoleona.

• W Międzynarodowym Turnieju Taekwondo Olim-
pijskiego Bydgoszcz Cup zawodnicy UKS Ilyo 
Bolesławiec zdobyli dwa medale: Kamil Serafin – 
złoty w kategorii do 63 kg (oraz tytuł najlepszego 
juniora zawodów) i Paulina Stojanowska – brązo-
wy w kategorii do 46 kg. 

• 14 maja w galerii Długa BOK-MCC odbył się wer-
nisaż wystawy prac wykonanych przez słuchacz-
ki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu. 
Prace zostały wykonane na warsztatach malarskich 
prowadzonych przez instruktora – Katarzynę Sas. 
Wystawa była czynna do końca maja. 

• 16 maja w Świdnicy podczas II edycji Ogólnopol-
skiego Kongresu Regionów prezydent Piotr Ro-
man odebrał nagrodę dla Bolesławca za zdobycie 
III miejsca w kategorii gmin miejskich i miejsko–
wiejskich w Ogólnopolskim Rankingu Związku 
Powiatów Polskich za 2010 r.

• 17 maja pisarz Dariusz Pawlicki przeprowadził 
warsztaty literackie dla młodzieży szkolnej w gale-
rii Format MBP w Bolesławcu.

• 17 maja we Wrocławiu zostały otwarte jubileuszo-
we obchody 100-lecia Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Uroczystościom towarzyszyły presti-
żowe wystawy w różnych znaczących obiektach 
wrocławskich, przedstawiające prace 323 artystów, 
w tym bolesławian: Krystyny Gay-Kutschenreiter, 
Bronisława Wolanina i Zbigniewa Zielińskiego. 

Patronat nad tym wydarzeniem artystycznym obję-
ło Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego, Urząd 
Miasta Wrocławia, Urząd Marszałkowski, Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Miejskie 
i Biuro Wystaw Artystycznych.

• 18 maja odbył się w Kliczkowie Powiatowy Turniej 
Wiedzy o Sztuce im. Jolanty Ajlikow-Czarneckiej. 
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła 
Paulina Owerko z SP nr 5, II miejsce Szymon Ni-
czyporuk z SP w Nowogrodźcu, III miejsce Klau-
dia Dzedzej z SP w Kruszynie, wyróżnienia otrzy-
mali: Patryk Oleksy z SP w Nowogrodźcu i Julia 
Suchecka z SP w Kruszynie. W grupie gimnazjali-
stów I miejsce zdobyła Paulina Jarosz z I Prywatne-
go Gimnazjum w Bolesławcu, II miejsce Krzysztof 
Turbak z Gimnazjum w Nowogrodźcu, III miejsce 
– ex aequo – Kamila Kamińska z Gimnazjum Sa-
morządowego nr 2 w Bolesławcu i Krzysztof Ko-
zicki z I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu, 
wyróżnienia otrzymali: Hanna Wróblewska i Ewa 
Rejman z Gimnazjum Samorządowego nr 3 w Bo-
lesławcu.

• 19 maja w sali Forum odbył się koncert z okazji III 
rocznicy ustanowienia św. Marii de Mattias Patron-
ką Bolesławca. Wystąpili soliści, chór Kamerton  
z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bo-
lesławcu oraz Anna Lijewska. Koncert zorganizował 
BOK-MCC oraz siostry Adoratorki Krwi Chrystusa.

• 19 maja na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego 
przy ul. Spacerowej odbyły się obchody Między-
narodowego Dnia Tańca (ze względu na pogodę 
przesunięte z 29 kwietnia). Zaprezentowały się 
wszystkie grupy taneczne funkcjonujące w MDK 
w Bolesławcu.

• 20 maja w galerii BOK-MCC odbył się werni-
saż wystawy „CUDinNOŚCI” Katarzyny Hałas. 
Można było na niej zobaczyć unikatowe rzeźby, 
szklane naczynia, lustra, przedmioty codziennego 
użytku wykonane w technice fusingu (łączenie róż-
nych gatunków szkła w wysokich temperaturach).  
Wystawa była czynna do 16 czerwca. 

• W dniach 20 – 22 maja w Nowogrodźcu, pod ho-
norowym patronatem burmistrza Roberta Relicha  
i Akademii Muzycznej we Wrocławiu, odbył się 
III Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka  
u J.I. Schnabla”:

– 20 maja w kościele parafialnym w trakcie koncertu 
inauguracyjnego utwory J.I. Schnabla, J.S. Bacha, 
J.F. Haendla, G. Cacinniego, G. Haevanessa wy-
konali: Johanna Krumin (Berlin) – sopran, Bogdan 
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Narloch (Koszalin) – organy, Mariusz Monczak 
(Montreal) – skrzypce, Bartłomiej Filipowicz (No-
wogrodziec) – gitara klasyczna;

– 21 maja na scenie przy kościele parafialnym zespół 
Denzo Del Fuego zaprezentował koncert plenero-
wy „Muzyka i taniec flamenco”; 

– 22 maja w kościele parafialnym została odpra-
wiona Msza św. z oprawą artystyczną utworów  
J.I. Schnabla w wykonaniu chóru Harmonia,  
a w koncercie galowym utwory G.Ch. Wagensella, 
P. Sarasatego, J.F. Haendla i C. Saint–Saensa wyko-
nali: Małgorzata Zalewska Guthman (Warszawa) – 
harfa i Lubuska Symfonietta. 

• 21 maja lekkoatleci MKS Bolesłavia zdobyli 11 
medali na Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzi-
ków w Zgorzelcu. Złote medale zdobyli: Mateusz 
Kopeć (w biegu na 1000 m), Ewa Ochocka (w bie-
gu na 100 m i w skoku w dal), Kacper Olszewski 
(w rzucie dyskiem), Grzegorz Oślak (w chodzie 
na 3000 m), Monika Sandak (w rzucie dyskiem) 
oraz sztafeta dziewcząt 4 x 100 m (Patrycja Hering, 
Agata Nastalska, Eryka Baran, Ewa Ochocka).

• 22 maja MOSiR zorganizował w Bolesławcu Euro-
pejskie Biegi Uliczne. W zawodach dla dzieci wy-
startowało 77 biegaczy, a w biegu głównym na dy-
stansie 10 km po ulicach miasta – 75 (71 ukończyło 
bieg). Zwycięzcą biegu głównego zostali: wśród 
kobiet – Katarzyna Durak z Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Żurawina, a wśród męż-
czyzn – Ivan Musiyako z Ukrainy. Rozegrano także 
bieg VIP-ów.

• 22 maja w Łaziskach odbył się Festyn Kwiatowy. 
Na scenie występowały miejscowe zespoły pieśni 
i tańca oraz zespół rockowy Holly Flame. W kon-
kursie na najpiękniejszy bukiet zwyciężyło Koło 
Gospodyń Wiejskich z Kruszyna. 

• 23 maja w Piwnicy Paryskiej w Bolesławcu wy-
stąpił światowej klasy gitarzysta z Niemiec Joscho 
Stephan, reprezentujący styl określany mianem 
gypsy swinging guitar.

• Bartek Szeliga z Raciborowic Dolnych, uczeń 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach, zdobył 
srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Biegu 
na Orientację rozegranych we Włoskich Dolomi-
tach (Fiera di Primiero). Zespół dziewcząt z Iwin  
w składzie: Dominika Burdyna, Angelika Hani-
szewska, Dominika Kanikowska i Paulina Rygiel 
– zajął V miejsce drużynowo (wśród 17 zespołów).

• 25 maja pod Urzędem Wojewódzkim we Wro-
cławiu odbyła się manifestacja zorganizowana 

przez Zarząd Regionu NSZZ Solidarność pod ha-
słem „Polityka wasza, bieda nasza”. Udział wzięli 
członkowie Solidarności z całego Dolnego Śląska,  
w tym również z Bolesławca. Liczna delegacja So-
lidarności z Bolesławca uczestniczyła też w dniu  
30 czerwca w ogólnopolskiej manifestacji zorgani-
zowanej pod tym samym hasłem w Warszawie.

• 26 maja w BOK-MCC odbyła się końcowa kon-
ferencja w ramach projektu „Warunki ramowe 
publicznego transportu zbiorowego w trójstyku 
państw oraz wymogi przyszłego kształtu oferty 
Biletu Euro-Nysa”. Udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych z trzech państw tworzących 
Euroregion Nysa. Gospodarzem konferencji był 
prezydent Bolesławca Piotr Roman.

• 27 maja w Sanoku odbył się happening „Telewi-
zyjny Turniej Miast Sanok – Bolesławiec reakty-
wacja”. W jego trakcie prezentowano turniejowe 
pamiątki, odbyła się promocja albumu oraz odtwo-
rzono w całości telewizyjną relację z przebiegu tur-
nieju, który odbył się 27 kwietnia 1986 r.

• 27 maja burmistrz Nowogrodźca Robert Re-
lich i przewodniczący Heimatgruppe Naumburg 
am Queis Rudolf Rückert z udziałem obecnych  
i przedwojennych mieszkańców miasta odsłonili 
na Cmentarzu Komunalnym tablicę upamiętniającą 
ofiary zarazy, która sześciokrotnie w XV i XVI w.  
zdziesiątkowała ludność Nowogrodźca.

• 28 maja w Galerii przy ul. II Armii Wojska polskie-
go w Bolesławcu odbył się koncert w ramach IV. 
Festiwalu Tańca Orientalnego i Flamenco, zorga-
nizowany przez MDK i Szkołę Tańca Tierra Fla-
menco. Zaprezentowały się uczestniczki zajęć tej 
szkoły prowadzonej przez instruktorkę Elżbietę 
Eisenblätter. Gościem specjalnym była Mariposa 
z Berlina oraz towarzyszący jej Ina – la Viajera  
i Hartmut – el Portero. Zgromadzeni mogli też ku-
pić stroje do flamenco zaprojektowane przez He-
lenę Lewandowską-Ahora oraz obrazy o tematyce 
flamenco autorstwa Zuzanny Łobuś-Czuban. 

• Paulina Stojanowska w kategorii poniżej 44 kg ju-
niorek i Kamil Serafin w kategorii poniżej 63 kg 
juniorów zdobyli złote medale na Mistrzostwach 
Polski w Taekwondo Olimpijskim, rozegranych  
w Bornem Sulinowie w dniach 28–29 maja. 

• Marcin Zgodziński, zawodnik MKS Bolesłavia, 
zdobył brązowy medal w 10-boju na Mistrzo-
stwach Polski Seniorów i Juniorów, które odbyły 
się w Toruniu w dniach 28–29 maja. Jego trenerem 
jest Dariusz Łoś. 
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• 29 maja w Dąbrowie odbył się Festyn Pierogowy. 
Degustowano pierogi w 15. smakach. Za najlepsze 
uznano pierogi z nadzieniem z pokrzywy, przygo-
towane przez Koło Gospodyń Wiejskich Osieczni-
ca-Kliczków.

CZERWIEC

• 1 czerwca został uroczyście otwarty Bolesławiecki 
Park Wodny Orka. W skład tego obiektu wchodzi: 
pełnowymiarowy basen (25 x 16 m), zjeżdżalnia, 
część rekreacyjna do squasha, bar i sala fitness.  
W części podziemnej znajduje się parking mogący 
pomieścić 48 samochodów osobowych. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniósł 19 649 972 zł, z czego  
5 805 443 zł stanowiło dofinansowanie z Regional-
nego Programu Operacyjnego województwa dol-
nośląskiego na lata 2007–2013, a pozostałe środki 
– z budżetu miasta Bolesławiec.

• 1 czerwca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zo-
stała otwarta wystawa „Dziecięce wspomnienia. 
Zabawki z czasów PRL”. Ekspozycja pochodziła 
ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kiel-
cach.

• 2 czerwca Powiatowy Zespół Szkół i Placówek 
Specjalnych w Bolesławcu uroczyście obchodził 
50-lecie swojej działalności. 

• 3 czerwca jury konkursu na najlepiej zagospodaro-
waną przestrzeń publiczną w Polsce, zorganizowa-
nego przez Związek Urbanistów Polskich, ogłosi-
ło, że miasto Bolesławiec zwyciężyło w kategorii 
„Zrewitalizowana przestrzeń publiczna” za rewi-
talizację Rynku wraz z plantami. Całkowity koszt 
realizacji tego projektu wyniósł 7 877 200 zł, w tym 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego – 3 899 343,80 zł.

• Małgorzata Szeliga, zawodniczka UKS Tukan Iwi-
ny, zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Biegu na Orientację, które odbyły się 
w dniach 3 – 5 czerwca pod Nowym Wiśniczem 
(woj. małopolskie). 

• Od 3 do 12 czerwca w galerii Długa BOK-MCC 
była czynna wystawa „4xP”, na której prezentowa-
ne były prace warsztatowiczów czterech pracowni: 
plastycznej, ceramiczno–rzeźbiarskiej, szkła i wi-
trażu oraz autorskiej pracowni Mateusza Grobelne-
go. 

• 5 czerwca na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia 
Górników Surowców Mineralnych w Bolesławcu 
przewodniczącym zarządu został wybrany Zbi-
gniew Sas.

• 6 czerwca w pierwszą rocznicę beatyfikacji księdza 
Jerzego Popiełuszki w kościele Chrystusa Króla  
w Bolesławcu została odprawiona Msza św. z licz-
nym udziałem członków i sympatyków NSZZ Soli-
darność oraz pocztów sztandarowych Związku.

• 6 czerwca na konferencji w Toruniu delegacja 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu odebrała 
dyplom za zdobycie I miejsca w Polsce w konkursie 
„Nasz projekt eTwinning” za projekt „Books Make 
Friends and Friend Make Books”, a nauczycielka 
tej szkoły Teresa Prokowska – odebrała dyplom za 
zdobycie indywidualnie II nagrody za projekt kon-
kursu o Marii Skłodowskiej-Curie.

• Jerzy Zieliński, sekretarz Bolesławca, został prze-
wodniczącym Grupy Roboczej „Komunikacja ko-
lejowa” Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregio-
nu Nysa. Jej zadaniem jest ustalenie priorytetów 
strony polskiej w ramach połączeń kolejowych na 
tym obszarze.

• 9 czerwca gen. broni Arvinder Singh Lamba, za-
stępca dowódcy Wojsk Lądowych Republiki Indii 
oraz wysocy rangą oficerowie hinduscy złożyli 
wizytę w 10. BKP w Świętoszowie. Towarzyszył 
im szef szkolenia Wojsk Lądowych RP gen. dyw. 
Paweł Lamla. 

• 10 czerwca MDK w Bolesławcu zorganizował  
w Galerii Zdolnych „Noc poetów” pod hasłem „Po-
rozmawiajmy o poezji. Dlaczego klasycy?”. Zapre-
zentowano poezję Zbigniewa Herberta.

• 11 czerwca przejazd pociągu Eurocity Wawel  
z Krakowa do Berlina został wzbogacony prezen-
tacjami o charakterze performatywnym, zorgani-
zowanymi przez narodowy Teatr Stary z Krakowa  
i Teatr im. Maksyma Gorkiego z Berlina, które od-
bywały się na stacjach i na trasie przejazdu pocią-
gu. W Bolesławcu pociąg powitały Glinoludy, któ-
re także uczestniczyły w przedsięwzięciu.

• 11 czerwca z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośni-
ków Wsi Raciborowice otwarto Skwer Pamięci  
w Raciborowicach Dolnych. W uroczystości wzięli 
udział: Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski, 
Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Ha-
niszewski, Przewodniczący Rady Gminy Adam 
Maksymczyk oraz Prezes Kopalni Nowy Ląd Sta-
nisław Małek.

• 11 czerwca, w trakcie konwencji powiatowej bo-
lesławieckiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
podpisane zostało porozumienie o współpracy z le-
wicową partią Die Linke Bautzen w Niemczech. 
Podpisali je przewodniczący tych organizacji:  
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Uroczystość otwarcia Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka, 1 czerwca 2011 r.
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Uroczystość otwarcia Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka, 1 czerwca 2011 r.
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Sven Scheidemantel i Stanisław Chwojnicki.
• 11 czerwca grupy taneczne Modus i Etiuda z MDK 

w Bolesławcu zdobyły nagrody na ogólnopolskim 
Turnieju Tańca „Let’s Dance” we Wrocławiu.  
W kategorii „Inne formy tańca” grupa Modus zwy-
ciężyła, a Etiuda zajęła drugie miejsce. Choreogra-
fem obydwu grup jest Halina Bałacka-Kłak. 

• W dniach 11–12 czerwca w Słubicach na Mistrzo-
stwach Zrzeszenia LZS Juniorów, Juniorów Młod-
szych i Młodzieżowców w Lekkiej Atletyce repre-
zentacja MKS Bolesłavia zdobyła 8 medali, a klub 
wywalczył 5 miejsce w kraju. Złote medale dla 
Bolesławca zdobyły: Agnieszka Dalmata (w rzucie 
dyskiem) i Beata Dąbal (w rzucie młotem). Obie 
zawodniczki są podopiecznymi trenera Tomasza 
Markowskiego.

• 12 czerwca na XVI Karnawale Kultur w Berlinie 
uczestniczyła (jako gość honorowy i jedyna z Pol-
ski) licząca ponad 20 osób grupa bolesławieckich 
Glinoludów, zaproszona do udziału wśród 90 grup 
artystycznych z całego świata. Wyjazd zorganizo-
wało Stowarzyszenie Via Sudetica.

• 12 czerwca na boisku sportowym w Bolesławicach 
odbyła się Bałkańska Festa. Główną atrakcją był 
występ greckiej grupy wokalno–instrumentalnej 
Mythos.

• 13 czerwca ogłoszono, że dotychczasowy I za-
stępca prezydenta Bolesławca, Wiesław Ogrodnik,  
z dniem 14 czerwca kończy pełnienie tej funkcji  
i obejmuje stanowisko prezesa Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, a dotychczasowy 
prezes tej spółki – Józef Król – wygrał konkurs na 
stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Bolesławcu.

• 15 czerwca w Sali Rajców bolesławieckiego Ratu-
sza odbyła się promocja III edycji Rocznika Bole-
sławieckiego.

• 15 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie no-
wopowstałej Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów, 
która jest organem doradczo-opiniodawczym  
w sprawach dotyczących jakości życia osób w star-
szym wieku. W jej skład wchodzą przedstawiciele 
zgłoszeni przez instytucje publiczne i organizacje 
pozarządowe. Przewodniczącą Rady została Euge-
nia Wolska ze Stowarzyszenia Społecznego Carpe 
Diem.

• Kuba Berestecki, uczeń klasy III Gimnazjum Sa-
morządowego nr 2 w Bolesławcu, zdobył 9. miej-
sce w krajowym finale konkursu „Losy żołnierzy  
i dzieje oręża polskiego od Obertyna do Wiednia”.

• 16 czerwca w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” zo-
stała uroczyście otwarta fabryka Guardian Loko-
motive Poland, która będzie produkować plastiko-
we części do samochodów i docelowo zatrudni 240 
pracowników.

• Na Mistrzostwach Świata Masters w Judo rozegra-
nych we Frankfurcie nad Menem w dniach 16–19 
czerwca bolesławianin Edward Spraski zdobył 
siódme miejsce w kategorii +100 kg.

• W dniach 16–19 czerwca odbyły się Dni Bolesław-
ca. 

 Pierwszy dzień upłynął pod nazwą „Czwartek blu-
esowy” w związku z IV edycją Spotkań Blueso-
wych „Blues Night in Bolesławiec”. Na scenie na 
pl. J. Piłsudskiego wystąpiły gościnnie zespoły: 
Eich Band (z Niemiec), 20 Mil od Miasta (z War-
szawy) i Sun Mackers (z Poznania) oraz bolesła-
wieckie grupy: B. Combo, Chłopaki z Ferajny, 
Knowbody Knows i Mercedes Band. Pomysłodaw-
cami imprezy była Grupa Inicjatywna „BNiB”: Jan 
Dudek, Maciej Tylenda i Dariusz Uściński.

 W galerii Długa BOK-MCC odbył się wernisaż 
wystawy „Ogród Marzeń. Współczesna sztuka  
Albanii”.

• 17 czerwca w hallu Ratusza otwarto retrospektywną 
wystawę dotyczącą Telewizyjnego Turnieju Miast 
Bolesławiec–Sanok z 27 kwietnia 1986 r. przygo-
towaną przez bolesławieckie Muzeum Ceramiki, 
a w hallu BOK-MCC odbył się wernisaż dwóch 
wystaw: „Bolesławiec nasze miasto” (pierwsza 
wystawa Stowarzyszenia Fotograficznego „Obiek-
tywni”) oraz „Artyści dla Bolesławca” (ekspozycja 
prac dziewięciu bolesławieckich twórców sztuk 
różnych). 

  Na scenie w rytmach reggae wystąpiły amatorskie 
zespoły artystyczne: Soft, Eternal Kiss, The Side 
Effect, Capoeira Gerais, Break Dance dla Dzieci, 
APS Bunt, Holy Flame, Papierowa Orkiestra z No-
wej Wsi oraz The 3nd Grouband. Gwiazdą wieczo-
ru był zespół Maleo Reggae Rokers.

• 18 czerwca odbył się Festiwal Kultury Południo-
wosłowiańskiej. Jak co roku powstała osada „dom-
ków”, które na czas festiwalowych prezentacji 
zasiedliły Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły 
folklorystyczne. Gośćmi honorowymi byli: amba-
sador Chorwacji Ivan del Vechio, ambasador Bo-
śni i Hercegowiny Koviljka Špirić oraz prezydent 
Prnjavora Darko Tomaš. Festiwal rozpoczął koro-
wód z udziałem ok. 300 uczestników, który prze-
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szedł z Rynku na pl. Piłsudskiego. Zorganizowano 
konkurs na „dobrą pitę”. Atrakcją było gotowanie  
i degustowanie „Bałkańskiego kociołka”, pity, zupy 
paprykowej i gulaszowej oraz pečenicy. Wystąpiły 
gościnnie zespoły: Vila Velebita z Chorwacji, Pro-
svjeta z Bośni i Hercegowiny oraz Boban i Marko 
Marković Orchestra z Serbii.

• 19 czerwca w Rockową Niedzielę odbył się Turniej 
Tańca Nowoczesnego w kategoriach: Street Dan-
ce, Freestyle, Break Dance oraz spektakl teatralny  
„O rybaku i...”. Zaprezentowała się także Szkoła 
Tańca Orientalnego Arabeska i Szkoła Tańca Fla-
menco Carmen. Zorganizowano Międzynarodowy 
Mityng Szachowy – Bolesławieckie Święto Sza-
chów. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Kacper 
Grela, a wśród kobiet – Barbara Stafińska.

  W tym dniu upamiętniono też zdobycie przez bole-
sławianina Ryszarda Tomczyka tytułu mistrza Eu-
ropy w boksie w wadze piórkowej w dniu 19 czerw-
ca 1971 r. w Madrycie. Był ogromny jubileuszowy 
tort, kwiaty i życzenia od przedstawicieli władz 
samorządowych Bolesławca. Honorowymi gośćmi 
na jubileuszu bolesławieckiego mistrza Europy byli 
znani mistrzowie boksu: Wojciech Bartnik, Janusz 
Gortat, Józef Grzesiak, Zdzisław Nowak, Wiesław 
Rutkowski i Janusz Zarenkiewicz. Na telebimie 
pokazano walkę finałową R. Tomczyka z Węgrem 
Andrásem Botosem o tytuł mistrzowski sprzed 40 
lat. Zorganizowano trzy pokazowe walki bokser-
skie. 

 Wieczorem odbył się koncert zespołu Budka Sufle-
ra z gośćmi – Izabelą Trojanowską i Feliksem An-
drzejczakiem. 

  Przez cały czas trwania Dni Bolesławca Zakłady 
Ceramiczne Bolesławiec udostępniały teren swo-
jego zakładu do zwiedzania, umożliwiały spró-
bowania swoich sił w malowaniu wyrobów cera-
micznych, a na zewnątrz zakładów odbywał się 
kiermasz ceramiczny. 

• W dniach 17 – 19 czerwca na Letnich Otwartych 
Mistrzostwach Polski Masters w Gliwicach zawod-
nicy bolesławieckiego Klubu Pływackiego Ma-
sters zdobyli 5 medali. Złoto wywalczyli: Andrzej 
Daszyński (200 m stylem motylkowym) i Henryk 
Kopaniecki (400 m stylem zmiennym), a brązowe 
medale – Fryderyk Popieliński (200 m stylem mo-
tylkowym oraz klasycznym) i Henryk Kopaniecki 
(100 m stylem grzbietowym). 

• 18 czerwca na rozegranym w Jeżowie Sudeckim 
turnieju finałowym Mistrzostw Orlików Okręgu 

Jeleniogórskiego w Piłce Nożnej zwyciężył bole-
sławiecki team BKS Bobrzanie. Skład drużyny: 
Szymon Cieśla, Mateusz Giergielewicz, Bartek 
Gudzowski, Kacper Guzowski, Rafał Konik, Da-
wid Kowalonek, Miłosz Kozioł, Martin Nako-
nieczny, Gabriel Piotrowski, Adrian Puzio, Kamil 
Tyndyk, Arkadiusz Ziółkowski. Trenerem zespołu 
jest Mirosław Szapiel. 

• 19 czerwca w Piwnicy Paryskiej w Bolesławcu wy-
stąpił bolesławianin Tomek Wachnowski z koncer-
tem „Piosenki, które lubię...”. 

• 19 czerwca najdłużej działająca w powiecie bole-
sławieckim Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałto-
wie uroczyście obchodziła swoje 65-lecie.

• 25 czerwca MOSiR zorganizował koncert „Szan-
ty nad Bobrem” w amfiteatrze przy ul. Spacerowej  
w Bolesławcu. Wystąpiły zespoły: Za Horyzontem, 
Sailor oraz Drake.

• W dniach 25–26 czerwca odbyły się Dni Miasta  
i Gminy Nowogrodziec pod nazwą „Garniec Mio-
du”. Wśród wielu imprez i pokazów część związana 
była z pszczelarstwem. Samorządowcy i sportowcy 
(miasto kontra gmina) rozegrali charytatywny mecz 
w piłkę nożną – całkowity dochód (1 054,37 zł, 
a łącznie z licytacją i loterią zebrano ponad  
6 700 zł) został przeznaczony na potrzeby ciężko 
chorej 13-letniej Agaty Król, mieszkanki Zebrzy-
dowej. Na scenie występowały miejscowe zespoły 
artystyczne, a w koncercie finałowym – Zbigniew 
Wodecki z zespołem.

• W dniach 25–26 czerwca odbyły się Dni Gminy 
Osiecznica. Pierwszego dnia były zawody spraw-
nościowe Ochotniczych Straży Pożarnych, II Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Osiecz-
nica oraz występy taneczne i koncerty zespołów 
muzycznych. Drugiego dnia – Skate Maraton 
Borów Dolnośląskich (w biegu głównym na dy-
stansie 42 km wystartowało 190 zawodników), 
pokazy sprawnościowe Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej oraz występy lokalnych zespołów mu-
zycznych.

• 26 czerwca bolesławieckie Glinoludy z okazji Dni 
Lubina zaprezentowały się w tym mieście z hasłem 
„Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny”. 

• 27 czerwca do kościoła Chrystusa Króla w Bole-
sławcu uroczyście wniesiono relikwie błogosła-
wionego papieża Jana Pawła II. Ceremonii prze-
wodniczył biskup legnicki Stefan Cichy.

• 29 czerwca w galerii Format MBP w Bolesławcu 
odbył się wernisaż wystawy fotograficznej doku-
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mentującej dwie dekady festiwalu Blues nad Bo-
brem. Jej autorami byli bolesławieccy fotograficy: 
Grzegorz Sidorowicz i Leszek Żukrowski, a nad 
przygotowaniami do niej czuwała inicjatorka i wie-
loletnia organizatorka tego festiwalu – Krystyna 
Juszkiewicz. Wernisaż uświetnili gościnnym wy-
stępem gitarzyści: Jacek Jaguś (J.J. Band) i Bartek 
Miarka (Hoo-Doo Band). Wystawa była czynna do 
końca sierpnia.

• 30 czerwca Rada Powiatu Bolesławiec podjęła 
uchwałę o utworzeniu Zespołu Resocjalizacyjnego 
w Iwinach, złożonego z: Powiatowego Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapii, Powiatowego Gimna-
zjum Specjalnego i Powiatowego Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego.

LIPIEC 

• 1 lipca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy  
ul. Mickiewicza odbyła się uroczystość odznacze-
nia Bronisława Wolanina medalem Zasłużony Kul-
turze Gloria Artis, nadanym przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskie-
go w dniu 22 lutego 2011 r. Uroczystości towarzy-
szyła wystawa prac bolesławieckiego artysty-cera-
mika, która była czynna do końca października.

• 1 lipca w amfiteatrze przy ul. Spacerowej w Bo-
lesławcu odbyło się Muzyczne Otwarcie Wakacji, 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Pozytyw-
nych Inicjatyw z pomocą instytucji kultury powia-
tu, miasta i gminy Bolesławiec. Wystąpiły lokalne 
zespołu muzyczne, zbierano dary dla schroniska 
koni Tara. Informację o powstaniu SPI podano na 
portalu internetowym Bolec.Info w dniu 4 czerwca 
2011 r. Organizacja ta jako swojego przedstawicie-
la (nie ma w niej innych władz, członkowie są rów-
ni) wybrała Łukasza Ludwikowskiego – muzyka  
i fotografa.

• 1 lipca Zespół Podgrodzianki z Raciborowic ob-
chodził 25-lecie powstania zespołu. 

• Na przełomie czerwca i lipca, w finale 22. Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy o Filmie w Gdańsku, 
tegoroczni maturzyści I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bolesławcu: Kaja Kruszyńska i Igor Kola-
nowski zajęli 6 miejsce. Opiekunem byłych liceali-
stów była Katarzyna Żak

• 3 lipca w sali konferencyjnej BOK-MCC odbył 
się koncert grupy Poeticon zatytułowany „Duszą  
i piórem”. W repertuarze były piosenki z tekstami  
i muzyką członków tej grupy z 4-letniego okresu 
jej działalności.

• 3 lipca w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chro-
brego w Nowogrodźcu odbył się koncert Orkie-
stry Symfonicznej ze Szkoły Muzycznej w Grazu 
(Austria) w ramach Międzynarodowego Festiwalu  
Eurochestries Dolny Śląsk 2011. Publiczność wy-
słuchała utworów: W.A. Mozarta, L. van Beetho-
vena, P. Czajkowskiego, J. Brahmsa, J. Straussa 
(syna) i J. Straussa (ojca). 

• W dniach 4–8 lipca w MDK w Bolesławcu od-
bywał się Festiwal Sztuk Audiowizualnych – See 
the Sound. Był to cykl warsztatów poświęconych 
sztukom wizualnym i ich połączeniu z muzyką  
i dźwiękiem (warsztaty animacji poklatkowej). 
Prowadzili je: Marek Straszak (ASP w Berlinie)  
i Wojciech Kukuczka (ASP we Wrocławiu). W fi-
nale tej imprezy, w dniu 9 lipca, prof. Agnieszka 
Bandura z ASP we Wrocławiu wygłosiła wykład  
o psychoestetyce widzenia, odbył się też pokaz 
animacji poklatkowych w wykonaniu uczestników 
warsztatów STS oraz koncert zespołu triphopowe-
go SNIPZ z Poznania.

• Od 4 do 15 lipca na terenie Zakładów Ceramicz-
nych Bolesławiec odbywał się plener pracowni 
ceramicznej MDK w Bolesławcu. Uczestnicy do-
skonalili swoją umiejętność lepienia w glinie sza-
motowej oraz zapoznawali się z powstawaniem 
wyrobów zakładowych. Plener prowadziła Joanna 
Mysłek-Michnowska.

• Rozpoczęto wyburzanie hotelu Piast w Bolesław-
cu. Na jego miejscu powstanie galeria handlowa 
Bolesławiec Center City o całkowitej powierzchni 
9309 m2. Zakończenie budowy planowane jest na 
koniec 2012 r.

• 5 lipca w Żeliszowie został uroczyście otwarty 
nowy wielofunkcyjny Dom Ludowy. Koszt inwe-
stycji wyniósł 960 tys. zł.

• Mateusz Grobelny, artysta-ceramik związany  
z BOK-MCC, prezentował swój unikatowy, mobil-
ny (ustawiony na nogach) piec na Międzynarodo-
wym Festiwalu Ceramiki w Aberystwyth w Wiel-
kiej Brytanii.

• Podczas nadzwyczajnego Konwentu Starostów 
Województwa Dolnośląskiego, który odbył się  
w dniach 7–8 lipca w czeskim Kravaře, starosta bo-
lesławiecki Cezary Przybylski został uhonorowany 
nagrodą za szczególne zasługi dla polskiej geode-
zji.

• 10 lipca (w niedzielny wieczór o godz. 22.00) na 
schodach bolesławieckiego Ratusza odbył się spek-
takl „Kobieta i mężczyzna, czyli o narodzinach du-
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cha”, przygotowany przez Studio Aktorskie BOK-
-MCC (prowadzone przez Sławomira Ratajskiego) 
i Zespół Pieśni i Tańca Bolesławiec (prowadzony 
przez Elżbietę Andrusieczko-Tor).

• 10 lipca na Festiwalu Ceramiki w Pszczynie odbyła 
się parada Glinoludów z Bolesławca. Papa Glinolud 
(Bogdan Nowak) otwierał paradę, jadąc na koniu.

• W dniach 12–21 lipca w BOK-MCC odbył się in-
terdyscyplinarny plener artystyczny „Bezgranicz-
na Fascynacja Sztuką Bolesławiec – Kamenz”. 
Wzięło w nim udział 12 artystów z obu miast  
– z Kamenz: Volker Lenkeit (rzeźba, malarstwo), 
Tanja Rein (malarstwo), Katja Springer (fotogra-
fia), Frank Vogt (rzeźba) i Moni West (malarstwo), 
a z Bolesławca: Agnieszka Bondzior (ceramika), 
Mateusz Grobelny (rzeźba), Magdalena Konieczna 
(szklarstwo), Kamila Michoń (malarstwo), Edyta 
Orlińska (ceramika), Rafał Tur (grafika, fotografia) 
i Zbigniew Zieliński (malarstwo). Komisarzem ple-
neru był Mateusz Grobelny. Po zakończeniu plene-
ru zorganizowano wystawy w obydwu miastach.

• 14 lipca na zaproszenie BOK-MCC przybyła do 
Bolesławca znana polska wytwórnia filmowa  
Se-Ma-For z Łodzi. Dla sympatyków animacji 
przygotowano bezpłatne projekcje, filmową grę 
miejską, wystawę fotosów i zdjęć z planu filmowe-
go „Zajączek Parauszek” oraz warsztaty animacji  
poklatkowej.

• 15 lipca w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż 
wystawy „3 x Gajda”. Zaprezentowały na niej 
swoje prace trzy artystki specjalizujące się w rzeź-
bie ceramicznej: Marita Benke-Gajda oraz córki:  
Jadwiga i Weronika.

• W dniach 17–31 lipca w Zamku Kliczków od-
był się III Plener Malarski zorganizowany przez 
Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręgu Wrocławskiego. Kuratorem pleneru była 
Krystyna Szczepaniak. Artyści uczestniczący  
w plenerze: Maciej Albrzykowski, Piotr Butkie-
wicz, Małgorzata Etber-Warlikowska, Małgorzata 
Futkowska, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, 
Anna Kowalska-Szewczyk, Anna Kutera, Bogu-
sław Story, Krystyna Szczepaniak, Urszula Śliz  
i Urszulka Wilk.

• 17 lipca w Görlitz, w drugim dniu Śląskiego  
Jarmarku Garncarskiego, odbyła się parada bole-
sławieckich Glinoludów.

• W lipcu odbyła się po raz siedemnasty pielgrzymka 
bolesławian na kresy, w programie której był m. in. 
udział w odpuście w kościele Matki Bożej Szka-

pleżnej w Buczaczu. Pielgrzymkę, z udziałem ks. 
Krzysztofa Bojko – kapelana środowisk kresowych 
i sybiraków diecezji legnickiej, zorganizował Józef 
Zając z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich w Bolesławcu.

• W lipcu ukazała się książka Joanny Sawickiej „Bo-
lesławieckie opowieści czasu przełomu”.

• 18 lipca p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju Go-
spodarczego i Promocji Miasta Tomasz Gabrysiak 
odebrał wyróżnienie dla Bolesławca za zajęcie  
11 miejsca w kraju w Rankingu Samorządów Rze-
czypospolitej w kategorii gminy miejskie i miej-
sko-wiejskie za rok 2010. Ranking ma na celu ho-
norowanie gmin, które najbardziej dbają o rozwój  
i podniesienie jakości życia mieszkańców.

• W dniach 18–24 lipca Zespół Pieśni i Tańca Bo-
lesławiec gościł w Issoire (Francja). Uczestniczył 
tam w Międzynarodowym Festiwalu Folklory-
stycznym. Oprócz standardowych tańców polskich 
zaprezentował także tańce serbskie. Indywidual-
nym sukcesem bolesławian był wybór Aleksandry 
Glińskiej królową, a Łukasza Kraśnickiego – kró-
lem festiwalu.

• Na XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  
w Sportach Letnich, która odbyła się w dniach 
19–23 lipca w Płocku, srebrne medale zdobyli lek-
koatleci MKS Bolesłavia: Beata Dąbal (w pchnię-
ciu kulą) i Bartosz Wróbel (w biegu na 2000 m  
z przeszkodami), a w sztafetowym biegu przełajo-
wym dziewcząt rozegranym w okolicach Nowego 
Dworu Mazowieckiego, zawodniczki UKS Tukan 
Iwiny: Dominika Burdyna, Angelika Haniszewska 
i Dominika Kanikowska zdobyły brązowy medal.

• 23 lipca w galerii Długa BOK-MCC odbył się wer-
nisaż wystawy „Okna-Obraz-Obiekt” Kamili Mi-
choń. Wystawa była czynna do 11 sierpnia. 

• 29 lipca w sali konferencyjnej BOK-MCC bolesła-
wieccy artyści Poeticonu zaprezentowali autorski 
program „Z poezją do lata”. Opiekunką grupy jest 
Anna Frąszczak.

• 30 lipca grupa młodzieży z gminy Nowogrodziec 
wraz z opiekunami wyjechała do Czech w ramach 
realizowanej od 3 lat współpracy Partnerstwo 
Miast Kaolinowych, w którym uczestniczą mia-
sta niemieckie: Hirschau, Königswartha, Mügeln, 
Schnaittenbach, Sornzig-Ablass i Tirschenreuth;  
z Czech – Nová Role i z Polski – Nowogrodziec.

SIERPIEŃ

• 1 sierpnia przy tablicy pamiątkowej i znaku Pol-
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ski Walczącej umieszczonej na miejskich murach 
obronnych bolesławieccy harcerze przy udziale 
kombatantów i przedstawicieli samorządu miej-
skiego uczcili 67. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego.

• 1 sierpnia w sali Forum podczas uroczystych ob-
chodów Święta Policji przedstawiciel DEKRA 
Certyfikacion przekazał Certyfikat ISO 9001:2008 
dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

• W sierpniu odbywał się w Bolesławcu 47. Mię-
dzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. 
Uczestniczyło w nim 5 artystów z zagranicy: Mika 
Sarasjoki (Finlandia), Anja-Christina Carstensen 
(Niemcy), Yoriy Musatov (Ukraina), Lesia Padun 
(Ukraina) i CJ Jilek (USA) oraz 8 z Polski: Bar-
bara Kozłowska-Trojnar, Magda Gazur (komisarz 
pleneru), Lidia Kupczyńska-Jankowiak, Krzysztof 
Łobczowski, Giotto Dymitrow, Monika Skorupska, 
Alicja Patanowska i Katarzyna Urbaniak. Swo-
je prace tworzyli w trzech zakładach: Spółdzielni 
Rękodzieła Artystycznego Ceramika Artystyczna, 
Zakładach Ceramicznych Bolesławiec sp. z o.o.  
i Fabryce Naczyń Kamionkowych Manufaktura 
sp. j. Smoleński & Zwierz w Bolesławcu.

– Formalne otwarcie pleneru odbyło się 5 sierpnia  
w galerii BOK-MCC i było połączone z wernisa-
żem wystawy prac ubiegłorocznej plenerowiczki 
Kariny Marusińskiej pt. „Serio?”.

–  W dniach 9, 11, 16 i 22 sierpnia odbywały się wie-
czorne prezentacje dorobku plenerowiczów. 

– Na zakończenie pleneru w dniu 26 sierpnia w ga-
lerii BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy „Ce-
ramiczne faktury” – ceramiczne mozaiki i patery  
dr hab. Mirosława Kocińskiego.

• Andrzej Dziedzic, zawodnik bolesławieckiego Klu-
bu Pływackiego Masters zdobył 6 medali w pływa-
niu (3 złote i 3 srebrne) na Światowych Letnich 
Igrzyskach Polonijnych przeprowadzonych we 
Wrocławiu w dniach 30 lipca – 6 sierpnia. Został 
zaproszony do udziału w igrzyskach przez Polonię 
kanadyjską, ponieważ mieszkał kiedyś w Kanadzie.

• 5 sierpnia podczas święta 10. BKP w Świętoszo-
wie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru 
jednostki na ręce jej nowego dowódcy gen. bryg. 
Cezarego Podlasińskiego przez dotychczasowego 
dowódcę, gen. bryg. Andrzeja Reudowicza, który  
z dniem 1 lipca został szefem Centrum Dowodze-
nia w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych 
(stanowisko to do tej pory zajmował gen. Cezary 
Podlasiński).

• W dniach 7–15 sierpnia w Zamku Kliczków odbył 
się XXI Festiwal Blues nad Bobrem. Przez cały 
czas jego trwania znani muzycy (Roman Badeń-
ski, Bertram Becher, Leszek Cichoński, Tomasz 
Grabowy, Jacek Jaguś, Artur Lesicki, Zbigniew 
Lewandowski, Bartosz Łęczycki, Tomasz Łosow-
ski, Katarzyna Maliszewska, Jacek Królik, Marek 
Napiórkowski, Wojciech Pilichowski, Krystyna 
Prońko, Roman Puchowski, Marek Raduli, Andrzej 
Sajdak, Paweł Serafiński, Jacek Siciarek, Aleksan-
dra Sozańska-Kut) prowadzili Warsztaty Muzycz-
ne im. Wojtka Seweryna z udziałem 196 uczestni-
ków w 19 klasach (m. in. 6 klas gitary elektrycznej  
i 3 klasy harmonijki). Warsztaty w klasie fotogra-
fii prowadził bolesławiecki fotografik – Grzegorz 
Sidorowicz. Wieczorami na dziedzińcu zamkowym 
odbywały się jam session warsztatowiczów i wy-
kładowców. W ramach festiwalu odbyły się także:

– 10 sierpnia koncert Marka Raduli i Krzysztofa 
Ścierańskiego,

– 12 sierpnia koncert zespołu Pilichowski Band,
– 14 sierpnia Przegląd Zespołów Bluesowych im. 

Tadeusza Nalepy oraz koncert ubiegłorocznych 
laureatów tego przeglądu.

   Nagrody w tegorocznym przeglądzie 
   w poszczególnych kategoriach zdobyli:
– najlepszy zespół przeglądu – grupa Cotton Wing;
– wyróżnienie w kategorii najlepszy zespół przeglą-

du – zespół Midnight Blues;
– najlepszy koncert akustyczny – zespół Jenderal, 

Dobrzyński–Guzowski;
– nagroda publiczności – zespół Midnight Blues;
– najciekawiej wykonany utwór Tadeusza Nalepy – 

zespół Blues Drive;
– najlepszy wokalista – Hubert Szczęsny z zespołu 

Nie Strzelać do Pianisty;
– najlepszy gitarzysta – Marcin Guzowski z zespołu 

Cotton Wing;
– najlepszy basista – Adam Zagrodzki z zespołu Cot-

ton Wing;
– najlepszy perkusista – Janusz Wawrzynowicz z ze-

społu Cotton Wing;
– najlepszy harmonijkarz – Bartek Łuczyński z ze-

społu Blues Drive.
  Podobnie jak w roku ubiegłym w Bolesławcu odby-

ło się tylko jedno festiwalowe wydarzenie – Msza 
św. w oprawie bluesowej i koncert Dominiki Mi-
chalak w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
na Osiedlu Kwiatowym w dniu 13 sierpnia.

 Festiwal został zorganizowany przez Stowarzysze-
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nie Blues nad Bobrem.
• Mieszkańcy wsi Gościszów (gmina Nowogrodziec) 

odwiedzili swoje rodzinne strony – Nowy Marty-
niec w Bośni i Hercegowinie. Zostali tam gościnnie 
przyjęci – jak rodzina, z którą odbywa się spotkanie 
po wielu latach. 

• W dniach 12–22 sierpnia na terenie MOSiR  
w Bolesławcu odbywał się zlot carawaningu. Jego 
uczestnicy (wśród ok. 100 załóg większość stano-
wili uczestnicy z Czech, Norwegii, Holandii i Sło-
wacji) brali udział w Festiwalu Blues na Bobrem, 
Bolesławieckim Święcie Ceramiki oraz zwiedzili 
zabytki w okolicach Bolesławca.

• W dniach 15–21 sierpnia młodzież z miast partner-
skich Bolesławca: z Mariagerfjord w Danii, z Mol-
de w Norwegii, z Nogent-sur-Marne we Francji,  
z Siegburga w Niemczech i Vallecorsa we Wło-
szech odbyła tygodniowe spotkanie w Bolesławcu 
w ramach projektu „Człowiek z pasją – aktywnym 
obywatelem” realizowanego przez Gimnazjum  
Samorządowe nr 3 we współpracy z Urzędem 
Miejskim. 20 sierpnia na małej scenie (w ramach 
Bolesławieckiego Święta Ceramiki) na pl. Piłsud-
skiego zaprezentowany został wspólnie przygoto-
wany program muzyczny.

• Od 16 do 27 sierpnia w MDK w Bolesławcu re-
alizowany był ogólnopolski projekt teatralno-edu-
kacyjny „Lato w teatrze” w formie warsztatów dla 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Zajęcia prowadzone były w czterech grupach:

– aktorskiej – prowadzonej przez aktorów Roberta 
Gulaczyka i Kamila Przybosia,

– kostiumowo-scenograficznej – prowadzonej przez 
Piotra Tetlaka,

– muzycznej, którą prowadzili muzycy: Krzysztof 
„Konik” Konieczny, Piotr „Blusmen” Jankowski  
i Artur „Gaja” Krawczyk,

– promocyjno-dziennikarskiej – prowadzonej przez 
Grzegorza Żurawskiego i Adama Rodolińskiego.

 Na zakończenie warsztatów ich uczestnicy oraz 
profesjonaliści w dniach 26 i 27 wystąpili w spek-
taklu „Teatr mój widzę...”, który odbył się w auli  
I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu.

• W dniach 17–21 sierpnia odbywało się 17. Bole-
sławieckie Święto Ceramiki.

• W Rynku przez cały czas jego trwania 88 wystaw-
ców prezentowało i sprzedawało swoje wyroby 
na kiermaszu ceramicznym „Ceramiczny zawrót 
głowy”. Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” na 
parkingu przy swojej siedzibie zorganizowały kier-

masz, który trwał do 23 sierpnia, a wyroby cera-
miczne sprzedawano nawet z 35% rabatem.

  18 sierpnia w galerii Długa BOK-MCC została 
otwarta ekspozycja prac ceramicznych Kazimierza 
Kalkowskiego (czynna do 11 września).

  19 sierpnia w Muzeum Ceramiki odbył się wer-
nisaż wystawy „Pasja tworzenia”, prezentującej 
rzeźby ceramiczne oraz naczynia kamionkowe pro-
jektu Janiny Bany-Kozłowskiej oraz obrazy olejne 
i akwarele Mieczysława Kozłowskiego (czynna do 
25 września). Wystawie towarzyszył polsko-an-
gielski katalog, przybliżający sylwetki twórców. 

• Od 19 sierpnia na ul. B. Prusa odbywała się Giełda 
Staroci zorganizowana przez Bolesławieckie Sto-
warzyszenie Kolekcjonerów i Miłośników Historii 
Miasta. Od tego dnia można też było nabywać du-
katy miejskie. W 2011 r. wykonane ze stopu Nor-
dic Gold monety miały średnicę 30 mm, a na ich 
awersie umieszczono ceramiczny wzór stempel-
kowy. Cena jednego dukata – 7 zł, a cena dukata  
w blistrze formatu pocztówki – 9 zł.

• Mateusz Grobelny na skwerze przy Rynku rozpalił 
autorski piec ceramiczny Rydwan Ognia– zbudo-
wany z 7 ton różnych materiałów przez 20 osób w 
ciągu 20 dni. Na skwerze przy BOK-MCC dla dzie-
ci zostało otwarte „Miasteczko animacji ceramicz-
nych” – warsztaty toczenia na kole, malowania i 
stempelkowania biskwitów. Młodzi ceramicy przez 
następne dwa dni poprzebierani występowali w au-
torskich programach artystycznych. Wystąpił także 
zespół Babsztyle z Gromadki oraz Daria i Dagmara 
Szuk, Random, Ceramik Jazz Band oraz Świnka 
Halinka (mieszanka kabaretu, reggae, ska, folku  
i rock’and’rolla).

• Wieczorem o godz. 21.30 ulicami: Rynek, Sierp-
nia’80 i A. Asnyka przeszła ceramiczna parada „Ce-
ramika w ogniu”. W barwnym korowodzie z człon-
kami Bractwa Ceramicznego szli członkowie władz 
miejskich i powiatu bolesławieckiego, liczna grupa 
przedstawicieli lokalnych zakładów ceramicznych 
– wśród nich Zdobinki z Zakładów Ceramicznych 
Bolesławiec, wystawcy oraz goście z zaprzyjaź-
nionych miast. Zaprezentowali się również rycerze 
z Drużyny Rycerskiej Syrokomla oraz aktorzy na 
szczudłach z płonącymi pochodniami. Starostwo 
Powiatowe promowało Stary Teatr – jego przed-
stawiciele wystąpili w historycznych barwnych 
strojach, teatralnych kostiumach i maskach (stąd 
nazwa promocji – Morze Masek). Paradę zakoń-
czył pokaz sztucznych ogni. Na scenie głównej na 
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pl. J. Popiełuszki nastąpiło oficjalne otwarcie Bole-
sławieckiego Święta Ceramiki i przekazanie kluczy 
do bram miasta Bractwu Ceramicznemu. Główną 
nagrodę za najciekawsze przebranie zdobył zespół 
z BOK-MCC – za przebranie „Cztery żywioły”,  
a indywidualnie – Mateusz Boczarski – za przebra-
nie „Ceramiczny, wystrzałowy potwór”. Wieczór 
zakończył występ zespołu Happysad – polskiej 
grupy wykonującej muzykę rockową oraz (o pół-
nocy) na placu przy basenie Orka – widowisko ple-
nerowe „Miasto Ognia”.

•  20 sierpnia w ramach Europejskiego Dnia Wolon-
tariatu 2011 przy Parku Wodnym Orka w Bolesław-
cu powstało Miasteczko Europejskie. Można było 
zwiedzać namioty – m. in. „Polska prezydencja”  
(o prezydencji Polski w Unii Europejskiej i zmia-
nach w naszym kraju) i „Chcę pomagać” (o wo-
lontariacie). Przeprowadzony został konkurs „Eu-
roQuiz 2011” dla dorosłych oraz minikonkurs 
dla dzieci oparty na formule „koła fortuny”. Nad 
miasteczkiem unosił się zdalnie sterowany model 
samolotu nawiązujący do tematyki oszczędzania 
energii. 

 W Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13 
odbyły się warsztaty tematyczne pn. „Dzień ar-
cheologii w muzeum”, w czasie których można 
było zapoznać się z tajnikami zawodu archeologa. 
Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji: „Archeolo-
giczne tajemnice Bolesławca” (prowadzenie: mgr 
Sylwia Rodak, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego) i „Archeologia bolesławiecka na 
tle archeologii Śląska” (prowadzenie: mgr Krzysz-
tof Demidziuk, Muzeum Miejskie Wrocławia – 
Oddział Muzeum Archeologiczne). Po wykładach 
w parku przy Muzeum odbył się pokaz eksploracji 
pochówku szkieletowego. 

  O godz. 15.00 odbyła się V Gliniada zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Via Sudetica. Paradę Glino-
ludów otwierał jadący na rowerze jej pomysłodaw-
ca – Bogdan Nowak. Duże wrażenie na widzach 
robili akrobaci. Do parady Glinoludów można się 
było przygotować w Miasteczku Glinoludów na 
terenie po byłej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 
Armii Krajowej.

 Na małej scenie na pl. J. Piłsudskiego wystąpili 
młodzi: Canon, Canonki, Break Dance APS Bunt  
i Capoeira, a później Szkoła Tańca Flamenco Car-
men i Szkoła Tańca Orientalnego Arabeska.

 Na schodach bolesławieckiego Ratusza w koncer-
cie „La Scala” wyśpiewane zostały znane arie i du-

ety z dzieł muzycznych: „Księżniczka Czardasza”, 
„Baron cygański”, „Zemsta nietoperza”, „Hrabina 
Marica”, „Straszny dwór”, „Upiór w operze” i „My 
Fair Lady”. 

  Wieczorem na scenie głównej wystąpił Otava Yo 
(folklorystyczny zespół z Sankt Petersburga), ze-
spół Enej i – jako gwiazda wieczoru – T. Love.

•  21 sierpnia na ul. Sierpnia’80 przygotowano „Naj-
dłuższy stół z zastawą ceramiczną” – bolesławiec-
cy ceramicy przedstawili swoje wyroby na ponad 
dwustumetrowym stole (nie bito rekordu długości  
z poprzedniego roku).

  Na skarpie przy Rynku odbył się happening ple-
nerowiczów 47. Międzynarodowego Pleneru Cera-
miczno-Rzeźbiarskiego.

 Przy fontannie na Rynku wystąpiły grupy: Break 
Dance oraz Zespół Pieśni i Tańca Bolesławiec. 

 Na małej scenie wystąpili: zespół bluesowy z Val-
lecorsa, Poznański Kwintet Akordeonowy, Majka 
Jeżowska i Good Band. Natomiast na dużej scenie 
swoje 10-lecie obchodził pochodzący z Bolesław-
ca zespół Sumptuastic, a na zakończenie odbył się 
koncert Ani Dąbrowskiej.

 Mateusz Grobelny wygasił swój piec ceramicz 
 Rydwan Ognia.

   W ostatniej chwili – ze względu na zagrożenie po-
żarowe – zrezygnowano z planowanych na zakoń-
czenie Ogników do Nieba (ostatni występ miał się 
zakończyć rozdaniem publiczności 1000 lampio-
nów, ich zapaleniem i równoczesnym „wysłaniem 
do Nieba”).

 Jako imprezy towarzyszące MOSiR zorganizował 
turnieje: tenisa ziemnego, koszykówki ulicznej, 
siatkówki plażowej, boule, zawody pływackie i mi-
strzostwa Bolesławca w dwuboju nowoczesnym. 
W Biegu po Schodach po Ceramiczną Filiżankę  
w wieżowcu przy pl. Piłsudskiego zwyciężyli: 
Aleksandra Michalik ze Zgorzelca i Jacek Nabożny 
z Bolesławca.

 Głównym organizatorem 17. Bolesławieckiego 
Święta Ceramiki był BOK-MCC. 

• 20 sierpnia w Sali Rajców bolesławieckiego Ratu-
sza podpisane zostało porozumienie o współpracy 
pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą 
Mariagerfjord (Dania). Porządkuje ono Ramowe 
Porozumienie o współpracy z 1991 r., gdyż w wy-
niku reformy administracyjnej w Danii nastąpiła 
zmiana nazwy partnera (poprzednia nazwa – Ho-
bro), z którym zawarte było pierwotne porozu-
mienie. W tym dniu podpisana też została umowa  
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o współpracy między miastem Bolesławiec i Sak-
sońską Agencja Oświatową. 

• W sierpniu w ramach projektu „Odkryj urok Bo-
rów Dolnośląskich – kampania promocyjna na 
rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregio-
nie Bory Dolnośląskie” wydano książkę kucharską 
„Zasmakuj w Borach”.

• Na Międzynarodowych Spotkaniach Dzieci i Mło-
dzieży, które odbyły się w Świeradowie Zdroju  
w dniach 25–28 sierpnia szachiści BKS „Bobrza-
nie” zdobyli I miejsce. Nagrodą był puchar ufun-
dowany przez Sobiesława Zasadę Automotive  
Sp. z o.o. sp. k.

• 26 sierpnia na bolesławieckim Rynku odbyła się 
uroczystość zdania obowiązków dowódcy 23. Ślą-
skiej Brygady Artylerii przez płk dypl. Jarosława 
Kraszewskiego, który został skierowany na studia 
polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej 
(popularnie zwanej „kursem generalskim”). Obo-
wiązki dowódcy 23. Pułku Artylerii objął płk dypl. 
Andrzej Lorenc. W czasie uroczystości pożegnano 
też żołnierzy Grupy Wsparcia Ogniowego udają-
cych się na trwającą 6 miesięcy misję do Afgani-
stanu w ramach 10 zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego.

• W dniach 26–28 sierpnia w Bolesławcu odbył się 
I Turniej Tenisa Stołowego o Złotą Rakietkę Mar-
szałka Województwa Dolnośląskiego. Uczestni-
czyło w nim ponad 40 niepełnosprawnych zawod-
ników z Dolnego Śląska. Zawody zorganizował 
TOP Bolesławiec.

• Na rozegranym w dniach 26–28 sierpnia w Miej-
skim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu Między-
narodowym Turnieju Młodych Koszykarskich 
Talentów Euroregionu Nysa koszykarze StarBol 
Bolesławiec zwyciężyli w turnieju minikoszyków-
ki i w turnieju U-17, a w turnieju U-19 najlepsi oka-
zali się zawodnicy BK Kondori Liberec.

• 27 sierpnia na boisku Orlik przy II Liceum Ogól-
nokształcącym w Bolesławcu rozegrany został 
XV Turniej Piłkarski Dolne Młyny. W kilkunastu 
zespołach zagrali zawodnicy w wieku 8–65 lat.  
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwy-
ciężyli: roczniki młodsze – Borsuki, roczniki star-
sze – Furiaci, seniorzy – Radni Powiatowi. Gośćmi 
turnieju byli reprezentanci Polski: Janusz Sybis  
i Józef Kwiatkowski. Ten wielopokoleniowy turniej 
piłki nożnej został zorganizowany przez Krzyszto-
fa Śliwińskiego.

• 30 sierpnia ponad trzydziestoosobowa grupa 

uczniów Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Po-
laków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu uczestni-
czyła w wydarzeniach pierwszego dnia XII Zjazdu 
Sierot Sybiru w Karpaczu. Bolesławieccy ucznio-
wie uświetnili uroczystość występem artystycznym 
przygotowanym na te okazję.

• 31 sierpnia, w 31 rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych oraz powstania NSZZ Solidarność, 
w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
z udziałem władz miasta oraz pocztów sztanda-
rowych została odprawiona Msza św. w intencji 
członków Solidarności i ich rodzin.

WRZESIEŃ

• 1 września pod pomnikiem żołnierzy II Armii Woj-
ska Polskiego, w 72 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
zorganizowało patriotyczną uroczystość, w trak-
cie której odczytany został apel poległych, prze-
mówienia okolicznościowe wygłosili: starosta 
bolesławiecki Cezary Przybylski i przedstawiciel 
kombatantów płk rez. Hieronim Kosior, a kom-
pania reprezentacyjna 23. Pułku Artylerii oddała 
salwę honorową. Udział wzięli kombatanci, sybira-
cy, przedstawiciele władz samorządowych, NSZZ 
Solidarność i służb mundurowych oraz harcerze  
i młodzież szkolna.

• 1 września rozpoczął funkcjonowanie Miejski Ze-
spół Szkół nr 3 w Bolesławcu. W jego skład weszło 
Gimnazjum Samorządowe nr 3 przy ul. J. Słowac-
kiego i Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami inte-
gracyjnymi przy ul. Bankowej. Wobec nierozstrzy-
gnięcia konkursu na stanowisko dyrektora funkcję 
tę w charakterze p.o. dyrektora powierzono Irenie 
Sikorze-Kołodyńskiej.

• Z dniem 1 września stanowiska dyrektorów szkół 
objęli: w Zespole Szkół Elektronicznych – An-
drzej Leśniewski (dotychczasowy p.o. dyrektora),  
w II Liceum Ogólnokształcącym – Mirosław Sa-
kowski, a w Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach 
– Małgorzata Kowalska (w charakterze p.o. dyrek-
tora).

• 2 września podczas koncertu X Jubileuszowych 
Dni Kultury Kresowej bolesławianki Anna Bober-
-Tubaj i Józefa Witas oraz wójt Gromadki Dariusz 
Pawliszczy zostali odznaczeni honorowymi odzna-
kami Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznanymi 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, a bolesławianin Zygmunt Brusiło – medalem 
„Dziedzictwo Kresów Wschodnich”.
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• 2 września w Bolesławcu przebywał marszałek 
Sejmu RP Grzegorz Schetyna. W trakcie jego wi-
zyty w sali konferencyjnej BOK-MCC odbyła się 
powiatowa inauguracja kampanii wyborczej Plat-
formy Obywatelskiej oraz konferencja prasowa  
z bolesławieckimi kandydatami do parlamentu. 

• 3 września na boisku Rowek przy ul. Granicznej  
w Bolesławcu odbył się turniej piłkarski – I Memo-
riał poświęcony pamięci Piotra Szulca, zmarłego 25 
kwietnia fana sportu i wieloletniego prezesa klubu 
piłkarskiego KS Kolonia. W turnieju uczestniczyło 
10 drużyn. Zwyciężył zespół KS Kolonia Kusy.

• 5 września prof. dr hab. Jan Miodek, wybitny pol-
ski językoznawca, dyrektor Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, spotkał się  
z uczniami i nauczycielami w Zespole Szkół  
im J. Piłsudskiego w Nowej Wsi. 

• 6 września przed budynkiem kina Forum w Bo-
lesławcu została otwarta wystawa „Wszystko na 
sprzedaż”, na której zaprezentowano plakaty do 
filmów Andrzeja Wajdy, które powstały za grani-
cą (m. in.: w Anglii, Argentynie, Francji, Kanadzie, 
Japonii, Niemczech). Wystawa została zorgani-
zowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej we 
współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi. 
Wystawę można było oglądać do końca września.

• Od września Miejskie Przedszkole nr 7 z oddziała-
mi integracyjnymi w Bolesławcu zaczęło realizację 
projektu „Transgraniczne przedszkolaki razem ba-
wią się i uczą” wspólnie z czeskim przedszkolem w 
miejscowości Lázně Libverda, położonej 10 km od 
polskiej granicy. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

• 8 września 10. BKP w Świętoszowie gościła de-
legację niemieckiego Towarzystwa ds. Polityki 
Obronnej i Bezpieczeństwa.

• 9 września, w ramach 46. Festiwalu Wratislavia 
Cantans, w Bolesławieckim Sanktuarium Maryj-
nym odbył się koncert, w którym Orkiestra Festi-
walowa wykonała dwa utwory: kwartet smycz-
kowy Franza Schuberta „Śmierć i dziewczyna” 
(orkiestrową wersję tego utworu) i suitę Edwarda 
Griega „Z czasów Holberga”. Wystąpił słynny nor-
weski skrzypek Henning Kraggerud.

• W dniach 9–10 września delegacja powiatu bolesła-
wieckiego przebywała w Siegburgu na obchodach 
dziesięciolecia współpracy z Rhein-Sieg-Kreis. 
Wicestarosta bolesławiecki Stanisław Chwojnicki  

i starosta powiatu Rhein-Sieg-Kreis Frithjof Kühn 
podpisali porozumienie o wznowieniu umowy part-
nerskiej. Na okolicznościowej wystawie w galerii 
w Siegburgu zaprezentowano twórczość znanych 
mieszkańców Ziemi Bolesławieckiej: Stanisława 
Borowskiego, Czesława Matyjewicza, Edwarda 
Szuttera i Marka Zygi. 

• W międzynarodowym turnieju taekwondo 18. Po-
lish Open & 14. Warsaw Cup rozegranym w dniach 
9–11 września w Warszawie zawodniczki UKS 
Ilyo Paulina Stojanowska (juniorka) i Wiktoria 
Knapczyk (kadetka) zdobyły złote medale.

• Reprezentacja bolesławieckiej Straży Miejskiej 
wygrała II Turniej Piłki Siatkowej Straży Miejskich 
(Gminnych) Województwa Dolnośląskiego, który 
odbył się w Bolesławcu w dniu 10 września.

• 13 września MDK w Bolesławcu zorganizował 
koncert „Wakacyjne wspomnienia”, w którym wy-
stąpiły dwie grupy wokalne: Błękitne Nutki i So-
und, prowadzone przez Agatę Pińczuk-Burdzy.

• 16 września w trakcie obrad IX Kongresu Miast 
Polskich w Lublińcu prezydent Bolesławca Piotr 
Roman i architekt miejski Piotr Żak odebrali wy-
różnienie dla Bolesławca za najlepiej zrewitali-
zowaną przestrzeń publiczną (Rynek oraz Planty 
Miejskie) w konkursie Towarzystwa Urbanistów 
Polskich.

• 16 września w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy podsumowującej plener „Bez-
graniczne Fascynacje Sztuką Bolesławiec – Ka-
menz”, który odbył się w dniach 12–22 lipca 2011 r. 
w Bolesławcu. Zgromadzeni goście obejrzeli film  
o idei tego projektu oraz o 12 artystach (5 z Nie-
miec, 7 z Polski) biorących w nim udział. Wysta-
wa była czynna do 4 października, a następnie była 
prezentowana w Kamenz.

• 16 września w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej 
w Świętoszowie odbył się wernisaż wystawy „Pla-
kat polskiej prezydencji w Radzie Unii Europej-
skiej”.

• W dniach 16–18 września w hali sportowej I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu w ramach 
Trzydniówki Brydża Sportowego blisko 400 za-
wodników rozegrało Mistrzostwa Polski Teamów 
i Grand Prix Polski Par. Zawodnicy bolesławieccy 
zajęli dalekie miejsca. Zawody zorganizował Bole-
sławiecki Klub Brydżowy i MOSiR.

• 17 września pod pomnikiem „W hołdzie polskim 
męczennikom Syberii oraz pomordowanym w Ka-
tyniu i łagrach” na Cmentarzu Komunalnym w Bo-
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lesławcu odbyła się uroczystość związana ze Świa-
towym Dniem Sybiraka: wspólna modlitwa, apel 
poległych, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów. 
Udział wzięli: sybiracy, kombatanci, przedstawi-
ciele władz samorządowych i Solidarności, żołnie-
rze 23. Pułku Artylerii oraz uczniowie Gimnazjum 
Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na 
Sybir.

• 17 września pod hasłem „Nie ma zgody na dalsze 
ograniczanie praw pracowniczych”, odbyła się mię-
dzynarodowa manifestacja we Wrocławiu. Wśród 
manifestujących członków Solidarności z całego 
kraju oraz przedstawicieli należących do Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodowych była 
także liczna grupa Solidarności z Bolesławca. 
Manifestanci swój protest rozpoczęli na Stadionie 
Olimpijskim, a następnie przemaszerowali obok 
Hali Stulecia – gdzie toczyły się obrady ministrów 
gospodarki i finansów krajów Unii Europejskiej – 
do Rynku, gdzie odbył się wiec kończący manife-
stację.

• Zespół Pieśni i Tańca Bolesławiec obchodził 35-le-
cie swojej działalności. Z tej okazji dał uroczysty 
koncert na murach zamku Grodziec. Przez 30 lat 
choreografem i kierownikiem zespołu była Elżbieta 
Andrusieczko-Tor, która z dniem 1 grudnia 2011 r. 
objęła stanowisko choreografa-kierownika Zespo-
łu Pieśni i Tańca Legnica. Wraz z kierownikiem  
z ZPiT Bolesławiec odeszło wielu jego członków  
z zamiarem kontynuowania działalności artystycz-
nej poza BOK-MCC pod nazwą Zespół Pieśni  
i Tańca Ziemi Bolesławieckiej.

• 17 września bolesławieckie Glinoludy prezentowa-
ły się w Zielonej Górze – otwierały korowód zamy-
kający Winobranie.

• 17 września w sali konferencyjnej BOK-MCC od-
była się debata „Młodzież w Unii Europejskiej – 
szanse i zagrożenia” z udziałem posłanek do Parla-
mentu Europejskiego: Lidii Geringer de Oedenberg 
(Polska) i Cornelii Ernst (Niemcy) oraz miejsco-
wych kandydatów do parlamentu z ramienia SLD. 
Debatę zorganizował bolesławiecki Sojusz Lewicy 
Demokratycznej i Młodzi Socjaldemokraci.

• Bolesławianin Edward Spraski zdobył tytuł Mię-
dzynarodowego Mistrza Polski w kategorii M6, 
wadze 100 kg, na Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski w Judo Mastersów rozegranych  
17 września w Sobótce.

• Lekkoatleci MKS Bolesłavia zwyciężyli w kla-
syfikacji generalnej w Międzywojewódzkich Mi-

strzostwach Młodzików (dolnośląskie i lubuskie) 
rozegranych we Wrocławiu. Indywidualnie złote 
medale zdobyli: Dawid Kopała (rzut młotem), Ka-
rolina Mrozik (rzut młotem), Ewa Ochocka (bieg 
na 100 m i bieg na 300 m) oraz Grzegorz Oślak 
(chód na 5000 m).

• Reprezentacja BKS Bobrzanie zwyciężyła w tur-
nieju orlików okręgu jeleniogórskiego w piłce noż-
nej rozegranym 18 września w Jeżowie Sudeckim. 
Skład zespołu: Karol Borowski, Mateusz Kizyma, 
Marcin Klimek, Rafał Konik, Dawid Kowalo-
nek, Jakub Kowalonek, Miłosz Kozioł, Mateusz 
Medyński, Adrian Puzio, Jakub Rissman i Robert 
Wieczorek. Trenerem bolesławieckich orlików jest 
Mirosław Szapiel.

• W dniach 19–23 września pracownicy Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu wzięli udział w 44. Mię-
dzynarodowym Sympozjum Badań nad Ceramiką, 
które odbyło się w Germanisches Nationalmuseum 
w Norymberdze. Referaty wygłosili: Anna Bober–
Tubaj „Wpływ Zawodowej Szkoły Ceramicznej 
w Bolesławcu na rozwój wzornictwa i technolo-
gii bolesławieckiej kamionki w I połowie XX w.” 
oraz Barbara Glinkowska i Tadeusz Orawiec „Po-
czątki bolesławieckiej kamionki w świetle badań 
archeologicznych”. Ponadto zaprezentowali pro-
jekt „Nowoczesne Muzeum – atrakcyjna edukacja 
transgraniczna”, realizowany przez bolesławieckie 
muzeum we współpracy ze Schlesisches Museum 
w Görlitz oraz Landesamt für Archäologie w Dreź-
nie.

• W dniach 20–21 września na terenie 23. Śląskiej 
Brygady Artylerii w Bolesławcu odbyły się za-
wody sportowo-obronne z udziałem 30 drużyn  
z klas o profilu wojskowym z całego kraju. Zarówno  
w kategorii dziewcząt, jak i chłopców zwycięży-
li uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
z Lubania.

• 22 września Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bo-
lesławcu otrzymało Certyfikat Lokalnego Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Wyróżnienie to odebrała 
Aleksandra Jaskowska – koordynator działań eko-
logicznych w szkole podczas Konferencji Progra-
mu Szkoły dla Ekorozwoju w Krakowie.

• 23 września Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka wy-
stąpił w Warszawie w trakcie uroczystości nadania 
nazwy Skwer Chorwacki terenowi na Mokotowie  
u zbiegu ulic: Stępińskiej, Nowotarskiej i Sielec-
kiej.

• 23 września w sali konferencyjnej BOK-MCC od-
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była się konwencja wyborcza Jerzego Zielińskiego, 
kandydata do Senatu RP, popieranego przez Ruch 
Unii Prezydentów Miast – Obywatele do Senatu. 

• 23 września w Bolesławcu rozpoczęła się realizacja 
projektu „Biżuteria miejska”. Jego autorka – Mag-
dalena Gazur – określiła go jako ceramiczne graf-
fiti przestrzenne. Zamontowała ceramiczne ozdoby  
w różnych miejscach miasta, poczynając od Rynku, 
ulic B. Prusa, Zacisze i pl. J. Piłsudskiego (po kilku 
tygodniach jednak większość ozdób została zde-
wastowana). Projekt finansowany był ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

• W dniach 23–25 września na Mistrzostwach Polski 
w Biegu na Orientację rozegranych w Ogrodzień-
cu (województwo śląskie) zawodnicy UKS Tu-
kan Iwiny: Małgorzata Szeliga (w kategorii K-18)  
i Marek Wojnowicz (w kategorii M-20) zdobyli 
brązowe medale.

• 24 września w wieku 93 lat zmarł płk Włodzimierz 
Kowalski. Był żołnierzem września 1939 r., później 
w Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, a od 
1944 r. – Wojsku Polskim. Wieloletni przewodni-
czący związku kombatantów w Bolesławcu, autor 
wielu publikacji historycznych – m. in. o wojnie 
obronnej 1939 r. i Korpusie Ochrony Pogranicza.

• 25 września w sali konferencyjnej BOK-MCC  
z udziałem eurodeputowanego Janusza Zemke od-
była się konwencja wyborcza bolesławieckich kan-
dydatów SLD do parlamentu.

• 26 września w galerii Format MBP w Bolesławcu 
odbyło się spotkanie ze znaną podróżniczką Elż-
bietą Dzikowską. Od 9 września można tu było 
oglądać wystawę jej fotografii „Uśmiech świata” 
– zdjęcia ludzi z różnych stron świata: Afryki, Azji  
i obu Ameryk. 

• 27 września w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocła-
wiu 6 osób z powiatu bolesławieckiego zostało od-
znaczonych Krzyżem Zesłańców Sybiru. W imie-
niu prezydenta RP odznaczenia wręczył wojewoda 
dolnośląski Aleksander Skorupa. Otrzymali je: Ka-
tarzyna Czernatowicz, Walentyna Dragomirecka, 
Anna Kwiatkowska, Maria Tokarczuk, Teresa Wo-
lanin oraz pośmiertnie Kazimierz Bednarz.

• 28 września Rada Miejska w Bolesławcu nadała 
honorowe obywatelstwo miasta Bronisławowi Wo-
laninowi, w uznaniu jego zasług dla rozwoju bole-
sławieckiej ceramiki.

• Praca młodej bolesławianki Marii Górskiej, uczest-
niczki zajęć w pracowni plastycznej BOK-MCC 
została nagrodzona na XXXIII Ogólnopolskim 

Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Mło-
dzieży „Krajobraz Polski – Tradycje – Współcze-
sność – Przyszłość”.

• 29 września starosta bolesławiecki Cezary Przy-
bylski i wicestarosta Stanisław Chwojnicki na 
zaproszenie starosty powiatu Bautzen (Niemcy) 
uczestniczyli w zorganizowanym tam tradycyjnym 
Tygodniu Kultur. Obydwa powiaty współpracu-
ją ze sobą już 10 lat. Przy tej okazji na specjalnie 
zorganizowanych stoiskach w budynku Starostwa 
Bautzen promowano powiat bolesławiecki: cera-
mikę, Bory Dolnośląskie „płuca Dolnego Śląska” 
oraz architekturę – Zamek Kliczków.

• 29 września drużyna UKS Kusy z Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 2 w Bolesławcu zwyciężyła w woje-
wódzkim finale Turnieju Orlików o Puchar Premie-
ra Donalda Tuska we Wrocławiu. Skład zespołu: 
Mateusz Giergielewicz, Dawid Kowalonek, Nor-
bert Małecki, Martin Nakonieczny, Adrian Puzio, 
Dawid Strojek, Kamil Tyndyk, Arek Ziółkowski. 
W centralnym finale w Warszawie w dniach 4–8 
października bolesławiecka drużyna już nie odnio-
sła sukcesów.

• 30 września w Centrum Weselno-Bankietowym Ga-
leria w Bolesławcu odbyła się debata kandydatów 
do Sejmu RP z powiatu bolesławieckiego zorgani-
zowana przez portal Bolec.Info. Udział wzięli: Mi-
rosław Horzempa (PiS), Ewa Kaźmierczak–Woj-
tasiewicz (PSL), Józef Król (SLD), Agnieszka  
Kukla (SLD), Dariusz Kwaśniewski (PO) i Prze-
mysław Moszczyński (Ruch Palikota). 

• 30 września w restauracji Słoneczna w Bolesław-
cu odbyło się przedwyborcze spotkanie członków 
i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego 
z udziałem wicewojewody dolnośląskiej – Ilony 
Antoniszyn-Klik, szefa dolnośląskich struktur PSL 
– Tadeusza Draba i szefa lokalnych struktur – Mi-
rosława Haniszewskiego. 

PAŹDZIERNIK

• 1 października Iwona Mandżuk-Dudek, dotych-
czasowa naczelnik Wydziału Finansowo-Budże-
towego Urzędu Miasta oraz zastępca skarbnika  
Bolesławca, objęła obowiązki I zastępcy prezyden-
ta Bolesławca.

• 1 października w auli Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Bolesławcu odbył się koncert 
„Muzyka baroku” w wykonaniu nauczycieli szkół 
muzycznych z Bolesławca i Siegburga.

• 1 października w galerii BOK-MCC odbył się wer-
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nisaż wystawy „Formy czasu” – unikatowej cera-
miki Jolanty Kasińskiej.

• Bolesławiecka poetka Stanisława Jarmakowicz 
otrzymała wyróżnienie w konkursie „Kleinst  
i ja”, zorganizowanym we Frankfurcie nad Odrą  
w Niemczech.

• 3 października Bogusław Szeffs został p.o. dy-
rektora Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu  
(w wyniku procedury konkursowej nie został wy-
brany żaden kandydat).

• 5 października w Pałacu Ślubów bolesławieckiego 
Ratusza odbył się wykład (połączony z projekcją 
multimedialną) Tomasza Jakuba Kozłowskiego  
o tradycjach polskiej kawalerii. Spotkanie zorgani-
zowała Księgarnia Agora we współpracy z Urzę-
dem Miasta Bolesławiec i Domem Spotkań z Hi-
storią w Warszawie.

• 6 października członek Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego Jerzy Łużniak i prezydent Bolesławca 
Piotr Roman podpisali porozumienie o przekazaniu 
– wraz ze środkami finansowymi na zimowe i let-
nie utrzymanie – z dniem 1 kwietnia 2012 r. prawie  
14 km dróg wojewódzkich znajdujących się 
na terenie miasta. Przekazanie dotyczyło dróg  
nr 297 (ulice: Kościuszki, Tamka, Wesoła, Łokiet-
ka, Garncarska, Komuny Paryskiej, Jeleniogórska), 
nr 363 (ulice: Kosiby, Spółdzielcza, Bolesława 
Chrobrego) i nr 350 (ulica Widok).

• Szkoła Podstawowa nr 1 w Miejskim Zespole 
Szkół nr 2 w Bolesławcu otrzymała po raz drugi 
zaszczytny tytuł Innowacyjna Szkoła, a nauczyciel-
ki: Izabela Kulpa i Teresa Prokowska jako finalistki 
konkursu Innowacyjny Nauczyciel wzięły udział  
w dniach 7–8 października w Forum Innowacyj-
nych Nauczycieli w siedzibie Microsoft w War-
szawie. Nagrodą jest opieka mentora firmy Micro-
soft, który będzie konsultantem szkoły w sprawach 
wprowadzania uczniów w społeczeństwo informa-
cyjne. 

• 8 października na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Bolesławcu odbył się 16. 
Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych 
„Rock Blok w BOK”. Do udziału w nim zgłosiło się  
40 zespołów; podczas eliminacji zakwalifikowano 
12 (w tym dwa z Bolesławca). Nagrodę główną jury 
przyznało wrocławskiemu zespołowi Trzynasta  
w Samo Południe, drugie miejsce zajęła grupa Na-
wiasemmówiąc z Kościan, a trzecie – zespół Echoe 
z Wrocławia. Nagrody indywidualne otrzymali: Jo-
anna Dutkowska (bas) z zespołu Nawiasemmówiąc 

i Tomasz Kret (gitarzysta) z Bolilol.
• 9 października odbyły się wybory parlamentarne. 

Frekwencja wyborcza wyniosła w całym kraju 
48,92%, w okręgu legnickim – 45,25%, w powiecie 
bolesławieckim – 42,29%, w Bolesławcu – 48,70%. 
Wyniki głosowania (na komitety wyborcze, które 
w skali całego kraju zdobyły powyżej 5% głosów) 
były następujące: Platforma Obywatelska zdobyła 
w całym kraju 39,18% głosów, w okręgu legnickim 
39,71%, w powiecie bolesławieckim – 43,77%,  
w Bolesławcu – 47,94%; Prawo i Sprawiedliwość 
odpowiednio 29,89%, 27,68%, 24,92%, 22,85%; 
Ruch Palikota – 10,02%, 11,59%, 12,16%, 12,20%; 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,36%, 5,23%, 
5,87%, 2,82%; Sojusz Lewicy Demokratycznej 
– 8,24%, 13,31%, 10,91%, 11,86%. Kandydaci  
do Sejmu RP z terenu Ziemi Bolesławieckiej zdo-
byli następującą ilość głosów w całym okręgu wy-
borczym: Dariusz Kwaśniewski (PO) 5125 (w tym: 
w powiecie bolesławieckim – 4078, a w Bolesławcu 
2954), Grzegorz Kunecki (Ruch Palikota) – 1534 
(odpowiednio: 409 i 245), Przemysław Moszczyń-
ski (RP) – 1179 (413 i 308), Irena Zatylna (PiS) – 
868 (335 i 180), Mirosław Horzempa (PiS) – 852 
(605 i 410), Beata Solpa-Tertel (PO) – 669 (382 
i 241), Józef Król (SLD) – 643 (350 i 254), Ewa 
Kaźmierczak-Wojtasiewicz (PSL) – 432 (164 i 37), 
Agnieszka Kukla (SLD) – 317 (107 i 62), Mariusz 
Mikołajczyk (PSL) – 234 (149 i 65), Michał Sa-
siela (PSL) 156 (70 i 6). Kandydaci do Senatu RP  
z terenu Ziemi Bolesławieckiej zdobyli następującą 
ilość głosów: Jerzy Zieliński (Komitet Wyborczy 
Wyborców Rafała Dutkiewicza) – 20474 (w tym: 
w powiecie bolesławieckim – 9185, a w Bolesław-
cu 5679), Piotr Hetel (SLD) – 10149 (odpowiednio: 
3822 i 2414). Żaden z bolesławieckich kandydatów 
nie zdobył mandatu. 

• 12 października w II Liceum Ogólnokształcącym 
w Bolesławcu została otwarta Galeria im. Michała 
Twerda, wieloletniego nauczyciela plastyki w tej 
szkole, organizatora wystaw „Jesienne spotkania  
z barwą”.

• 14 października w Kamiennogórskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej w Wykrotach, w ramach 
uczczenia rozpoczęcia w czerwcu 2011 r. produk-
cji ram i pokrowców foteli samochodowych, od-
była się ceremonia otwarcia firmy TBAI Poland  
Sp. z o.o. (Toyota Boshoku Aisin). Udział wzięli 
m. in.: wicemarszałek samorządu Dolnego Śląska 
Marek Łapiński, prezes KSSE Iwona Krawczyk,  
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burmistrz Nowogrodźca Robert Relich i prezes 
TBAI Poland Masaki Suzuki.

• 14 października w galerii Długa BOK-MCC odbył 
się wernisaż wystawy zdjęć z lat 1970–1980 pt. 
„Cztery pory Gierka”. Zaprezentowano „dekadę 
Gierka” – sceny z życia codziennego, wydarzenia 
społeczno-polityczne oraz inwestycje. Wystawa 
była czynna do 14 listopada. 

• 15 października w sali prób i ćwiczeń w Ocicach 
odbyło się integracyjne spotkanie Stowarzyszenia 
Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przy-
jaciół z mieszkańcami Ocic, którzy powrócili do 
Polski z terenów dawnej Jugosławii. Stowarzysze-
nie to rozpoczęło działalność z dniem 19 stycznia  
2011 r., ma siedzibę w BOK-MCC w Bolesławcu,  
a jego przewodniczącą jest Adela Słychan.

• W dniach 15–16 października I Liceum Ogól-
nokształcące w Bolesławcu świętowało swo-
je 65-lecie. W pierwszym dniu na uroczystości  
w sali Forum spotkali się absolwenci (IV Zjazd), 
nauczyciele i uczniowie; następnie odbyło się zwie-
dzanie szkoły, a wieczorem bal w hali sportowej. 
W drugim dniu – udział we Mszy św. w Sanktu-
arium Maryjnym, a następnie odwiedzenie grobów 
zmarłych nauczycieli i absolwentów na Cmentarzu 
Komunalnym w Bolesławcu. Tomek Wachnowski  
i Mirosław Kuc zaprosili na swój koncert „Piosen-
ki, które lubię...” do Piwnicy Paryskiej.

• 16 października dla uczczenia Dnia Papieskiego  
w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Bolesławcu wystąpiła góralska kapela z koncer-
tem „Góralu wracaj do hal”.

• 16 października w zamku Kliczków po raz kolejny 
zorganizowano obchody Dnia św. Huberta. Z tej 
okazji odbyły się: pokazy walk rycerskich, konkur-
sy skoków, zawody jeździeckie, zabawy łowieckie 
(gonitwa za lisem, wabienie jelenia) oraz koncert 
muzyki myśliwskiej.

• 17 października przed bramą drukarni BDN na te-
renie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wykrotach 
odbyła się pikieta jeleniogórskiej Solidarności przy 
wsparciu związkowców z Bolesławca, Bogatyni, 
Węglińca oraz z Niemiec. Protestowano przeciw-
ko łamaniu praw pracowniczych, solidaryzując się  
w ten sposób z trzema zwolnionymi pracownikami, 
którzy podjęli misję założenia NSZZ Solidarność 
w tej drukarni. Przed drukarnią pojawiły się licz-
ne radiowozy; widoczni byli policjanci uzbrojeni  
w pałki i tarcze.

• 19 października bolesławiecki Związek Emerytów 

i Rencistów obchodził Dzień Seniora. W uroczy-
stym spotkaniu w świetlicy Szpitala Wojewódz-
kiego uczestniczyło 161 osób. Związek powstał  
w Bolesławcu w 1976 r., jego pierwszym przewod-
niczącym był Józef Andrusieczko, a obecnie funk-
cję tę pełni Jan Doktor. Obecnie liczy 612 członków, 
a jego stałą formą pracy są spotkania organizowane 
w każdą środę w BOK-MCC. Uroczystość uświet-
nił występ Zespołu Pieśni i Tańca Jutrzenka.

• 20 października wójt Gminy Bolesławiec Andrzej 
Dutkowski i burmistrz Bernsdorf Harry Habel na 
uroczystej sesji Rady Miasta Bernsdorf (w pow. 
Bautzen na Górnych Łużycach) podpisali umowę 
o współpracy partnerskiej.

• 22 października na międzynarodowym turnieju  
w Pradze (Czechy) w taekwondo olimpijskim Pra-
gue Open zawodnicy UKS Ilyo Bolesławiec zdo-
byli 10 medali w tym dwa złote: Paulina Stojanow-
ska (w kategorii – 47 kg junior A) i Kamil Serafin 
(w kategorii – 68 kg junior A).

• Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego Jacek Ko-
złowski z Lubkowa został laureatem VIII Edycji 
Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospo-
darcza” w kategorii Przedsiębiorstwo za szczegól-
ne osiągnięcia w działalności rolniczej. Uroczyste 
uhonorowanie laureatów statuetkami „Dolnośląski 
Gryf” odbyło się 24 października w trakcie Wiel-
kiej Gali Biznesu we Wrocławiu. Konkurs jest  
organizowany przez Zachodnią Izbę Gospodarczą, 
Związek Pracodawców Polska Miedź i Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego.

• 26 października na XV sesji Rady Miasta Bole-
sławiec została podjęta uchwała o wystąpieniu  
z dniem 1 stycznia 2012 r. ze Związku Miast Pol-
skich ze względu na niewywiązywanie się przez tę 
organizację z jej podstawowego statutowego zo-
bowiązania, jakim jest podejmowanie obrony inte-
resów miast w nim zrzeszonych. Bolesławiec był 
członkiem ZMP od 1994 r. Składka członkowska 
za rok 2011 wyniosła 9 972 zł.

• 26 października, dla upamiętnienia 27. rocznicy 
zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki – pa-
trona Solidarności, w Bazylice Mniejszej Świę-
tych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze została 
odprawiona uroczysta Msza św. Wśród licznych 
uczestników i pocztów sztandarowych była także 
delegacja Solidarności z Bolesławca.

• 27 października odbyło się uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego pod galerię handlową Bole-
sławiec City Center, budowaną przy ul. A. Asnyka 
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(na miejscu dawnego hotelu Piast). Całkowita po-
wierzchnia galerii wyniesie 10098 m2. 

• 27 października w Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu została otwarta wystawa „Bolesławiecki 
ruch fotograficzny po 1945 roku”, zorganizowana  
z okazji 30-lecia Bolesławieckiego Towarzystwa 
Fotograficznego i 40-lecia istnienia ruchu foto-
graficznego w Bolesławcu. Komisarzami wysta-
wy byli: prezes BTF Mikołaj Jankowski i członek 
ZPAF Janusz Moniatowicz. Podczas wernisażu 
uhonorowano osoby zasłużone dla bolesławieckie-
go ruchu fotograficznego. Wyróżnieni otrzymali 
dyplomy, pamiątkowe blistry z monetą „6 Bole-
sławów” oraz wydaną specjalnie z okazji jubile-
uszu publikację „Bolesławiec – ruch fotograficzny  
w latach 1945–2011” autorstwa Anny Bober-Tubaj, 
Agaty Kozioł oraz Anny Puk. 

• 28 października w auli I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bolesławcu odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród starosty bolesławieckiego dla 22 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu bolesławiec-
kiego i stypendiów starosty dla 23 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz wręczenia Efebów, czyli 
Edukacyjnych Oskarów Powiatu Bolesławieckie-
go. Statuetka Efeba została wykonana przez bole-
sławieckiego artystę Czesława Matyjewicza.

• 28 października w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Bolesławcu Bolesławiecki Klub 
Amazonek zorganizował konferencję „Bolesła-
wiecki dzień walki z rakiem piersi”. Prelegentami 
byli: dr med. onkolog Marek Pudełko, lek. med. 
ginekolog Mariusz Bartkowiak, mgr fizjoterapeu-
ta Przemysław Zdunek, dr nauk humanistycznych 
Danuta Maślicka. Sprzęt wspomagający tera-
pię przeciwobrzękową zaprezentowała Marlena 
Orankiewicz, a na zakończenie wystąpił zespół 
Niespodzianka z Tomaszowa Bolesławieckiego. 
W ramach wymiany doświadczeń w konferencji 
uczestniczyły przedstawicielki klubów amazonek  
z 7 miast. Bolesławiecki Klub Amazonek obcho-
dził też w tym roku po raz kolejny (5 lutego) dzień 
św. Agaty – patronki amazonek. Prezesem klubu 
jest Władysława Kotlarek. 

• 29 października, na Zjeździe Hufca ZHP im. Sza-
rych Szeregów w Bolesławcu, nowym komendan-
tem została wybrana Joanna Sawicka. Zastąpiła 
pełniącego tę funkcję od 20 lat Zdzisława Abramo-
wicza, który został zastępcą komendanta.

LISTOPAD

• Podczas prac ziemnych prowadzonych na przeło-
mie października i listopada przy budowie galerii 
Bolesławiec City Center archeolodzy z Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu wydobyli prawie 4000 
fragmentów ceramiki. Wstępna analiza pozwala 
datować wydobyte naczynia na XV wiek. Ozna-
czałoby to, że odkryte zostały pozostałości jednej  
z najstarszych bolesławieckich garncarni.

• Instruktorka Agnieszka Podłaszczyk została nową 
szefową Zespołu Pieśni i Tańca Bolesławiec.

• 4 listopada w sali Forum odbył się koncert muzycz-
ny – Wrocławska Orkiestra Barokowa wykonała  
I i V symfonię Ludwiga van Beethovena.

• 5 listopada w Nowogrodźcu z udziałem biskupa le-
gnickiego Stefana Cichego odbyło się poświęcenie 
nowego cmentarza.

• 5 listopada w galerii BOK-MCC odbył się werni-
saż wystawy malarstwa abstrakcyjnego Anny No-
sowicz pt. „Dwukrotnie”. W tym dniu Anna Noso-
wicz przeprowadziła też warsztaty malarskie dla 
dzieci w wieku 7–13 lat, podczas których uczest-
nicy mogli zapoznać się z ekspresjonizmem abs-
trakcyjnym i mieli okazję wykonać własne dzieła 
malarskie w tym stylu.

• 5 listopada w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
odbyło się Otwarte Spotkanie Miłośników Foto-
grafii, będące kolejnym elementem obchodów ju-
bileuszu 30-lecia Bolesławieckiego Towarzystwa 
Fotograficznego i 40-lecia istnienia ruchu fotogra-
ficznego w Bolesławcu. Ogłoszono wyniki konkur-
su fotograficznego „Bolesławiec wczoraj a dziś”.  
W kategorii profesjonaliści zwyciężył Rafał Klimek,  
a w kategorii amatorzy nagrody przyznano: Ma-
ciejowi Czochara, Elizie Makiej, Lidii Muszyń-
skiej, Katarzynie Szewczyk i Joannie Turczyńskiej.  
W trakcie spotkania Andrzej Pytliński wygłosił wy-
kład zatytułowany „Współczesne problemy ręko-
dzieła artystycznego w fotografii”. Następnie wraz 
z Grzegorzem Klementowskim oraz Waldemarem 
Kopackim przeprowadził pokaz ambrotypu kolo-
dionowego mokrego – techniki tworzenia fotografii 
na płytce z tworzywa sztucznego. 

• 9 listopada odbywający europejskie tournée The 
Russian National Ballet z Moskwy wystąpił w sali 
Forum w Bolesławcu z przedstawieniem „Dziadek 
do orzechów” w choreografii Siergieja Rachenki.

• W dniach 11–13 listopada w zamku Kliczków od-
był się I Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich 
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Obchody jubileuszu 30-lecia Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego i 40-lecia istnienia ruchu  
fotograficznego w Bolesławcu
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„Ale Pasztet” będący kontynuacją organizowanego 
od 2008 r. konkursu na najlepszy „Produkt Lokalny 
z Borów Dolnośląskich”.

• Starszy szeregowy Eliasz Jankowski z 10. BKP  
w Świętoszowie został Międzynarodowym Mi-
strzem Polski w kickboxingu. Tytuł ten zdobył 
podczas turnieju mistrzowskiego K-1 w Gdańsku 
w dniach 11–13 listopada.

• W dniach 14–18 listopada studenci: Edin Amorin 
z Brazylii, Khalia Ozami z Gruzji i Vidhea Ozami 
z Indonezji gościli w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Bolesławcu w ramach 
projektu „Enter Your Future”, realizowanego przez 
międzynarodową organizację młodzieży akade-
mickiej AIESEC Polska, Politechnika Wrocławska.  
Na spotkaniach z młodzieżą szkolną przedstawiali 
(w języku angielskim) kulturę i gospodarkę swoich 
krajów.

• Ukazała się publikacja bolesławian J. Sawickiej  
i Z. Abramowicza pt. „Dzieje nadbobrzańskiej  
gminy Bolesławiec”.

• 17 listopada w bolesławieckiej Sali Rajców uro-
czyście ogłoszono wyniki konkursu „Bolesławiec  
w kwiatach” zorganizowanego przez prezydenta 
Bolesławca i Towarzystwo Miłośników Bolesław-
ca. Zwycięzcami w pięciu konkursowych katego-
riach zostali:

–Najpiękniej ukwiecone okno – Ludwika Mordose-
wicz,

– Najpiękniej ukwiecony balkon – Zofia Strawska,
– Najpiękniej ukwiecony ogródek w zabudowie wie-

lorodzinnej – Albina Szymczewska i mieszkańcy 
ul. Kilińskiego 4 a, b, c,

–Najpiękniej ukwiecony ogródek przy obiektach 
użyteczności publicznej – Termix Technika Grzew-
cza i Sanitarna Elżbieta Kozioł,

–Najpiękniej ukwiecony ogród działkowy – Rodzin-
ny Ogród Działkowy Gwarek.

• 23 listopada Rada Miasta nadała Honorowe Oby-
watelstwo Miasta Bolesławiec Janowi Filipkowi  
i Zbigniewowi Razikowi – zasłużonym działa-
czom bolesławieckiej Solidarności, więzionym  
w okresie stanu wojennego. Uroczystość wręczenia 
dyplomów honorowego obywatelstwa odbyła się  
8 grudnia w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza 
podczas konferencji naukowej „To już 30 lat minę-
ło”, poświęconej 30. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego.

• 24 listopada w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
została otwarta wystawa „Nauki dawne i niedaw-

ne” przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Do organizacji tej wystawy włą-
czyły się bolesławieckie licea. Uczniowie I LO 
pod opieką nauczycieli fizyki: Andrzeja Idzika  
i Joanny Misiury przygotowali stanowiska prezen-
tujące prądy wirowe i zasady działania kamieni cel-
tyckich oraz tzw. nurka Kartezjusza, a uczniowie 
II LO pod opieką nauczycielek matematyki: Edyty 
Lippik-Gawlik i Doroty Kurowskiej – przygotowa-
li stanowiska w sposób przystępny wyjaśniające 
zastosowanie krzywych stożkowych oraz krzy-
wych wyższego rzędu.

• W dniach 24–26 listopada w Bolesławcu odby-
ła się interdyscyplinarna konferencja „Zbliżenie 
przez współzależność – wspólna strategia eduka-
cyjna polsko-niemieckiego pogranicza: Saksonia 
– Dolny Śląsk, województwo lubuskie”. Obradom 
przewodniczyła Kinga Hartmann-Wóycicka – ko-
ordynatorka projektów edukacyjnych Saksonii  
i Dolnego Śląska. Przedstawiono doświadcze-
nia oraz rezultaty dotychczasowej binacjonalnej 
współpracy edukacyjnej w rejonie przygranicz-
nym na przykładzie projektów Saksońskiej Agencji 
Oświatowej, realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-
-Saksonia w latach 2007–2013. Ponadto pierwsze-
go dnia odbyła się dyskusja panelowa z udziałem: 
prezydenta Bolesławca – Piotra Romana, dyrekto-
ra Saksońskiej Agencji Oświatowej w Chemnitz 
– Bela Belafi, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
– Beaty Pawłowicz oraz przedstawicieli urzędów 
miejskich z Wrocławia i Zgorzelca. Drugiego dnia 
uczestnikom konferencji zaprezentowano miasto 
Bolesławiec oraz dwa gimnazja, a trzeciego dnia 
zwiedzano Lwówek Śląski. Konferencję zorga-
nizowało Biuro Koordynacyjne Projektów EWT 
Saksońskiej Agencji Oświatowej we współpracy  
z miastem Bolesławiec.

• 25 listopada na scenie kina Forum w Bolesławcu 
13 młodych więźniów z Zakładu Karnego w Zarę-
bie wystąpiło z przedstawieniem (wg scenariusza 
napisanego przez skazanych), w którym pokazali 
jak chęć łatwego i szybkiego zdobycia pieniędzy 
i zaimponowania kolegom jest zgubna i prowadzi 
do ciężkiego życia w celi więziennej. Po spekta-
klu więźniowie-aktorzy odpowiadali na pytania 
widzów – uczniów gimnazjów. Przedstawienie od-
było się w ramach policyjnego programu profilak-
tycznego „Twoje życie, twój wybór”.

• 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Bo-
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lesławcu odbył się XXI Memoriał im. Janusza  
Kusocińskiego. W konkurencjach lekkoatletycz-
nych wystartowało 277 uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów z powiatu bolesławieckiego  
i lwóweckiego.

• Rafał Tomczyk został zwycięzcą tegorocznego 
konkursu Najlepszy Nauczyciel Zawodu. Nagrodę 
wręczono 26 listopada w Galerii przy ul. II Armii 
Wojska Polskiego w trakcie Balu Mistrzów, zorga-
nizowanego przez Cech Rzemiosł Różnych i Staro-
stwo Powiatowe w Bolesławcu.

• 28 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym  
w Bolesławcu w ramach szkolnego projektu „Fo-
tografia – moja pasja” odbył się wernisaż wystawy 
pokonkursowej „Jesienne impresje”. W konkursie 
najwyżej ocenione zostały fotografie Roberta Po-
michtera.

• 29 listopada starosta bolesławiecki Cezary Przy-
bylski, członek Zarządu Powiatu Bolesławiec  
Dariusz Kwaśniewski i naczelnik Wydziały Edu-
kacji Alicja Krzyszczak odebrali wyróżnienie  
w trakcie uroczystej gali finałowej I edycji ogól-
nopolskiego konkursu i programu certyfikacji  
„Samorządowy Lider Edukacji”, która odbyła się 
w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie. Powiat bolesławiecki (jako jedyny 
powiat dolnośląski) znalazł się wśród 10 powiatów, 
którym to wyróżnienie przyznała Fundacja Rozwo-
ju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

• 29 listopada w Muzeum Miedzi w Legnicy odbyła 
się prezentacja najnowszej publikacji bolesławia-
nina Jana Paździory, „Polska miedź 1945–2010”. 
Książka została wydrukowana w bolesławieckim 
wydawnictwie proart Grzegorza Matoryna. 

• 30 listopada w Sali Dworskiej Zamku Kliczków 
orkiestra Arte dei Suonatori – jedna z najlepszych 
polskich orkiestr specjalizujących się w muzyce 
dawnej – wykonała oratorium „Mesjasz” Georga 
Friedricha Händla. Dyrygował francuski muzyk 
Martin Gester. Zespołowi towarzyszył chór.

GRUDZIEŃ

• 1 grudnia podczas uroczystej gali z okazji dwudzie-
stolecia Euroregionu Nysa w gmachu Filharmonii 
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze wręczono trójstron-
ne nagrody INNOVATION 2011. Wśród nagro-
dzonych znalazły się także firmy bolesławieckie:  
w kategorii Najlepsza Innowacja laureatem pierw-
szej nagrody została firma NavSim (właściciel  
Jacek Pietraszkiewicz) za unikalny kod renderu 

komputerowego dla map nawigacyjnych IMO S63/
S57, a drugiej nagrody – Nantes Systemy Nano-
technologii Sp. z o.o. (prezes Zarządu Zdzisław 
Oszczęda) za pastę leczniczą do zębów o wyjąt-
kowych właściwościach, opartych na nanoczą-
steczkach hydroksyopatytu (łatwo przyswajalnego 
wapnia); w kategorii Najlepsza Współpraca Trans-
graniczna drugą nagrodę zdobyła firma PPHU Edir 
S.C. Irena i Edward Gałka, produkująca m. in. 
płaszcze kąpielowe, pościel, ręczniki.

• 1 grudnia bolesławiecka Solidarność, zgodnie  
z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
włączyła się do akcji zbierania podpisów pod 
wnioskiem o referendum obywatelskie w sprawach 
zachowania obowiązującego obecnie wieku emery-
talnego i zmiany ustawy o podwyższeniu minimal-
nego wynagrodzenia.

• 1 grudnia w sali Forum w Bolesławcu 70-osobo-
wy chór, soliści i orkiestra Opery Polskiej wystąpili 
ze swoim najnowszym spektaklem „Verdi Gala”.  
W programie znalazły się najbardziej znane frag-
menty oper Giuseppe Verdiego – m. in.: „La Tra-
viata”, „Rigoletto”, „Aida”, „Nabucco”. Specjalny-
mi gośćmi byli dwaj włoscy artyści: tenor Simon 
Esteban La Rosa i dyrygent Silvano Frontalini. 

• Od wyburzenia warsztatów Zespołu Szkół Me-
chanicznych w Bolesławcu rozpoczęła się budowa 
Centrów Kształcenia Zawodowego przy tej szko-
le. Powstanie tu Centrum Branży Samochodowej  
i Centrum Mechatroniczno-Elektroniczne oraz pra-
cownie łączenia i spawania metali. Łączny koszt 
inwestycji to blisko 3,8 mln zł. Zakończenie budo-
wy planowane jest na listopad 2012 r.

• 3 grudnia na boisku Szkoły Podstawowej nr 2  
w Bolesławcu zostało uruchomione na sezon zimo-
wy sztuczne lodowisko o wymiarach 20 x 40 m.

• 3 grudnia w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż 
wystawy rzeźb ceramicznych powstałych w trakcie 
47. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeź-
biarskiego. Wystawa była czynna do 30 stycznia 
2012 r.

• 3 grudnia w bolesławieckim Pałacu Ślubów odbyła 
się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Złotych 
Godów 11 par małżeńskich z Bolesławca, którym 
prezydent RP przyznał medale „Za długoletnie po-
życie małżeńskie”.

• 4 grudnia w bolesławieckim Sanktuarium w ramach 
XV Bolesławieckich Dni Kultury Chrześcijańskiej 
wystąpił Quartet z Filharmonii Dolnośląskiej w Je-
leniej Górze, a rektor Papieskiego Wydziału Teo-



172

GRUDZIEŃ

logicznego we Wrocławiu – ks. prof. dr hab. Wal-
demar Irek wygłosił wykład „Kościele kim jesteś  
i kim jestem ja w Kościele”.

• 6 grudnia w wieku 50 lat zmarł ks. Mirosław Śnież-
ko, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela  
w Kraśniku Dolnym.

• 7 grudnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego  
w Bolesławcu wręczono nagrody w zorganizowa-
nym po raz trzeci konkursie „Wolontariusz Roku 
Powiatu Bolesławieckiego”. W kategorii Wolon-
tariusz laureatem został Adam Fornal – szef lo-
kalnych struktur Polskiego Czerwonego Krzyża,  
w kategorii Organizacja Pozarządowa – Zarząd 
Rejonowy PCK w Bolesławcu, a w kategorii Dar-
czyńca – Fundacja Polska Miedź z Lubina.

• W grudniu zakończono rewitalizację głazu narzu-
towego, upamiętniającego powstanie kanalizacji  
w Bolesławcu w 1531 r. Głaz postawiono w 1904 r., 
kiedy to kanalizacja miejska została rozbudowana. 
Głaz znajduje się przy ul. Bankowej, w pobliżu 
Szkoły Podstawowej nr 2.

• 8 grudnia z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego w Sali Rajców bolesławieckiego Ratu-
sza odbyła się konferencja naukowa „To już 30 lat 
minęło... Rocznica stanu wojennego”. Konferencję 
prowadził prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z In-
stytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskie-
go, a referaty wygłosili pracownicy IPN Oddział 
we Wrocławiu: Ewa Chabros, Łukasz Sołtysik  
i Grzegorz Waligóra oraz pracownicy wrocławskie-
go Ośrodka Pamięć i Przyszłość: Grzegorz Kowal, 
Wojciech Kucharski i Marek Mutor. W tym dniu 
w hallu Ratusza została otwarta wystawa upa-
miętniająca 30. rocznicę stanu wojennego, a przed 
wejściem do Ratusza Agencja Artystyczna Bohun 
ze Zgorzelca i Grupa Rekonstrukcji 62. Kompanii 
Specjalnej Commando ze Złotoryi zaprezentowała 
pokaz historyczny „13 grudnia 1981”. Obchody te 
zorganizował prezydent Bolesławca, Biuro Tereno-
we NSZZ Solidarność w Bolesławcu oraz Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu.

• 8 grudnia Alexander Ershov z Przedstawicielstwa 
Handlowego Rosji w Polsce spotkał się z bolesła-
wieckimi przedsiębiorcami w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego. Współorganizatorem spo-
tkania było Bolesławieckie Towarzystwo Gospo-
darcze.

• 9 grudnia na placu apelowym na terenie garnizonu 
bolesławieckiego uroczyście przekazano tradycje 
23. Śląskiej Brygady Artylerii nowej jednostce – 

Konferencja naukowa „To już 30 lat minęło”

Uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatel-
stwa Miasta Bolesławiec Janowi Filipkowi podczas 
konferencji „To już 30 lat minęło”, 8 grudnia 2011 r.

Uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywa-
telstwa Miasta Bolesławiec Zbigniewowi Razikowi 
podczas konferencji „To już 30 lat minęło”, 8 grud-
nia 2011 r.
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23. Pułkowi Artylerii. Gościem honorowym był 
gen. bryg. Antoni Skibiński, były szef Wojsk Ra-
kietowych.

• 13 grudnia w 30. rocznicę wprowadzenia w Pol-
sce stanu wojennego w kościele Chrystusa Króla  
w Bolesławcu ks. prałat Józef Gołębiowski odpra-
wił Mszę św. za Ojczyznę. W tym dniu w Gim-
nazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu prze-
prowadzono zajęcia „Stan wyjątkowy”, odbyła się 
debata oksfordzka na temat łamania praw człowie-
ka oraz spotkanie uczniów z represjonowanymi  
w stanie wojennym bolesławieckimi szefami So-
lidarności: Janem Filipkiem i Zbigniewem Razi-
kiem.

• Chór Melikos z Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 zdo-
był I nagrodę w kategorii szkół podstawowych na 
Okręgowym Przeglądzie Chórów Szkolnych we 
Wrocławiu, zorganizowanym w ramach programu 
„Śpiewająca Polska”. Chór ten istnieje od 2000 r., 
liczy 60 uczniów, a jego dyrygentem jest Izabela 
Kulpa.

• Zakończyła się trwająca od 2009 r. modernizacja 
Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwo-
wo Chorych w Bolesławcu. Jej koszt wyniósł po-
nad 11,5 mln zł. W ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego modernizację współfinansowała 
Unia Europejska. 

• W Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu także zo-
stała zakończona termomodernizacja, moderni-
zacja kanalizacji opadowej, a na dachu budynku 
głównego i budynku administracji zamontowano 
kolektory słoneczne. 

• Firma NavSim, której właścicielem jest bolesła-
wianin Jacek Pietraszkiewicz, dostarczyła bezpłat-
nie oprogramowanie, sprzęt satelitarny i zapewniła 
dostęp do swoich serwerów pogodowych świato-
wej sławy żeglarzowi Romanowi Paszke na jego 
rejs dookoła świata. W dniu 14 grudnia na swo-
im katamaranie Gemini 3 podjął on próbę pobicia 
rekordu świata płynąc z Wysp Kanaryjskich pod 
wiatr – czyli ze wschodu na zachód (dotychczaso-
wy rekord wynosi 120 dni i 5 godzin), ale z powodu 
uszkodzenia jachtu w dniu 7 stycznia 2012 r. prze-
rwał rejs zawijając do portu w Argentynie. 

• 15 grudnia w Galerii przy ul. II Armii Wojska Pol-
skiego w Bolesławcu odbyło się Walne Zebranie 
Forum Ziemi Bolesławieckiej. Prezesem wybra-
no ponownie Piotra Romana. Stowarzyszenie to 
powstało w 2002 r., liczy blisko 120 członków,  
w wyborach samorządowych w 2010 r. (jako Ko-

mitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana) zdo-
było większość w Radzie Miasta (11 na 21 manda-
tów) oraz 4 mandaty w Radzie Powiatu.

• 16 grudnia w MDK w Bolesławcu odbył się wie-
czór autorski bolesławieckiej poetki i malarki Sta-
nisławy Jarmakowicz.

• 17 grudnia kapituła ogłosiła wyniki konkursu „Na 
najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakre-
su historii i współczesności miasta Bolesławiec”. 
W tym roku nie przyznano I nagrody, ani nagro-
dy specjalnej w postaci druku nagrodzonej pracy. 
II nagrodę otrzymała pani Karolina Stempniewicz 
za pracę magisterką pt. „Wykorzystanie środków 
europejskich przez samorząd lokalny na przy-
kładzie gminy miejskiej Bolesławiec”, promotor  
– dr Jerzy Ładysz; III nagrodę przyznano pani 
Agnieszce Smulczyńskiej za pracę magisterką  
pt. „Ocena oddziaływania drogi krajowej nr 4 na 
rozwój Bolesławca”, promotor – dr inż. Magdalena 
Mlek-Galewska. Kapituła konkursu zadecydowała, 
że wybrane fragmenty pracy pani Kamilli Dudek 
pt. „Bolesławiec słowem i obrazem malowany”, 
napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Mań-
ko-Matysiak zostaną opublikowane w Roczniku 
Bolesławieckim. 

• 17 grudnia na bolesławieckim Rynku po raz dzie-
siąty odbyła się Bolesławiecka Gwiazdka Życzli-
wości pod hasłem „I ty możesz zostać aniołem”. 
O godz. 10.00 rozpoczął ją kiermasz świąteczny, 
a od 14.00 na scenie w świąteczny klimat bolesła-
wian wprowadzali uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia, uczestnicy pracowni wokal-
nej BOK-MCC oraz zespół Poeticon. Szczególną 
atrakcją była Anielska Parada, wieńcząca warsztaty 
plastyczne, które odbyły się w Bolesławcu (BOK-
-MCC) i w Kamenz (w Studiu Anne Haselbach). 
Nagrody za najładniejsze i najstaranniej wykona-
ne skrzydła zdobyły: Michelle Eggeling z Kamenz  
i Kaja Chimniak z Bolesławca. Życzenia bożona-
rodzeniowe składali: burmistrz Kamenz Roland 
Dantz, prezydent Piotr Roman oraz inni przedsta-
wiciele władz samorządowych. Na zakończenie 
wystąpił chór Haus der Begegnung z Kamenz i ak-
torzy Teatru Prawdziwego z Bielawy z „Jasełkami 
Ulicznymi”.

• 18 grudnia, po niedzielnej Mszy św. w bolesławiec-
kim Sanktuarium, ks. prałat Andrzej Jarosiewicz 
został uhonorowany złotą odznaką Za Opiekę nad 
Zabytkami przyznaną mu przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego.
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Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości, 17 grudnia 2011 r.
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• Powiat bolesławiecki zdobył wyróżnienie w kon-
kursie „Samorządowy lider zarządzania 2011 
– usługi społeczne”. Do finału konkursu zostały 
zakwalifikowane dwa projekty: „SOS – Szkoły 
Otwartych Szans” i „Powiat bolesławiecki ratu-
je teatr”. Honorowe dyplomy zostały wręczone  
19 grudnia w Senacie RP na konferencji podsumo-
wującej ten konkurs.

• 20 grudnia w MBP w Bolesławcu uroczyście 
otwarto „Mediatekę”, powstałą w ramach projektu 
BIBLIK (Bolesławiec, Informacja, Biblioteka, Li-
teratura, Internet, Kultura), dofinansowanego przez 
ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Zgromadzono w niej filmy, płyty z muzyką oraz au-
diobooki oraz komputery z dostępem do internetu.

• W ostatnich dniach grudnia przedstawiciele władz 
samorządowych miasta i powiatu Bolesławiec oraz 
Rafał Gruca, prezes Sądu Rejonowego, wyrazili 
sprzeciw wobec projektu ministra sprawiedliwo-
ści, przewidującego połączenie miejscowego sądu 
z sądem w Zgorzelcu. Wprowadzenie tego projektu 
oznaczałoby, że w Bolesławcu byłby tylko ośro-
dek zamiejscowy Sądu Rejonowego w Zgorzelcu 
z wydziałami: cywilnym, karnym i rodzinnym, na-
tomiast wydział ksiąg wieczystych i sąd pracy zo-
stałby przeniesiony do Zgorzelca. Argumentacja za 
pozostawieniem bolesławieckiego sądu okazała się 
skuteczna – minister sprawiedliwości zmienił swój 
projekt.

• 23 grudnia we Wrocławiu, w 96 roku życia, zmarła 
Irena Taczanowska-Langer, ppor. Armii Krajowej, 

wieloletnia kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego 
w Bolesławcu. Pochowana została na Cmentarzu 
Osobowickim we Wrocławiu.

• 27 grudnia w Galerii Zdolnych MDK w Bole-
sławcu odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej  
„3 kobiety”. Zaprezentowano na niej dzieła trzech 
bolesławianek: Doroty Bernat (rysunek, grafika, 
malarstwo), Małgorzaty Mikiel (fotografia) i Boże-
ny Dżugen (ceramika).

• 28 grudnia w sali sportowej Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 2 w Bolesławcu bolesławiecki Sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizował 
koncert w ramach cyklu imprez zamkniętych XX 
Finału WOŚP. Wystąpiły miejscowe zespoły ludo-
we: Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka, Nasza Biesia-
da i Kapela Herbutów z Osiecznicy, Niespodzianka 
z Warty Bolesławieckiej oraz Wesoła Gromadka  
z Gromadki. Główną gwiazdą koncertu był zespół 
Czeremszyna z miejscowości Czeremcha na Pod-
lasiu, wykonujący utwory inspirowane folklorem 
słowiańskim. Koszt organizacji koncertu okazał 
się jednak wielokrotnie wyższy niż kwota zebrana  
w jego trakcie na WOŚP.

• Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu podał, że 31 
grudnia 2011 r. było zarejestrowanych 3788 bez-
robotnych (31 grudnia 2010 r. liczba ta wynosiła 
4552), w tym prawo do zasiłku miało 574 bezro-
botnych (odpowiednio 624). Liczba bezrobotnych 
przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 36 osób 
(32), a stopa bezrobocia – 12,6% (15,0%).

Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości, 17 grudnia 2011 r.
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Jan Paździora
POLSKA MIEDŹ 1945 – 2010

wyd. proart Grzegorz Matoryn, Bolesławiec 2011 r., ss. 232

VIII Recenzje i omówienia

Publikacja jest historią pol-
skiej miedzi, łączy jej naukowe  
i popularne ujęcie. W tym znacze-
niu jest kierowana do historyków 
i zwykłych czytelników zainte-
resowanych, chociażby trochę, 
polskim przemysłem miedzio-
wym w różnych jego aspektach.  
Historię polskiej miedzi autor 
przedstawił w aspektach: rozwo-
jowym, technologicznym, orga-
nizacyjnym, prawnym i kadro-
wym.

Pisząc o rozwoju autor wy-
różnia trzy okresy. Pierwszy 
jest historią Starego Zagłębia 
rozpoczętą wierceniem otwo-
rów badawczych w 1938 r. na 
obszarze niecki północnosudeckiej, a następnie 
przerwaniem robót do 1945 r. i wznowionymi pra-
cami po 1945 r. Eksploatację rudy prowadzono 
wówczas w kopalniach: Konrad, Lubichów, Lena  
i Nowy Kościół, a koncentrat przerabiano w hucie 
Legnica. Drugi okres rozpoczyna się odkryciem  
w 1957 r. złóż rud miedzi o dużych zasobach na 
monoklinie przedsudeckiej w rejonie lubińsko-gło-
gowskim. Na obszarze tym zaprojektowano nowo-
czesne modele kopalń zespolonych: Lubin, Polkowi-
ce, Rudna i Sieroszowice składających się z kopalń 
elementarnych. W początkowym okresie głębiono 
szyby techniką mrożeniową ze względu na zagro-
żenia wodne. Następnie dynamicznie rozwija się 
eksploatacja złóż oraz budowa Zakładów Wzboga-
cania Rud i hut. Towarzyszy temu budowa zaplecza 
technicznego, ekonomicznego i społecznego. Wraz  
z rozwojem produkcji rosły nowoczesne miasta Lu-
bin i Polkowice. Trzeci okres obejmuje, począwszy 
od 1991 r. restrukturyzację dotychczasowego przed-
siębiorstwa państwowego pod nazwą Kombinat 
Górniczo-Hutniczy Miedzi w Jednoosobową Spółkę 
skarbu Państwa pod nazwą KGHM Polska Miedź 
S.A. Restrukturyzacja obejmuje problemy własno-
ściowe, organizacyjne oraz w mniejszym stopniu 
technologiczne.

W ujęciu technologicznym,  
z właściwie dobraną szczegóło-
wością dla tego rodzaju publika-
cji, autor przedstawił znaczący 
postęp w tym zakresie. W Starym 
Zagłębiu dominowały technolo-
gie urabiania, obudowy, odsta-
wy i transportu oparte na prostej  
i znanej technice przystosowa-
nych do wydobycia rudy o małej 
skali, (dla porównania wydobycie  
w najmniejszej kopalni w Sta-
rym Zagłębiu, ZG Nowy Ko-
ściół wynosiło około 400 tys. 
ton rudy w skali roku, to w ko-
palni Rudna około 13 mln ton 
wagi wilgotnej). Np. do odsta-
wy urobku stosowano zgarniaki 

tzw. skrepery. W Nowym Zagłębiu to warunki geo-
logiczne zadecydowały o głębieniu szybów meto-
dą zamrażania górotworu. Był to okres pionierski, 
czasem dramatyczny. Wdrożono wówczas nową 
technologię montażu wież szybowych. Przodki  
w szybach były urabiane młotkami pneumatyczny-
mi. Wiele lat później wdrożono kombajny szybowe 
oraz zastosowano obudowę tubingową, co znacznie 
skróciło cykl robót. Po udostępnieniu złoża prowa-
dzono doświadczenia z różnymi systemami eksplo-
atacji, przy czym w konsekwencji wdrożono systemy 
komorowo filarowe w wielu ich odmianach. Roboty 
wybierkowe zostały w pełni zmechanizowane za 
pomocą tzw. maszyn samojezdnych. W sposób cią-
gły modyfikowano profilaktykę tąpań. Trzeba jed-
nakże podkreślić, że w zakresie wydobycia rud nie 
odnotowano przełomowych zmian. W technologii 
przeróbki rud i hutnictwie optymalizowano procesy,  
a między innymi zastosowano jednostadialny wytop 
miedzi blister w piecu zawiesinowym. W hucie Gło-
gów uruchomiono Wydział Metali Szlachetnych.

Organizację można rozpatrywać w ujęciu sta-
tycznym (struktury) i dynamicznym (procesy).  
W pierwszym okresie zakres eksploatacji był ograni-
czony do Starego Zagłębia. Od czasu odkrycia złóż 
rud miedzi w LGOM powstał Kombinat Górniczo–
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Hutniczy Miedzi skupiający kopalnie, huty, zakłady 
zaplecza technicznego i socjalno-bytowego. Kombi-
nat miał charakter koncernu. Po roku 1991 KGHM 
został zrestrukturyzowany i sprywatyzowany – aktu-
alnie w rękach prywatnych inwestorów znajduję się 
68,21% akcji. Był to i jest nadal proces ciągły przy 
czym w konsekwencji powstała Grupa Kapitałowa 
KGHM Polska Miedź SA (firma) z jednostką nad-
rzędną w postaci spółki wiodącej dla Podstawowe-
go Ciągu Technologicznego oraz spółek zależnych  
i stowarzyszonych. W ujęciu dynamicznym obejmu-
jącym organizację produkcji oraz systemy pracy nie 
odnotowano w obszarze ruchu znaczących zmian za 
wyjątkiem systemu pracy czterobrygadowej. W ob-
szarze zarządu skupiono się słusznie na wdrażaniu 
systemów informatycznych przy czym zapomniano 
o kompatybilności tych systemów ze strukturami  
i procesami.

Od strony prawnej autor dokumentuje podstawo-
we akty prawne różnego rzędu warunkujące działal-
ność firmy. Pomocnym w tym względzie jest kalen-
darium ważniejszych wydarzeń.

Pisząc o kadrach autor przedstawił kadrę kierow-
niczą w kolejnych okresach funkcjonowania firmy 
oraz biogramy budowniczych przemysłu miedzio-
wego, przy czym jest to z natury rzeczy, wykaz nie-
kompletny (w zależności od przyjętych kryteriów 
oceny).

Po pierwszej lekturze publikacji nasuwają się na-
stępujące uwagi:
1. Publikacja jest niezwykle starannie opracowana 
pod względem merytorycznym i edytorskim. Au-
tor potrafił w ramach niewielkiej objętości, przed-

stawić syntezę rozwoju polskiej miedzi w różnych 
wymiarach, ogarniając w ten sposób ogromny ma-
teriał faktograficzny. Zaletą publikacji jest także jej 
przejrzysta struktura i styl oraz celnie dobrany mate-
riał ilustracyjny. Te zalety pozwalają książkę czytać,  
w odróżnieniu od monografii zwykle monotema-
tycznych i suchych. Zaletą publikacji jest relacja 
faktów i unikanie ich ocen, co zawsze ma charakter 
subiektywny, chociaż czasem dodaje im pikanterii. 
W tym ujęciu publikacja jest kierowana do szerokie-
go grona czytelników.
2. Rozwojowi przemysłu miedziowego towarzyszył 
także rozwój regionu, który to problem został w pu-
blikacji potraktowany zdawkowo ze względu na cel 
i objętość pracy. Nie jest to zatem zarzut ale wska-
zówka do dalszych badań.
3. Budowie przemysłu miedziowego towarzyszyła 
także dramaturgia wydarzeń np. przerwanie stawu 
osadowego w Iwinach, wyprowadzenie ludzi z szy-
bu tuż przed jego zalaniem (brygada Juliana Adam-
kiewicza) itp. Warto zatem zainspirować badaczy 
tym tematem w szerszym zakresie. „Polską Miedź” 
powinno stać na pisanie swej historii, która jest także 
historią Polski np. walka o zablokowanie sprzeda-
ży Kombinatu firmom zagranicznym np. ASARCO  
– pisałem w tej sprawie do premiera J. Olszewskie-
go.
4. Publikacja w tym ujęciu, moim zdaniem spełnia 
kryteria pracy doktorskiej i może być przedmiotem 
przewodu doktorskiego na Wydziałach Górniczych 
(Wrocław, Gliwice, Kraków) lub na Wydziałach 
Uniwersyteckich o profilu historii gospodarczej.

Konrad Wanielista

Anna Bober-Tubaj, Agata Kozioł, Anna Puk
BOLESŁAWIEC – RUCH FOTOGRAFICZNY 1945–2011

wyd. proart Grzegorz Matoryn, Bolesławiec 2011 r., ss. 124

Książka poświęcona ruchowi fotograficznemu  
w Bolesławcu prezentuje historię ludzi związanych  
z miastem, dawnych i obecnych mieszkańców, któ-
rzy z wielką pasją oddali się tworzeniu zdjęć. Pu-
blikacja zawiera kronikę działalności ośrodków  
i klubów fotograficznych funkcjonujących w na-
szym mieście, które przez lata w różny sposób i róż-
nymi metodami promowały amatorów tej dziedziny 
sztuki.

Anna Bober-Tubaj, Agata Kozioł i Anna Puk stwo-
rzyły publikację niezwykle ważną dla miłośników 
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rodzimej fotografii, pokazującą, że fotograficzne pasje 
wciąż są w mieście żywe, a wieloletnia praca licznych 
ośrodków promujących ruch fotograficzny owocuje do 
dziś. Na miejscu dawnych sekcji fotograficznych po-
wstają nowe stowarzyszenia i grupy twórcze, działają-
ce z powodzeniem na terenie miasta.

Autorki przybliżają sylwetki najważniejszych bo-
lesławian związanych z fotografią. W książce odnaleźć 
można zarówno biogramy nieżyjących już prekurso-
rów ruchu fotograficznego w powojennym Bole-
sławcu: Alojzego Skorupy, Henryka Piotrowskiego, 
Bolesława Mareckiego, Stanisława Kondratowicza  
i Edwarda Opały, jak i nazwiska osób nadal aktyw-
nych, tworzących, realizujących z pasją artystyczne 
pomysły. Mikołaj Jankowski, Grzegorz Matoryn, Ja-
nusz Moniatowicz czy Jerzy Paluszczyszyn wciąż 
czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym Bolesławca.

Książka dzieli się na trzy części: zdjęcia, opis hi-
storii ruchu oraz wspomnienia najważniejszych jego 
twórców. Można ją w trojaki sposób poznawać. Pierw-
sza warstwa to zdjęcia. Nie jest ich niestety zbyt wiele 
(kilkadziesiąt), najpewniej ze względów ekonomicz-
nych (wydanie albumu to ogromne koszty), ale i tak 
jest czym nacieszyć oko.

Zdjęcia z drugiej połowy lat 40. i pierwszej po-
łowy lat 50. ubiegłego wieku, najczęściej autorstwa 
Alojzego Skorupy (1923–1986), to nostalgiczny po-
wrót do czasów odbudowy miasta. Domy, kamienice, 
założenia urbanistyczne, które zniknęły z przestrzeni 
miejskiej na zdjęciach pozostały utrwalone, dokumen-
tując ważną kartę w dziejach miasta. Zdjęcia te mają 
charakter dokumentalny, reporterski. Niektóre fotogra-
fie ruin z widocznymi na ich tle pięknymi elementami  
architektonicznymi wzruszają, zmuszają do refleksji 
nad losami ludzi i kruchością piękna.

Równie ciekawe są zdjęcia z lat 70. i 80. kiedy 
budował się nowy urbanistyczny porządek w socjali-
stycznym stylu. Ważnymi elementami w panoramie 
centrum miasta były: czerwony okrąglak – siedziba 
PZPR (od 1999 r. Starostwa Powiatowego), wie-
żowce przy ulicy Bielskiej oraz ulica Adama Asnyka  
z zabudową mieszkalno-usługową w stylu powojen-
nej moderny. Przez długi czas tkanka urbanistyczna 
tej ulicy opierała się fali nowoczesności, bloki są-
siadowały z podwórzami gospodarstw, warsztatami  
i kamienicami.

Z tym topornym, szarym i betonowym, choć 
niezwykle fascynującym wizerunkiem miasta, po-
zostającym w pamięci wielu mieszkańców, kon-
trastują fotografie G. Matoryna i J. Moniatowicza 

z lat 90. XX w. i z XXI w. Prezentują one miasto  
w pełnej palecie barw, różnorodne, aspirujące do bycia 
nowoczesnym ośrodkiem europejskim.

Kolejna część książki (od której warto zacząć lek-
turę) to wspomnienia fotografów. Mikołaj Jankowski 
(długoletni prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Fo-
tograficznego, członek Rady Polskiej Federacji Stowa-
rzyszeń Fotograficznych) opowiedział o początkach 
swojej przygody z fotografią, o trudach związanych 
z wykonywaniem pierwszych fotografii pod ziemią 
i zafascynowaniu, z jakim oglądał świat przez wizjer 
aparatu. Jego wspomnienia pełne są radości i pasji wy-
nikającej z możliwości tworzenia, działania, zwłaszcza 
zaś z możliwości kształcenia bolesławieckiej młodzie-
ży w niełatwej sztuce fotografowania.

Andrzej Pytliński (wykładowca Wyższego Stu-
dium Fotografii, odznaczony medalem Zasłużo-
ny dla Fotografii Polskiej), przybył do Bolesławca  
w celach zawodowych. Pozostał na stałe, zafascyno-
wany widokiem odgruzowywanego i z dużym im-
petem odbudowywanego miasta. Jego pierwszym 
zadaniem fotograficznym było wykonanie wielofor-
matowych fotografii Bieruta i Cyrankiewicza, które 
miały zawisnąć po obu stronach bramy otwieranych 
wtedy Zakładów Chemicznych Wizów. Największą 
trudność młodemu adeptowi fotografii przysporzył 
retusz – wykonał go ręcznie, pędzlem, chodząc po 
zdjęciach (6x8 metrów) i słuchając uwag kolegi, który  
z dachu instruował go, które partie ma podmalować  
(z bliska nie było nic widać).

Janusz Moniatowicz (absolwent Wydziału Fo-
tografii Artystycznej Akademii Filmowej FAMU  
w Pradze, członek Związku Polskich Artystów Fo-
tografików) z wielkim zaangażowaniem uczestni-
czył w działaniach różnych klubów, zajmujących się  
w mieście fotografią. Najbardziej związany był jed-
nak z Sekcją Fotograficzną Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bolesławianka, przekształconą w Klub Fotogra-
ficzny Zapis. Wspierał klub także w okresie studiów  
w Pradze. Choć mieszka w Jeleniej Górze, do dziś 
jest emocjonalnie związany z Bolesławcem, miastem 
swojego dzieciństwa i młodości. Janusz Moniato-
wicz w niezwykle wzruszający sposób wypowiada się  
o swych, nieżyjących już nauczycielach: Edwardzie 
Opale i Henryku Piotrowskim.

Trzecią częścią książki jest historyczny przegląd 
ruchu fotograficznego, o kronikarskim charakterze. 
Autorki wymieniły z nazwiska wszystkie znaczą-
ce osoby, które były z ruchem związane oraz kluby  
i sekcje, które powstały w Bolesławcu z najważniej-
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szymi organizacjami na czele: Bolesławieckim To-
warzystwie Fotograficznym i Sekcją Fotograficzną 
SM Bolesławianka.

Książka pokazuje miasto Bolesławiec jako nie-
zwykle silny ośrodek związany z fotografią. Miejsce, 
w którym młodzi ludzie odnajdowali pasję, która nie-
jednokrotnie przeradzała się w sposób na życie. Tak 
było w przypadku Janusza Moniatowicza, Jolanty 
Zuchniewicz (z domu Józefiak) oraz Romana Hry-
ciów, aktywnie działających członków prestiżowego 
Stowarzyszenia Polskich Artystów Fotografików.

Dzięki silnym podwalinom teoretycznym i warsz-
tatowym twórców oraz instruktorów poprzednich 

Joanna Sawicka, Zdzisław Abramowicz
DZIEJE NADBOBRZAŃSKIEJ GMINY BOLESŁAWIEC

Bolesławiec 2011 r., ss. 328
Ukazała się następna książ-

ka Joanny Sawickiej i Zdzisława 
Abramowicza  – „Dzieje nadbo-
brzańskiej gminy Bolesławiec”. 
Jest to kontynuacja publikacji re-
gionalnych w powiecie bolesła-
wieckim, po wydanej poprzednio 
książce tych samych autorów 
„Osiecznica. Dzieje zielonej gmi-
ny”.

Wójt Gminy Bolesławiec An-
drzej Dutkowski w słowie wstęp-
nym zamieszczonym w książce 
zachęca: Gmina Bolesławiec to 
Mała Ojczyzna kilkunastu tysięcy 
jej mieszkańców, tereny piękne, 
atrakcyjne (…) dla żyjących tu 
ludzi, jak i odwiedzających nas 
artystów. Natomiast autorzy przedstawiają swoje 
intencje tak: Chcielibyśmy bowiem historię bolesła-
wieckiej gminy przedstawić w sposób możliwie przy-
stępny dla Czytelnika (…) wywołać zainteresowanie 
tematem.

Książka została podzielona na czternaście roz-
działów. Czytelnik traktując ją jak przewodnika 
po gminie, będzie mógł rozpocząć lekturę kierując 
się ich tytułami. Rozdział „Od Eckersdorfu do Bo-
żejowic” zawiera krótki rys historyczny miejsco-
wości: podaje informacje o ich założeniu (lokacji), 
daty, nazewnictwa niemieckie i polskie, krótki zarys 
dziejów. Uważam, że mogłaby zostać podana jesz-

cze choćby skrótowa informacja  
o osadnictwie na prawie niemiec-
kim na Śląsku w XIII i XIV w. 
Z bogatego zbioru informacji 
podanych w następnych roz-
działach (np. „Szaleństwa ży-
wiołów i ludzi”), czytelnika 
mogłyby zainteresować losy 
tych ziem dotkniętych okrut-
nie zarówno przez przyrodę, jak  
i przez wojny. Rozdział „Miej-
sca magiczne” jest zachętą do 
wędrówek: pociąga czytelnika 
do samodzielnych poszukiwań, 
oglądania zabytków przyrody 
i poznawania legend. Podobną 
rolę spełnia rozdział o tajemni-
czym tytule: „Duchy, sowieckie 

rakiety i szwedzki monarcha”, w którym (autorzy 
wyprzedzili nieco chronologię, umieszczając go 
przed rozdziałem „Przełom dziejów”) wypisano 
ciekawostki przyrodnicze, związane z nimi legendy,  
a także opisano wydarzenia wojenne, w tym z II wojny 
światowej.

Interesujący jest rozdział „Historia spisa-
na w kamieniu; kościoły i cmentarze”. Pasja po-
szukiwawcza autorów sprawia, że czytelnik  
pozna zabytki sakralne, epitafia i pomniki oraz 
fragmenty grobowców, i to jest niezwykle waż-
nym elementem tego rozdziału, bo heraldyka  
i herby szlachty niemieckiej są często jedynym na 

pokoleń dzisiejszy ruch fotograficzny jest prężny  
i uczestniczy w nim wielu amatorów. Wystawy fo-
tograficzne nadal są organizowane i budzą duże za-
interesowanie. Bolesławianie chętnie biorą udział 
w licznych warsztatach i konkursach. Dobre zdję-
cia i ich autorzy wciąż w Bolesławcu są doceniani,  
a książka dokumentująca korzenie bolesławieckiej 
fotografii jest istotnym dokumentem podkreślają-
cym tak ważny nurt twórczości mieszkańców.

Można powiedzieć: Bolesławiec – miasto dobrze 
fotografowane.

Grażyna Hanaf
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tych ziemiach źródłem historycznym. Kontynuacją 
tematyki o rodach miejscowej szlachty są też in-
formacje zawarte w rozdziale „Nazwiska zapisane  
w annałach”.

Rozdziały „Ofiary Bellony” i „Podzwonne dla 
pałaców” są tematycznie wspólne. W pierwszym 
przedstawiono zarys wojen, jakie dotknęły te tere-
ny (wojny husyckie, wojna 30-letnia, wojny śląskie, 
napoleońskie oraz I i II wojna światowa) i opis ich 
następstw. Uważny czytelnik znajdzie tu wiele infor-
macji regionalnych dla poszerzenia swojej wiedzy 
historycznej. W drugim ukazane są losy architektury 
pałacowej szlachty i arystokracji niemieckiej z te-
renu gminy. Dynamiczny rozwój Śląska po 1740 r.  
i korzystne warunki zasiedlenia, wpłynęły na zabu-
dowę tego obszaru rezydencjami i pałacami. Było 
ich przed 1945 r. ponad 1500. Po tym roku spotkał je 
smutny los. Opuszczone przez właścicieli, były naj-
pierw ograbiane, jak piszą autorzy, przez zwycięską 
armię, a później, niestety, przez przybywającą na te 
tereny ludność. To dziedzictwo kulturowe dopiero  
w czasach dzisiejszych zostało docenione i na szczę-
ście wiele tych obiektów ratuje się przed całkowitą 
dewastacją.

Rozdział „Przełom dziejów” jest ważny ze 
względu na niektóre mniej znane wydarzenia na 
terenie gminy. Opisano w nim losy przymusowych 
robotników polskich na terenie Mierzwina, Brzeź-
nika, Kraszowic i Ocic podczas II wojny światowej  
i podjęto próbę ułożenia listy z nazwiskami Polaków, 
którzy tu przebywali na przymusowych robotach.

Książka jest bogata faktograficznie i ilustracyjnie, 
ale dla bardziej przejrzystego jej zrozumienia można 
było w krótkim wstępie podać zarys historii tej czę-
ści Dolnego Śląska i jego przynależność do czterech 
kultur: polskiej, czeskiej, austriackiej i pruskiej. Nie 
jest to książka do szybkiego czytania: ma 328 stron 
tekstu (oprócz tekstu także ciekawe ilustracje, mapy, 
zdjęcia). Można co jakiś czas do niej sięgać i przypo-
minać wydarzenia i miejsca. Szkoda, że nie dodano 
wykazu ilustracji, przydałoby się też dołączyć erratę. 
Wartość książki podnosi jej szata graficzna – twarda 
okładka, kredowy papier, kolorowe ilustracje.

Omawiana publikacja może być pięknym prezen-
tem dla gości odwiedzających gminę Bolesławiec.

Zygmunt Brusiło
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Edmund Maliński 
Doktor nauk humanistycznych, historyk, senator II kadencji Senatu Rzeczypospoli-

tej Polskiej, w latach 1972–2006 nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor w liceach ogólno-
kształcących w Bolesławcu, autor publikacji naukowych z zakresu dydaktyki historii, 
skarbnik Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka.

Anna Bober-Tubaj
Historyk sztuki i muzeolog, dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu od 2002 

roku, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Miłośników Bole-
sławca i Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów i Miłośników Historii Mia-
sta, autorka artykułów i publikacji o tematyce lokalnej.

Grzegorz Matoryn
Fotograf, projektant graficzny. Specjalizuje się w fotografii krajobrazu i fotografii 

reklamowej oraz projektowaniu wydawnictw. Wydawca kilkunastu książek, przewod-
ników oraz publikacji promocyjnych.

REDAKCJA

WSPÓŁPRACOWNICY

Zdzisław Abramowicz
Nauczyciel i instruktor harcerski, a także publicysta, współautor kilku przewod-

ników historycznych po gminach powiatu bolesławieckiego. Absolwent Studium Pe-
dagogicznego, Studium Turystycznego i Kolegium Teologicznego, obecnie zastępca 
komendanta Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu.

Agata Bojanowska
Ukończyła historię sztuki oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną ze specja-

lizacją public relations & corporate identity na Uniwersytecie Wrocławskim. Absol-
wentka podyplomowych studiów promocji kultury – Menedżer Kultury we Współpra-
cy Regionów Unii Europejskiej. Obecnie pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Grzegorz Strauchold
Prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Pracowni Atlasu Historycz-

nego w Instytucie Historycznym Uniw. Wrocławskiego. Zainteresowania: historia XX 
w., w szczególności dzieje Polski, Niemiec, Czech i Dolnego Śląska, polska myśl po-
lityczna zachodnia, geografia polityczna i historyczna, regionalistyka, dzieje instytucji 
politycznych. Autor około 200 publikacji, w tym czterech samodzielnych książek.

RECENZENT WYDAWNICZY
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Grażyna Hanaf 
Bolesławianka urodzona w 1971 roku. Historyk sztuki, ukończyła studia na Uni-

wersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską pisała o barokowych pałacach trójskrzy-
dłowych  Dolnego Śląska. Zawodowo dziennikarka i pilotka wycieczek zagranicznych.

Lesław Kasprzycki 
Urodzony w roku 1943. wykształcenie wyższe pedagogiczne. W latach 1966–1981 

pracował w placówkach oświatowo-kulturalnych, od 1981 r. aż do końca pracy zawo-
dowej w szkolnictwie. Od 2005 r. na emeryturze. Wolny czas poświęca na rysowanie, 
dobrą książkę, muzykę klasyczną i filatelistykę.

Franciszek Kozdra 
Urodzony 11 marca 1945 r. Działacz NSZZ „Solidarność”: w strukturach zakładowych 

(Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych, wrzesień 1980 – październik 2001 r.), 
Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Bolesławcu (październik 1980 – grudzień 
1981), Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Bolesławcu (stan wojenny), 
RKW Oddział Bolesławiec i Zarząd Regionu Dolny Śląsk - Wrocław (1988–1990) oraz     
w Zarządzie Regionu Jelenia Góra (1990–2002). Obecnie na emeryturze.

Kamilla Dudek
Rodowita bolesławianka, germanistka i bibliotekoznawca (Uniwersytet Wrocław-

ski). Autorka publikacji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz dokumental-
nego dziedzictwa archiwalnego. Nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół 
Elektronicznych w Bolesławcu.

Agnieszka Gergont
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzecznik 

prasowy miasta Bolesławiec. Posiadane specjalności: public relations, dziennikarstwo 
i komunikacja medialna. Autorka i współautorka licznych publikacji prasowych, akcji 
oraz kampanii wizerunkowych w kraju i za granicą.

Zygmunt Brusiło
Historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Studiów Podyplomowych          

w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu. Nauczyciel i dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych. Prezes Towarzystwa 
Miłośników Bolesławca. Autor publikacji o historii Bolesławca w monografii i „Glosie 
Bolesławca”. Członek Prezydium Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego we Wrocławiu. Dolnośląski przewodnik PTTK.

Alicja Brusiło
Polonistka, ukończyła studia magisterskie i studia podyplomowe na Uniwersytecie 

Wrocławskim. W latach 1966–2005 nauczycielka języka polskiego i języka łacińskiego 
w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Medycznych, Zespole Szkół Usługo-
wych i Handlowych i Policealnym Studium Medycznym w Bolesławcu. Autorka publi-
kacji w czasopismach: „Szkoła Zawodowa” i „Pielęgniarka i Położna”.
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Ireneusz Kozikowski 
Wykształcenie średnie techniczne. W latach 1965–1996 pracownik Zakładów Che-

micznych „Wizów”; ostatnie 10 lat na stanowisku głównego mechanika. Od 1996 r. 
emeryt. Wiceprezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Chemik”.

Bernard Łętowski 
Urodzony w 1976 r. w Bolesławcu, dziennikarz i fotoreporter. Przez wiele lat pra-

cował dla lokalnych i regionalnych gazet, portali i telewizji będąc m. in. redaktorem 
naczelnym Telewizji Łużyce oraz Telewizji Lokalnej Azart Sat. Powołał do życia bole-
sławiecką platformę blogerską bobrzanie.pl - internetowy nietabloid.

Stanisław Małkowski
Historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1973 r. nauczyciel historii  

w Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu, od 1983 r. wicedyrektor, a od 1989 r. 
do przejścia na emeryturę w 2007 r. – dyrektor tej szkoły. Przewodniczący Rady 
Miasta Bolesławiec (2002–2006), wiceprezes Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka  
(2009–2011). Od 1999 r. dyrektor I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu. 

Magdalena Malińska 
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka języka niemieckiego  

i języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu.

Danuta Maślicka 
Doktor nauk humanistycznych, wieloletnia nauczycielka, założycielka Izby Pamię-

ci „Kobiety czasów II wojny światowej”, w opozycji demokratycznej i „Solidarności” 
(lata 80-te), współorganizatorka Telewizji Lokalnej w Bolesławcu, dyrektorka Bole-
sławieckiego Ośrodka Kultury (1990–2001). Wydała tomik wierszy „Rozmowy z nie-
bem” i prozę wspomnieniową „Znikopis. Pamiętasz była solidarność” (2009).

Bogdan Mazurkiewicz 
Od 2002 r. dziennikarz Telewizji Lokalnej Azart-Sat, a w latach 2002–2007 jej  

redaktor naczelny.

Zdzisław Mirecki
Oficer policji (mł. inspektor), absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej MO w Szczyt-

nie i Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, zatrudniony w milicji od 1974 r. 
– od 1990 r. do przejścia na emeryturę zastępca komendanta policji we Lwówku Ślą-
skim. Autor wielu artykułów w prasie lokalnej, wiceprezes Towarzystwa Miłośników 
Bolesławca, członek władz Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.
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Małgorzata Maria Orzoł 
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielo-

nej Górze i Studiów Podyplomowych „Psychologiczne wspomaganie dzieci i młodzie-
ży z trudnościami” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Od 2003 r. nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Handlo-
wych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu. 

Anna  Puk
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Peda-

gogicznych, kierunek historia, specjalność: dokumentalistyka konserwatorska i historia 
Śląska. Pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Krystyna Paluch-Staszkiel
Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Zabrzu, ukończyła historię sztuki na Uni-

wersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1967–1970 pełniła funkcję kierownika 
bolesławieckiego Muzeum Regionalnego (Muzeum Ceramiki). Wybitny krytyk sztuki. 
Autorka ponad 200 tekstów o charakterze naukowym, analiz dzieł sztuki i recenzji.

Weronika Pawlus
Mgr ekonomii, absolwentka Technikum Handlowego i Wyższej Szkoły Ekono-

micznej we Wrocławiu. Pracownik Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej 
„ZETO” i Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycznych „LUMEL” w Zielonej Gó-
rze, a w latach 1979–2002 Bolesławieckiej Fabryki Materiałów Medycznych „Polfa” 
w Bolesławcu.

Jan Pipała
Pułkownik Wojska Polskiego. Absolwent Wojskowej Akademii Politycznej w War-

szawie i studiów Podyplomowych z Ekologii na Akademii Rolniczej oraz Zarządza-
nia i Marketingu na Politechnice we Wrocławiu. Zawodową służbę wojskową pełnił  
w 18. ABROT w Bolesławcu (1965–1995), a w latach 1996–2002 w Legnicy i Opolu 
(Wojewódzki Sztab Wojskowy). Prezes Koła nr 1 Związku b. Żołnierzy Wojska Polskiego.

Ewa Ołenicz-Bernacka
Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Nauczycielka w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu. Radna Rady Miasta 
(2006–2010).

Tomasz Niewodniczański
Fizyk, elektronik, dr nauk chemicznych, specjalista Systemów Zarządzania Jako-

ścią. Emerytowany nauczyciel akademicki na politechnikach w Częstochowie, Łodzi  
i Wrocławiu i w Instytucie Łączności oraz pracownik w Urzędzie Komunikacji Elek-
tronicznej. Radny Gminy Oława. Główne hobby: krótkofalarstwo, alpinizm, narty bie-
gowe, rower, fotografia.



185

REDAKCJA I WSPÓŁPRACOWNICY

Maria Sobolska 
Historyk literatury o specjalności: teoria kultury i współczesne problemy cywiliza-

cji, w latach 1968-2003 nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcą-
cym w Bolesławcu.

Barbara Rejwerska
Ukończyła polonistykę na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Opolu. Pracę zawodową w Bolesławcu rozpoczęła jako nauczyciela 
języka polskiego w szkole. W 1976 r. podjęła pracę w dziale oświatowym i bibliotece 
Muzeum Ceramiki. Od 2004 r. na emeryturze.

Mieczysław Sulikowski
Ur. 1 sierpnia 1942 r w Koźle (pow. Łuck), absolwent Centrum Szkolenia Służb 

Kwatermistrzowskich w Poznaniu oraz AGH w Krakowie. Pracował jako mistrz  
w Zakładach Płytek Ściennych w Przyborsku oraz w Zakładach Ceramicznych „Bole-
sławiec”. Od 1989 r. nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
w Bolesławcu. Od 2005 r. na emeryturze.

Halina Zdunek
Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Kłodzku oraz Policealnego Studium Eko- 

nomicznego w Bolesławcu. Do 2006 r. aktywny członek NSZZ „Solidarność” przy 
Przedsiębiorstwie Zbożowo-Młynarskim „PZZ” S.A. w Bolesławcu; obecnie we wła-
dzach Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Jele-
niogórskiego.

Jan Szuszkiewicz
Podpułkownik Wojska Polskiego. Absolwent Okręgowej Szkoły Podoficerskiej w 

Brzegu, Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz Uni-
wersytetu Wrocławskiego. W 93. paplot we Wrocławiu zaczął służbę od stanowiska 
dowódcy drużyny, a zakończył w Bolesławcu w 1986 r. jako starszy oficer operacyjny 
sztabu pułku. Następnie – w strukturach Obrony Cywilnej.

Katarzyna Żak 
Historyk sztuki, wicedyrektor i nauczyciel wiedzy o kulturze w I Liceum Ogólno-

kształcącym w Bolesławcu.

Konrad Wanielista
Prof. dr hab. inż., ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie, 

członek Kolegium Redakcyjnego Czasopisma Naukowo-Technicznego Górnictwa Rud 
„CUPRUM” we Wrocławiu, profesor w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki 
Surowcami i Energią PAN w Krakowie. Główne kierunki badawcze to ekonomika, orga-
nizacja i eksploatacja złóż oraz kryteria bilansowości pozyskiwania kopalin użytecznych.
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Zapraszamy do współpracy i współredagowania 
ROCZNIKA BOLESŁAWIECKIEGO

Redakcja „Rocznik Bolesławiecki”

Muzeum Ceramiki
ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 644 22 00
redakcja@rocznik.boleslawiec.pl

www.rocznik.boleslawiec.pl

Andrzej Żurek
Dziennikarz, były redaktor naczelny kilku lokalnych periodyków, współpracownik 

mediów o zasięgu regionalnym i krajowym.  






