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25 kwietnia 2012 r. 
Zgromadzenie Parlamen-
tarne Rady Europy uho-
norowało Gminę Miejską 
Bolesławiec niezwykle pre-
stiżowym wyróżnieniem 
- Tablicą Rady Europy. To 
kolejne, po Dyplomie Eu-
ropejskim i Fladze Honoro-
wej, zaszczytne wyróżnie-
nie, przyznane miastu przez 
tę organizację za działal-
ność na rzecz solidarności 
europejskiej i umacniania 
wzajemnych relacji pomię-
dzy obywatelami. 

Tablica Rady Euro-
py jest ukoronowaniem 
działań o charakterze eu-
ropejskim, realizowanych 
od wielu lat z sukcesem 
zarówno przez władze sa-
morządowe, jak i współ-
pracujące z nimi szkoły  
i jednostki organizacyjne 
miasta i powiatu bolesła-
wieckiego. 

Bolesławiec - trzecie miasto na Dolnym Ślą-
sku, które otrzymało to europejskie wyróżnienie 
- został doceniony m.in za: współpracę z miastami 
Europy, organizowane imprezy sportowe i wyda-
rzenia kulturalne sprzyjające integracji europej-
skiej oraz inwestycje dofinansowywane ze środków  
zewnętrznych. 

Gmina Miejska Bolesławiec prowadzi współ-
pracę partnerską z następującymi miastami: Pirną  
i Siegburgiem (Niemcy), Česką Lípą (Czechy), Mar-
jagerfjord (Dania), Nogent-sur-Marne (Francja),  
Molde (Norwegia), Prnjavorem (Bośnia i Hercego-
wina), Vallecorsa (Włochy). Poza miastami partner-
skimi warto również podkreślić współpracę Bole-
sławca z innymi ośrodkami europejskimi - zwłaszcza 
z Bautzen. Owocnie zapowiada się także współpra-
ca z Jablonném v Podještědi. Ważnym elementem 
jest współpraca bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej  
z Bazyliką Mniejszą pw. Św. Wawrzyńca i Św. Zdzi-
sławy w Jablonnéj w ramach szlaku Via Sacra.

Z licznymi miastami 
europejskimi współpracują 
także miejskie instytucje. 
Bolesławiecki Ośrodek 
Kultury - Międzynarodowe 
Centrum Ceramiki realizu-
je projekty m.in. z miasta-
mi: Česká Lípa, Kamenz, 
Bautzen; Muzeum Cera-
miki organizuje wystawy, 
publikacje oraz konferencje 
we współpracy z muzeami 
m.in. w: Bautzen, Görlitz  
i Vrchlabí. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji jest orga-
nizatorem międzynarodo-
wych imprez sportowych 
z Česką Lípą, Bautzen, 
Zittau i Görlitz. Projekty 
sprzyjające integracji euro-
pejskiej oraz przybliżające 
idee zjednoczonej Europy 
realizuje również Miejska 
Biblioteka Publiczna. Nie-
zwykle owocne są dzia-
łania podejmowane przez 
szkoły różnego szczebla. 
Bolesławieckie placówki 

edukacyjne współpracują z m.in. w Niemczech: Söhl-
de, Nettlingen, Görlitz, Bochum, Cottbus, Neuss, Bad 
Marienberg, Beeskow, Zwickau, Leipzig, Chemnitz, 
Ebersbach; w Czechach: Litoměřice, Česká Lípa, 
Jablonné v Podještědí; w Danii: Marjagerfjord, Vi-
borg; we Włoszech: Vallecorsa, Verona; w Szwecji:  
Falköping; w Holandii: Rotterdam; we Francji: Col-
mar; w Irlandii Północnej: Maghera; na Węgrzech: 
Veszprém. Międzynarodową wymianę uczniów pro-
wadzi także Państwowa Szkoła Muzyczna, a chór 
Camerton uczestniczy w licznych konkursach i festi-
walach w wielu krajach Europy. Instytucje miejskie 
prowadzą działalność kulturalną, organizując liczne 
imprezy, których uczestnicy pochodzą z różnych czę-
ści świata. Należy tutaj wymienić Plenery Ceramicz-
no-Rzeźbiarskie. Pierwszy został zorganizowany  
w 1964 r. Początkowo miał zasięg dolnośląski, 
od 1975 r. ogólnopolski, a od 1996 r. nosi nazwę  
Międzynarodowy Plener Ceramiczno - Rzeźbiarski  
i odbywa się co roku w lecie. Do Bolesławca zjeż-

Bolesławiec - miasto europejskie
I Artykuły i materiały o tematyce lokalnej
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dżają wówczas artyści - ceramicy z wielu krajów. 
Efekty ich pracy twórczej prezentowane są w for-
mie wystaw poplenerowych w wielu muzeach  

Uroczyste wręczenie Tablicy Rady Europy - 24 sierpnia 2012 r.

Bolesławieckie Święto Ceramiki 2012

i instytucjach wystawienniczych w kraju i za granicą. 
Kilkakrotnie plenery organizowano przy wsparciu 
środków Unii Europejskiej.

 
Bolesławieckie Święto Ceramiki 

To najsłynniejsza bolesławiecka plenerowa im-
preza, odbywająca się w sierpniu każdego roku. Po 
raz pierwszy odbyła się w 1994 r. i miała charakter 

targów ceramicznych. W roku 1999 poszerzono for-
mułę tego wydarzenia. Od tego czasu podczas święta 
odbywają się plenery twórcze, happeningi, warsz-

taty ceramiczne, występy gwiazd estrady i wokalno  
-taneczne, giełda staroci oraz kiermasze, w tym kier-
masz ceramiczny. Bolesławieckie Święto Cerami-
ki ma na celu przede wszystkim promocję miasta 
jako ośrodka od wieków związanego z ceramiką.  
W imprezie uczestniczą co roku zarówno mieszkańcy  
regionu, goście z miast partnerskich Bolesławca, jak  
i licznie przybyli turyści.
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Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej 
Impreza jest organizowana w Bolesławcu od 2000 r. 

Do 2006 r. nosiła nazwę „Festiwal Kultury Bałkań-
skiej”. Jej ideą jest pielęgnowanie tradycji narodów 
zamieszkujących Półwysep Bałkański, z którą zwią-
zani są liczni mieszkańcy Bolesławca. Co roku pod-
czas festiwalu organizowane są występy zespołów 
muzycznych, tanecznych oraz grup folklorystycznych 
z powiatu bolesławieckiego, kultywujących tradycje 
południowosłowiańskie. Zapraszane są też zespoły 

m.in. z Bośni i Hercegowiny, Serbii i Chorwacji. W 
festiwalu uczestniczą koła gospodyń wiejskich, które 
przygotowują tradycyjne dania kuchni bałkańskiej. 
Celem imprezy jest integracja mieszkańców miasta, 
mających różne korzenie oraz kultywowanie tradycji, 
niezwykle istotnych dla osób przybyłych po II wojnie 
światowej na teren miasta i powiatu bolesławieckie-
go z terenu byłej Jugosławii. 

Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej 
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Wybrane inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec 
współfi nansowane ze środków zewnętrznych

Inne projekty inwestycyjne realizowane przez Gminę Miejską Bolesławiec 
oraz instytucje samorządowe w latach 2005-2012 - wybór
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Wybrane inicjatywy sprzyjające
integracji europejskiej 

Gmina Miejska Bolesławiec bierze czynny udział 
również w innych działaniach, mających znaczenie 
dla integracji europejskiej. Aktywnie uczestniczy  
w pracach różnego typu stowarzyszeń oraz wspiera 
inicjatywy promujące wspólne europejskie dziedzic-
two kulturowe. Wśród działań i inicjatyw można wy-
mienić: 
- członkostwo w Euroregionie Nysa - Euroregion 
obejmuje gminy, miasta i powiaty oraz inne instytu-
cje i organizacje działające na terenie Górnych Łu-
życ, Północnych i Wschodnich Czech oraz Dolnego 
Śląska. Inicjatywa dąży do wytworzenia na swoim 

obszarze wspólnej ponadgranicznej przestrzeni ko-
operacyjnej, umożliwiającej wspieranie przedsię-
wzięć w wielu dziedzinach. Szczególnie ważnym 
celem jest działanie na rzecz promocji wspólnego, 
transgranicznego polsko-czesko-niemieckiego regio-
nu turystycznego. 
- członkostwo w Europejskiej Federacji Miast 
Napoleońskich - Organizacja ta skupia ośrodki eu-
ropejskie, które odwiedził Napoleon oraz te, które 
odegrały ważną rolę w czasie kampanii. Ważnym 
celem działania Federacji jest stworzenie i wypro-
mowanie tras turystycznych; jednej obejmującej pół-
nocne Włochy, Francję i Belgię, drugiej zaś ciągną-
cej się przez Niemcy, Polskę oraz Rosyjską Enklawę  

Piknik Napoleoński w Bolesławcu 9-10 czerwca 2012

Piknik Napoleoński w Bolesławcu 9-10 czerwca 2012
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Agata Bojanowska

Kościół ewangelicki. Widok od strony południowej, obecnie Kościól Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Kaliningrad.
- promocja w ramach transgranicznego szlaku  
Via Sacra - to transgraniczny szlak turystyczny, 
wiodący przez sąsiadujące ze sobą regiony Górnych 
Łużyc, Dolnego Śląska i Północnych Czech. Trasa 
prowadzi przez miejsca, w których w różnych okre-
sach historycznych powstawały budowle sakralne, 
stanowiące świadectwo głębokiej duchowości ów-
czesnych mieszkańców tych terenów.

- promocja w ramach transgranicznego szlaku 
Via Regia - Bolesławiec jako miasto położone na 
historycznym szlaku królewskim, włączył się w re-
alizację projektów promujących markę Via Regia.  
Celem całego projektu jest utworzenie transgranicz-
nego partnerstwa, które określi sposób realizacji 
wspólnego marketingu regionu. Obszar projektu objął 
swym zasięgiem powiaty: Bautzen, Görlitz, Zgorze-
lec, Lubań, Lwówek Śląski, Bolesławiec, Złotoryję.
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Nobilitujący tytuł „BASILICA MINOR” dla najcenniejszego obiektu kultury sakralnej w Bolesławcu
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Nobilitujący tytuł „BASILICA MINOR” 
dla najcenniejszego obiektu kultury sakralnej w Bolesławcu.

 Kontekst historyczny, pastoralny, kulturalny, przebieg celebracji.

Nadanie tytułu Bazylika Mniejsza kościoło-
wi parafialnemu pw. Wniebowzięcia Najświętszej  
Maryi Panny i św. Mikołaja - Bolesławieckiemu 
Sanktuarium Maryjnemu stało się dla nas dogodną 
sposobnością, by przy okazji krótkiej noty histo-
rycznej opisującej to wydarzenie w „Roczniku Bo-
lesławieckim”, spojrzeć przez pryzmat historyczny, 
pastoralny kulturalny oraz liturgiczny, na miejsce  
i wydarzenie, które dokonało się w Bolesławcu 7 
października 2012 r. 

Kontekst historyczny

Jak przypomniał prof. Roberto Fusco z Kongre-
gacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
na łamach biuletynu liturgicznego „samo pojęcie «ba-
zyliki» wywodzi się z zamierzchłych czasów: sięga 
okresu powstawania architektury wczesnochrześci-
jańskiej, pojawia się już jednak w epoce hellenistycz-
nej, jako określenie budynku używanego do publicz-
nych zgromadzeń związanych w sposób szczególny 
z wymiarem sprawiedliwości zgodnie z tym co suge-
ruje etymologia terminu basilikhé. Pojęcie to służy-

ło określeniu części pałaców królewskich w Efezie  
i Aleksandrii, a w swoim pierwotnym sensie znaczyło 
tyle, co „sala królewska”. Bazylika w epoce republi-
kańskiej została przejęta z Grecji i trafiła do Rzymu, 
służąc odtąd nie tylko jako trybunał, ale zgodnie z 
rozwojem prawniczym instytucji rzymskich, jako 
pulsujące życiem centrum res publica, w którym 
oprócz procedur związanych z wymierzaniem spra-
wiedliwości, miały miejsce również transakcje han-
dlowe, uchwały polityczne, przemowy oratorów”1. 

Od czasu edyktu mediolańskiego, wydanego  
w 313 r., właśnie dzięki wielkiej rodzinie cesarza, 
„rozpoczyna się, najpierw w Rzymie, a wkrótce  
w innych miejscach imperium rzymskiego, zakrojo-
ny na szeroką skalę program budowy imponujących  
budynków na planie bazylikowym, z przeznacze-
niem na miejsca kultu poświęcone pamięci chrześci-
jańskich męczenników. Wznoszenie tych wielkich 
świątyń, towarzyszące rozkwitowi nowej wiary po 
epoce prześladowań, uwarunkowało stopniowy zanik 

1. R. Fusco, Nadanie tytułu bazyliki mniejszej znakiem szczegól-
nej więzi z Kościołem Rzymskim oraz z Ojcem Świętym, Anam-
nesis 66 (2013), s. 99-100.

Panorama Bolesławca 2012 r. - na pierwszym planie Bazylika Mniejsza kościół parafialny 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja 
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tituli lub domus ecclesiae, poprzednich, skromnych 
miejsc kultu, w znacznej części mieszczących się 
wewnątrz prywatnych mieszkań patrycjuszy nawró-
conych na nową religię lub tworzonych przez ponow-
ne wykorzystanie mitreów, zwykle znajdujących się  
w podziemiach”2.

Pierwotne bazyliki fundowane przez cesarza i jego 
rodzinę miały dwa konkretne zadania do spełnienia: 
miały się stać odpowiednio ozdobionymi miejscami 
do sprawowania chrześcijańskiego kultu, szczególnie 
pod kątem czci pierwszych męczenników; miały po-
mieścić znaczną liczbę wiernych uczestniczących w 
życiu liturgicznym. Z tego punktu widzenia historycy 
są dziś skłonni ujmować w ramach pierwszej bazyliki 
czcigodny kościół św. Jana na Lateranie. Ta swoista 
typologia historyczna pozwala nam zauważyć, że od 
samych początków chrześcijaństwa bazyliki były 
szczególnymi miejscami promieniującymi kulturą 
liturgiczną, duszpasterską; miejscami, gdzie wybitni 
twórcy sztuki sakralnej pozostawiali trwałe i cenne 
ślady swojego artystycznego talentu. 

I już garść tych wstępnych informacji pozwala 
nam zauważyć, jak historia kościoła pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja 
na bolesławieckiej Starówce wpisuje się swoją ge-
nezą w postawione przez Stolicę Apostolską założe-
nia nowych bazylik. Dlatego przygotowując się do 
2. Tamże, s. 100.

rozpoczęcia procedury przyznania tytułu „Bazyliki 
Mniejszej”, nieodzownym było dokładne studium 
historii tej znamienitej świątyni. W przygotowaniu 
dokumentacji sięgnęliśmy w pierwszym rzędzie do 
najstarszych źródeł historycznych, które wspominają 
kościół na wzgórzu bolesławieckiej Starówki. Tym 
najstarszym źródłem jest dokument nadania klasz-
toru Sióstr Magdalenek w pobliskim Nowogrodźcu 
z 1247 r., sygnowany przez biskupa wrocławskiego 
Tomasza I oraz wymieniający proboszcza bolesła-
wieckiej świątyni, niejakiego Andreasa, pełniącego 
wówczas funkcję notariusza. To, że w dokumencie 
jest wspomniany proboszcz parafii, świadczy dobit-
nie, że istnienie bolesławieckiej świątyni możemy 
umiejscawiać na długo przed wspomnianą w doku-
mencie datą. Drugim istotnym źródłem jest doku-
ment księcia Konrada I z 2 czerwca 1261 r., znany 
z transumptu z 1528 r., potwierdzający istnienie 
kościoła parafialnego w Bolesławcu3. Niezastąpio-
nym źródłem jest także kronika autorstwa Ewalda 
Wernicke4 i współczesne publikacje pod redakcją T. 
Bugaja i K. Matwijowskiego oraz ks. W. Bochnaka5,  

3. A. Jarosiewicz, Bolesławieckie Sanktuarium Maryjne, Bole-
sławiec 2009, s. 8.
4. E. Wernicke, Chronik der Stadt Bunzlau von den ältesten Zei-
ten bis zur Gegenwart, Bunzlau 1884.
5. W. Bochnak (red.), Kościół Mariacki w Bolesławcu ośrodkiem 
kultu maryjnego, Legnica 2004.

Fragment zwieńczenia ambony
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ks. W. Rączki, L. Liszcza6 dokumentujące życie re-
ligijne koncentrujące się przy kościele WNMP i św. 
Mikołaja na Starówce. Najmłodszą publikacją, na 
którą warto powołać się przy historycznym spojrze-
niu na znamienitą świątynię mariacką w Bolesław-
cu, jest pozycja pod redakcją ks. A. Jarosiewicza  
i G. Matoryna, opublikowana z okazji nadania tytułu 
„Bazyliki Mniejszej”, a skupiająca się tym razem na 
monumentalnym ołtarzu głównym dłuta G. L. Webe-
ra7.

Wszystkie wspomniane źródła dokumentują 
szczegółowo, jak od samych początków swojego 
istnienia już w XIII (w może nawet w XII?) wieku, 
kościół na wzgórzu w sercu miasta był i nadal jest 
najcenniejszym znakiem kultury chrześcijańskiej w 
Bolesławcu, zwiastującym przez stulecia uniwersalne 
ewangeliczne wartości. Ten maryjny ośrodek szybko 
zasłynął jako miejsce kultu nie tylko w mieście, ale i 
okolicy. Przy świątyni powstała jedna z najstarszych 
średniowiecznych szkół parafialnych kierowana 
przez magistra Benedykta Hegewalda. Wychowa-
nek szkoły parafialnej, bolesławianin Mikołaj Cirps 
zasłynął tym, iż w roku 1436 przepisał Mszał Rzym-
ski. U schyłku XVI wieku Marcin Gerstmann, rektor 
szkoły parafialnej, kanonik wrocławskiej kapituły 
katedralnej, został wybrany biskupem wrocławskim. 
Zasłynął tym, że wprowadzał w życie Kościoła Wro-
cławskiego uchwały epokowego Soboru Trydenc-
kiego (1545-1563). To w murach tej szkoły kształcił 
się, a później kierował jej pracą dydaktyczną, wielki 
poeta i filozof Kasper Kirchner w 1615 r. uhonorowa-
ny w Bazylei „wieńcem laurowym”. Świątynia mia-
ła niezwykłe szczęście do wybitnych dobrodziejów, 
którzy fundowali nie tylko jej wyposażenie, bieżące 
remonty, ale kolejne kaplice i ołtarze. Wielkim do-
natorem XVII w. dla tego kościoła był burmistrz Jan 
Fryderyk Bűttner, który jest nam znany z pozostałych 
po nim fundacji ołtarzy bocznych.

Wyjątkowe znaczenie świątyni oraz podkreślony 
w programie ikonograficznym chrześcijański uni-
wersalizm, zauważył ks. Z. Lec, który pochylając się 
nad okresem baroku napisał: „G. L. Weber jest jednak 
najbardziej znany w Bolesławcu poprzez wykonanie  
barokowego ołtarza głównego w kościele… Ufundo-
wał go ks. Christian Franciszek Blutvogel, proboszcz 
bolesławiecki. Ten fakt dokumentuje umowa ks. pro-
boszcza zawarta z artystą dnia 17 września 1723 r., 
6. L. Liszcz, Życie religijne wiernych w Bolesławcu i w okoli-
cach w latach 1945-1970, Wrocław 2012.
7. A. Jarosiewicz, G. Matoryn, Bolesławiecka Bazylika Maryjna, 
Bolesławiec 2012.

która szczegółowo określa warunki i zobowiązania 
obu stron. G. L. Weber wykonał ołtarz według projek-
tu opartego o popularny wtedy schemat. Mianowicie 
pośrodku dwukondygnacyjnej obudowy architekto-
nicznej umieścił scenę Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, a pośrodku, na górze przedstawienie 
Trójcy Świętej. Między kolumnami, w dolnej kondy-
gnacji ustawił z każdej strony po cztery duże figury 
(są to wyliczani od lewej do prawej strony święci: 
Wacław, Szczepan, Augustyn, Piotr, Paweł, Mikołaj, 
Wawrzyniec i Leopold) oraz pięć figur na górnej kon-
dygnacji (święte: Jadwiga Śląska i Ludmiła oraz trzy 
postacie alegoryczne przedstawiające Wiarę, Nadzie-
ję i Miłość). Ponadto na antepedium umieścił scenę 
Nawiedzenia. W całość ołtarza wkomponowane są 
jeszcze figury aniołów, putta i dwie muszle.”8. Ołtarz 
główny króluje wśród innych dwunastu ołtarzy bocz-
nych, które wpisują się w ciekawie skonstruowany 
projekt ikonograficzny podkreślający dwie ważne 
linie chrześcijańskiej pobożności: kult maryjny i do-
broczynność.

Na wyjątkowe walory artystyczne i duchowe 
świątyni zwrócił uwagę pierwszy biskup legnicki 
Tadeusz Rybak, który 27 czerwca 2004 r. podniósł 
kościół maryjny w Bolesławcu do tytułu lokalnego 
Sanktuarium Maryjnego oraz jego następca biskup 
Stefan Cichy. Kierując do czytelników wspólne sło-
wo pasterskie napisali: „Początki parafii i obecnego 
tu maryjnego kultu sięgają pierwszej połowy XIII 
wieku. Przez wieki istnienia miasta w kościele tym 
modlili się chrześcijanie w języku czeskim, niemiec-
kim i polskim, a każde pokolenie mieszkańców pielę-
gnowało i ubogacało kościół cennymi dziełami sztu-
ki, które zbliżają ludzi do Zbawiciela Świata - Jezusa 
Chrystusa i Jego Najświętszej Matki oraz przypomi-
nają nawiedzającym to miejsce, że każdy człowiek 
jest wezwany, aby być żywą świątynią Boga.”9. I nic 
dziwnego, że Bolesławieckie Sanktuarium Maryjne 
zyskało uznanie specjalnej watykańskiej komisji, któ-
ra przybyła do Bolesławca 3 maja 2011 r., aby pod-
czas wizji lokalnej ostatecznie zakwalifikować obiekt 
do tytułu godności Bazyliki Mniejszej. W skład tej 
eksperckiej grupy weszli: ks. prałat Arkadiusz Nocoń 
oraz prof. Roberto Fusco, pracownicy Watykańskiej 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów.

8. Z. Lec, Georg Leonhard Weber (ok. 1670 - ok. 1732)  
i jego działalność w Bolesławcu, w: A. Jarosiewicz,  
G. Matoryn, Bolesławiecka Bazylika Maryjna, s. 28-29. 
9. A. Jarosiewicz, Bolesławieckie Sanktuarium Maryjne, s. 6. 
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Rzeźba przedstawiająca Najświętszą Marię Pannę, fragment ołtarza głownego autorstwa G. L. Webera 
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Kontekst pastoralny

Zaakceptowanie kandydatury kościoła parafial-
nego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
i św. Mikołaja w Bolesławcu do godności i tytułu ba-
zyliki mniejszej, stało się właściwym momentem do 
rozpoczęcia duchowego przygotowania społeczności 
naszego miasta oraz wspólnoty miejscowej parafii do 
radosnego dnia ogłoszenia tego nobilitującego miasto 
i świątynię tytułu.

Najistotniejszą płaszczyzną przygotowania całej 
wspólnoty stała się perspektywa duchowa. Dlatego w 
działaniach pastoralnych ujęte zostały specjalne Mi-
sje Maryjne, które miały stać się dogodną sposobno-
ścią do odnowienia autentycznego kultu maryjnego. 
Tego niełatwego zadania podjął się wielokrotny re-
kolekcjonista wspólnoty parafialnej, ks. dr Piotr Kot, 
wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w 
Legnicy, który w działaniach pastoralnych zapropo-
nował, by Misje Maryjne były rozbudowane dusz-
pastersko. Ustalone zostały terminy tych ważnych 
dni misyjnego skupienia, modlitwy, obficie sprawo-
wanego Sakramentu Pokuty, które swój początek 
miały w niedzielę 23 września i trwały do środy 26 
września 2012 r. Każdego dnia Misji Maryjnych, 
prowadzący przewidział Nabożeństwa Maryjne oraz 
Wieczory Maryjne, które pozwalały zatrzymać się 
przy ważnych wizerunkach maryjnych na świecie 
z zawsze aktualnym pastoralnym przesłaniem. I tak 
już pierwszego dnia Misji, w niedzielne popołudnie 
o godz. 17.00 tłumy uczestników wzięły udział w 
uroczystych Nieszporach Maryjnych, a niedzielny 
wieczór zatytułowany „Matka Boża w Guadalu-
pe”10 przybliżył uczestnikom wiele ciągle aktualnych  
w chrześcijańskim życiu prawd. Ten wizerunek ma-
ryjny, którego cudowne powstanie (namalowanie) nie 
da się wyjaśnić, wprowadzał uczestników w głębo-
kie, zawsze aktualne przesłanie, które mimo upływu 
czasu nie traci na swojej aktualności11. Matka Boża  
z tego cudownego wizerunku jest Patronką poczętego 
życia. Zadziwiającym jest właśnie to, że objawiła się 
w miejscu, które słynęło z morderczych ofiar składa-
nych z ludzi przez Azteków12.

Znamiennym rysem Misji Maryjnych były wspól-

10. P. Badde, Guadalupe, Objawienie, które zmieniło dzieje świa-
ta, tłum. A. Kuć, Radom 2006, s. 22-49. 
11. H. Multhaupt, E. Prégardier, Ukryci w moich skrzyżowa-
nych ramionach. Przesłanie z Guadalupe, tłum. J. Szpakowska, 
Warszawa 2002, s. 13-63. 
12. Z. Treppa, Meksykańska symfonia. Ikona z Guadalupe, 
Warszawa 2006, s. 9-35. 

notowe modlitwy różańcowe, które gromadziły przed 
każdą Eucharystią dzieci, młodzież i dorosłych. 

W drugim dniu Misji, w ramach Wieczorów 
Maryjnych ojciec rekolekcjonista-misjonarz zapro-
sił uczestników na spotkanie z wizerunkiem Matki 
Bożej z Lourdes13. Ten znamienny wieczór z Matką 
Pana w wizerunku pochodzącym z Francji miał nas 
przygotować do specjalnej Eucharystii dla chorych  
i w ich intencjach14. Te ważne objawienia maryjne  
w grocie poniżej skały Massabiell, których pierwszą 
adresatką stała się skromna 14-letnia dziewczyna 
Bernadetta Soubirous, stały się kolejną okazją, by po-
wtórzyć zawsze aktualne dla człowieka wiary orędzie 
o modlitwie, przesłanie o nawróceniu, bardzo głębo-
ko dogmatyczne nowe imię Maryi, która tej skromnej 
niewykształconej dziewczynie objawia, że jest „Nie-
pokalanym Poczęciem”. 

W poniedziałkowy wieczór Misji Maryjnych roz-
poczęliśmy także całonocne Jerycho Różańcowe.  
Od godz. 22.00 do 6.30 następnego dnia pod prze-
wodnictwem kapłanów trwała w świątyni nieustan-
na modlitwa różańcowa w ważnych dla domowych 
kościołów intencjach. Niektórzy uczestnicy Misji 
wytrwali całą noc na tej szczególnej modlitwie. We 
wtorek, trzeciego dnia Misji, znamienną chwilą sta-
ła się Eucharystia sprawowana w godzinie Bożego 
Miłosierdzia w intencji wszystkich chorych nasze-
go miasta, parafii, dźwigających krzyż cierpienia. 
Ta Eucharystia zgromadziła nie tylko chorych, ale 
ich opiekunów, sąsiadów, ludzi zaangażowanych  
w służbę bliźniemu w potrzebie. Wtorkowy wieczór 
zakończył się konferencją poświęconą Matce Bożej 
z Fatimy. Ten maryjny wizerunek jest szczególnie 
bliski wszystkim, którzy uczestniczą w życiu dusz-
pasterskim Bolesławieckiego Sanktuarium Maryjne-
go, bowiem około 13 dnia każdego miesiąca lokalna 
wspólnota przeżywa dzień Matki Bożej Fatimskiej, 
połączony z pokutną modlitwą, procesją i apelem 
maryjnym. 

W czwartym dniu Misji Maryjnych rzesze uczestni-
ków przeżywały dzień pokutny połączony ze sprawo-
waniem sakramentu Pojednania. Ostatni dzień Misji 
zakończył się wieczorem poświęconym najlepiej zna-
nemu wizerunkowi Matki Bożej Częstochowskiej15.

13. R. Harris, Lourdes: Body and Spirit in the Secular Age, Lon-
don 1999, s. 34-169. 
14. A. A. Borelli, Fatima: Orędzie tragedii czy nadziei, tłum.  
A. Baryga, S. Olejniczak, L. Przybysz, Kraków 1993, s. 11-59. 
15. A. Różyczka-Bryzek, J. Radomski, Obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w świetle badań historii sztuki, Studia Claromonta-
na 5 (1984), s. 27-52. 
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Misje Maryjne wycisnęły bardzo pozytywne ślady 
w procesie duchowego - pastoralnego przygotowania 
parafian i mieszkańców Bolesławca do uroczystego 
dnia ogłoszenia tytułu Bazyliki Mniejszej. Pomogły 
one na nowo umiejscowić pobożność maryjną w ży-
ciu współczesnego człowieka wiary oraz wesprzeć ją 
na solidnym fundamencie nauczania Kościoła. Były 
też stosowną okazją by skutecznie odcedzać tzw. „ta-
nie ludzkie cudowności” nie mające nic wspólnego  
z autentycznie kształtowaną pobożnością maryjną.  
I w tym wymiarze stały się dla wszystkich uczestni-
ków szczególną szkołą chrześcijańskiej duchowości. 

Kontekst kulturalny

Czas przygotowania do radosnego dnia ogłosze-
nia tytułu Bazyliki w Bolesławcu sprzyjał także pod-
jęciu nowych wyzwań na płaszczyźnie kulturalnej, 
które miały sprawić, że ten moment zostanie utrwa-
lony w historii naszego miasta i regionu. Dlatego  
w ramach podjętych działań zaplanowane zostały:

XVI Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijań-
skiej, trwające od 29 września do 7 października 
2012 r. Rozpoczęte zostały Festynem Rodzinnym, 
w ramach którego przeprowadzono IV Przegląd 
Piosenki Religijnej dla Dzieci i Młodzieży Cantate 
Domino. Inicjatywa dni kultury zaplanowana zosta-
ła i przeprowadzona przy 80% wkładzie kosztów  
ze strony Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz przy 
20% wkładzie lokalnej wspólnoty parafialnej.

W ramach dni kultury w niedzielę 30 września 
2012 r. zorganizowany został wykład ks. prof. zw. dr 
hab. Jerzego Pałuckiego z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, który przed uroczystym dniem nadania 
tytułu Bazyliki, odpowiedział uczestnikom na pyta-
nie: Co jest fundamentem Kościoła? Wykład połą-
czony został z mini koncertem Kwartetu Filharmonii 
Dolnośląskiej, który ubogacił uczestników perłami 
barokowej muzyki sakralnej.

Druga odsłona dni kultury dokonała się w dniu uro-
czystości nadania tytułu Bazyliki dla bolesławieckiego 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja.

Chcąc dobrze przygotować się do uroczystości 
nadania tytułu Bazyliki, ks. prałat Andrzej Jarosie-
wicz nawiązał kontakt z ks. Bartłomiejem Kotem, 
księdzem z archidiecezji wrocławskiej, który jest 
młodym kompozytorem, a duszpastersko służy w 
Oleśnicy. Tematem spotkania było zamówienie pie-
śni maryjnej upamiętniającej historyczne wydarzenie 
nadania tytułu Bazyliki. Po wstępnych rozmowach 

ustalono, że kompozytor przygotuje specjalne Ora-
torium, dedykowane świątyni, która zostanie przez 
Stolicę Apostolską naznaczona tytułem i godnością 
Bazyliki. Finansowaniem tego muzycznego dzieła 
zajął się samorząd Powiatu Bolesławieckiego, który 
w ten sposób włączył się we wspólne dzieło upamięt-
nienia historycznego dnia nadania tytułu Bazyliki. 
W efekcie powstało wspaniałe Oratorium pt. „Mat-
ko Najpiękniejszego” na chór i orkiestrę symfonicz-
ną16. Ks. Bartłomiej Kot zaprosił do realizacji tego 
przedsięwzięcia młodych śpiewaków i muzyków 
z różnych miast Dolnego Śląska17. Prawykonanie 
Oratorium zaprezentowane zostało w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesław-
cu w wigilię uroczystości nadania tytułu Bazyliki,  
w sobotę 6 października 2012 r. W prawykona-
niu uczestniczyły tłumy mieszkańców miasta i po-
wiatu oraz zaproszeni księża biskupi. Publiczność 
gromkimi brawami nagrodziła młodych artystów,  
a przede wszystkim kunszt muzyczny kompozytora. 

W uroczystym dniu ogłoszenia tytułu Bazyliki 
dla kościoła maryjnego na bolesławieckiej Starów-
ce, uczestnicy liturgii oraz specjalnego popołudnio-
wego koncertu mogli uczestniczyć w niecodziennym  
wydarzeniu. Podczas liturgii animację muzyczną 
kształtowały dwa chóry: Frankenland z Niemiec, 
pod dyrekcją państwa Arno i Ursuli Leicht oraz  
ks. Damiana Samulskiego, a także Pueri Cantores 
Wratislavienses, pod dyrekcją ks. Stanisława Nowa-
ka. Animację muzyczną wspomagali także członko-
wie chóru Kamerton Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Bolesławcu, pod dyrekcją Aleksandra Samostro-
kowa. Na organach grał Włodzimierz Ruciński,  
a kierownictwa muzycznego całości podjął się  
ks. Piotr Dębski. Teksty i nuty wszystkich pieśni 
oraz całość przebiegu liturgii zostały umieszczone 
w specjalnej książce uczestnictwa, która przekaza-
na została wszystkim zgromadzonym na uroczystej 
liturgii18.

W drodze do ogłoszenia tytułu Bazyliki wspól-
nota parafialna oraz wielu dobrodziejów instytucjo-
nalnych i indywidualnych, włączyło się w proces 
16. J. Rams, Zaśnięcie i nieważkość, Gość Niedzielny 37 (2012), 
s. 3-4. 
17. R. Tomczak, Dźwięki dla wrażliwych, Gość Niedzielny 40 
(2012), s. 5-6.
18. A. Jarosiewicz, D. Jakubów, M. Sternal (red.), Uroczysta 
Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Ar-
cybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego, 
Prymasa Polski z aktem ogłoszenia tytułu i godności Bazyliki 
Mniejszej w Bolesławieckim Sanktuarium Maryjnym, Bolesła-
wiec 2012, s. 3-19. 
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przywracania piękna świątyni na wzgórzu bolesła-
wieckiej Starówki. Czas intensywnych remontów 
rozpoczął już śp. ks. prałat Władysław Rączka, dłu-
goletni proboszcz parafii, honorowy obywatel miasta, 
a od roku 2004 kontynuacji tego trudnego procesu 
podjął się wespół z parafianami ks. Andrzej Jaro-
siewicz. Każdego roku realizowane były programy 
konserwatorskie, które pozwalały na ponowne od-
krywanie piękna bolesławieckiej świątyni maryjnej. 
Pozwoliło to w efekcie specjalnej watykańskiej ko-
misji podjąć decyzję o zakwalifikowaniu obiektu na 
listę kandydatów do tytułu Bazyliki. I tak wspomnieć 
należy tylko te najważniejsze kroki konserwator-
skie i remontowe, które przywracały konsekwentnie 
pierwotny blask zabytkowej świątyni i jej otoczeniu. 
Wśród tych najistotniejszych są: 
rok 2004:
- instalacja nowego systemu nagłośnienia,
- remont pomieszczeń na spotkania w domu Caritas,
rok 2005:
- remont zagrożonego dachu kościoła parafialnego,
- remont zabytkowego budynku parafialnego,
rok 2006:
- konserwacja barokowej ambony z kościoła parafial-
nego,
- remont zagrożonej gotyckiej wieży kościoła para-
fialnego,
rok 2007:
- remont zagrożonego dachu zabytkowego budynku 
parafialnego (plebanii),
- konserwacja zabytkowego krucyfiksu,
- konserwacja barokowego sakramentarium
(olearium),
- konserwacja barokowego ołtarza pw. Najśw. Serca 
Pana Jezusa,
- konserwacja barokowego ołtarza pw. Matki Bożej 
Niepokalanej,
rok 2008:
- konserwacja barokowych obrazów sztalugowych,
- konserwacja barokowego ołtarza św. Józefa,
- konserwacja barokowego ołtarza św. Anny,
- konserwacja barokowego ołtarza Podwyższenia 
Krzyża św.,
- renowacja okien witrażowych kościoła parafialnego,
rok 2009:
- konserwacja barokowych obrazów sztalugowych,
- konserwacja barokowego ołtarza Krzyża św.,
- konserwacja barokowego ołtarza św. Barbary,
- konserwacja barokowego ołtarza św. Katarzyny,
rok 2010:

- konserwacja barokowego zespołu Chrzcielnicy,
- konserwacja barokowego ołtarza św. Aleksego,
rok 2011:
- konserwacja wyposażenia wnętrza (manierystyczne 
stalle, ławy kolatorskie, drzwi wejściowe - północne  
i południowe),
- konserwacja wyposażenia wnętrza (cykl stacji Dro-
gi Krzyżowej),
rok 2012:
- konserwacja barokowego obrazu „Ukrzyżowanie” 
z XVIII w.,
- konserwacja barokowego obrazu „Zwiastowanie”  
z 2 ćw. XVII w.,
- konserwacja wczesnobarokowego obrazu św. Anto-
niego Padewskiego z 1694 r.,
- konserwacja wczesnobarokowej ramy rzeźbionej 
 z 1660 r.,
- konserwacja dekoracji empory organowej w postaci 
barokowej płaskorzeźby - trzech herbów autorstwa 
G. Simonettiego (stiukowa, złocona) z 1692 r.,
- konserwacja barokowych ław kolatorskich z XVII  
i XVIII w,
- konserwacja zabytkowych drzwi głównych wej-
ściowych do świątyni.

W latach 2004-2012 przeprowadzono inwestycje 
konserwatorskie na łączną sumę 3.118.737 zł, na co 
w skali procentowej złożyli się następujący donatorzy 
indywidualni i instytucjonalni: 34% wkład wspólnoty 
parafialnej; 31% dotacje ze strony Gminy Miejskiej 
Bolesławiec; 17% dotacje z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego; 17% dotacje Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 1% 
pomoc ze strony Funduszu Kościelnego19. Od roku 
2013 lokalna wspólnota planuje przeprowadzenie 
inwestycji, które finansowane będą ze środków Eu-
roregionu Nysa oraz budżetu samorządu Gminnego i 
Marszałkowskiego na łączną wartość około 850 000 
zł. Po raz pierwszy na płaszczyźnie zaplanowanych 
zadań remontowych w Bazylice oraz jej otoczeniu, 
parafia ubiega się o tak znaczną pomoc ze strony in-
stytucji europejskich. 

W drodze do uroczystego dnia ogłoszenia tytułu 
Bazyliki ks. prałat Andrzej Jarosiewicz wespół z bo-
lesławieckim fotografikiem Grzegorzem Matorynem 
podjęli się przygotowania publikacji pt. „Bolesła-
wiecka Bazylika Maryjna”, w której znalazł się arty-
kuł ks. prof. dr hab. Zdzisława Leca odnoszący się do 
działalności rzeźbiarskiej Georga Leonharda Webera, 
autora monumentalnego barokowego ołtarza głów-

19. A. Jarosiewicz, Bolesławieckie Sanktuarium Maryjne, s. 24-25. 
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nego Bazyliki.
Kolejną inicjatywą przygotowującą historyczny 

moment nadania tytułu Bazyliki świątyni parafialnej 
była fundacja kompletu szat liturgicznych, który skła-
dałby się z 50 ornatów maryjnych oraz innych szat, 
które służyć będą podczas uroczystości w Bolesła-
wieckiej Bazylice Maryjnej. Parafianie i goście przy-
szłej Bazyliki z wielką aprobatą odnieśli się do tej 
inicjatywy. Na zamówienie Bazyliki uszyto komplet 
50 ornatów maryjnych oraz dalmatyki, kapy, welony, 
stuły do koncelebry. Zadziwiającym jest, że fundację 

podjęli przede wszystkim dobrodzieje indywidualni, 
ale nie brakło też donatorów instytucjonalnych, jak 
chociażby dar Rady Miejskiej Bolesławiec w postaci 
4 nowych ornatów.

Ostatnim akcentem przygotowującym radosny 
klimat ogłoszenia tytułu Bazyliki stała się kompo-
zycja autorstwa ks. Andrzeja Białka. A jest nią pieśń 
maryjna pt. „Zgromadziłeś nas Panie”, która upa-
miętniać będzie nie tylko sam dzień nadania tytułu 
Bazyliki, ale dwie znaczące linie chrześcijańskiej du-
chowości: maryjnej i charytatywnej.

Prawykonanie oratorium pt. „Matko Najpiękniejszego” na chór i orkiestrę symfoniczną. Kompozytor i dyrgent ks. Bartłomiej Kot
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Uroczyste powitanie J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski oraz posiedzenie 
historycznej sesji Rady Miasta Bolesławiec
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Przebieg celebracji

W niedzielę 7 października 2012 r. o godz. 11.30 
na bolesławieckim Rynku nastąpiło uroczyste powi-
tanie J. E. Ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Me-
tropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski oraz przy-
byłych gości. Następnie rozpoczęło się posiedzenie 
historycznej sesji Rady Miasta Bolesławiec, podczas 
której prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Uniwer-
sytetu Wrocławskiego wygłosił wykład ukazujący 

historię Bolesławca oraz jego dzisiejsze oblicze, głos 
zabrali także przewodniczący Rady Miasta Józef 
Pokładek oraz prezydent Bolesławca Piotr Roman.  
W czasie tego historycznego posiedzenia do zgro-
madzonych przemówił również Prymas Polski. Bez-
pośrednio po uroczystości w Ratuszu księża biskupi 
przywdziali szaty liturgiczne. O godz. 12.45 sprzed 
Ratusza wyruszyła uroczysta procesja do pobliskiej 
świątyni pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja,  
w której udział wzięli wszyscy rajcy miejscy i goście.

Uroczysta procesja do świątyni pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja
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O godz. 13.00 rozpoczęła się uroczysta Eucha-
rystia z ogłoszeniem dokumentu Stolicy Apostol-
skiej, nadającego bolesławieckiej świątyni tytuł 
Bazyliki. 

Czym stało się to historyczne wydarzenie? Najle-
piej dokumentują je słowa przewodniczącego liturgii, 
Ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity 
Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, który w niedzielę 
7 października 2012 r. do tłumnie zgromadzonych 
wiernych powiedział: 

„Najstarsze dokumenty wskazują, że już w roku 
1247 istniała w Bolesławcu parafia z kościołem, któ-
ry był nawiedzany przez przybywających tu pielgrzy-
mów. Od XIII wieku kościół na wzgórzu był miej-
scem, gdzie wierni mogli zyskiwać łaskę odpustu. 
Działo się to na mocy dekretu arcybiskupa Galicji  
i prymasa Hiszpanii Gundislausa, który troszcząc się 
o pątników Szlaku Jakubowego, zachęcał w ten spo-
sób do świadczenia chrześcijańskiej caritas wzglę-
dem pielgrzymów, przechodzących przez Bolesła-
wiec. Dekret ten wydany został w czerwcu 1298 r. 

Wówczas też w źródłach pisanych został wspomnia-
ny tytuł kościoła, oddający cześć Najświętszej Ma-
ryi Pannie oraz św. Mikołajowi. Wasi poprzednicy 
zapewne dlatego złączyli z tytułem maryjnym imię 
patrona chrześcijańskiej dobroczynności, aby miłość 
do Matki Bożej złączona była z troską o bliźniego  
w potrzebie. 

Ponad siedmiowiekowa historia bolesławieckiego 
kościoła Mariackiego ukazuje bogactwo życia religij-
nego na ziemiach dolnośląskich. Tu nieprzerwanie od 
trzystu lat trwa kult relikwii Drzewa Krzyża Świętego 
oraz św. Jana Nepomucena, patrona spowiedników. 
Wśród znamienitych kaznodziejów, którzy głosili to 
słowo Boże, należy wspomnieć między innymi św. 
Jana Kapistrana. Srebrne muszle w nastawie baroko-
wego ołtarza głównego oraz liczne ołtarze patronów 
pielgrzymów i pokutników przypominają nawiedza-
jącym sanktuarium, że miejsce to od wieków jest 
ważnym punktem na szlaku jakubowym do Santiago 
de Compostella. W tej czcigodnej świątyni przez wie-
ki katolicy modlili się w uniwersalnym języku łaciń-

Uroczysta Eucharystia z ogłoszeniem dokumentu Stolicy Apostolskiej, nadającego bolesławieckiej świątyni tytuł Bazyliki
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skim, ale i w języku czeskim, niemieckim i polskim.
To w murach tej świątyni nasze oczy patrzą na 

wota, wyrażające pobożność poprzednich pokoleń. 
W tym miejscu spotkamy dzieła wybitnych artystów: 
Georga Leonharda Webera, śląskiego rzeźbiarza ba-
roku; Jerzego Wilhelma Neunhertza, ucznia Michała 
Willmanna; włoskiego architekta Giulio Simonettie-
go oraz Leopolda Grohmana. Od średniowiecza z ko-
ściołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 
św. Mikołaja złączona była parafialna szkoła katolic-
ka, której rektor, ks. Martin Gertsmann, został póź-
niej wybrany epokowym biskupem wrocławskim.

Po drugiej wojnie światowej do Bolesławca przy-
byli polscy reemigranci z Bośni i Hercegowiny, Chor-
wacji, Serbii oraz Polacy ze wschodnich województw 
Rzeczypospolitej, którzy w wyniku pojałtańskich de-
cyzji musieli opuścić swoje domy… Dla wszystkich 
bohaterów tamtej trudnej historii niezwykle ważnym 
znakiem w budowaniu życia osobistego, rodzinnego 
i społecznego był polski ksiądz i ta świątynia. To wła-
śnie ten kościół był gwarantem stabilizacji i znakiem 

Bożej Opatrzności. Ludzie ci byli przekonani, że tam, 
gdzie jest Kościół, uda się odbudować życie rodzin-
ne, zawodowe, społeczne. Dzięki ich wierze i miłości 
do Kościoła świątynia ta piękniała i tętniła życiem 
duszpasterskim…

Tytuł bazyliki nadawany jest przez papieża kościo-
łom mającym rangę sanktuariów, odznaczającym się 
szczególnymi walorami zabytkowymi, cieszącym się 
wyjątkowym zaangażowaniem liturgicznym i dusz-
pasterskim. Kościół w Bolesławcu spełnił powyższe 
wymogi i słowami bulli papieskiej został podniesio-
ny do rangi świątyń o szczególnym znaczeniu. Tytuł 
Bazyliki Mniejszej jest znaczącym wyzwaniem dla 
wspólnoty tego kościoła lokalnego, zawierającym 
w sobie konkretne zadania, o czym przypominają 
pierwsze słowa bulli papieskiej.

To historyczne wydarzenie nadania kościołowi 
tytułu Bazyliki ma miejsce w święto Matki Bożej 
Różańcowej. Niech więc ta nowa Bazylika kojarzy 
się wszystkim ze szczególnym nabożeństwem do 
Matki Bożej. Niech będzie ona miejscem zdobywa-

Uroczysta Eucharystia z ogłoszeniem dokumentu Stolicy Apostolskiej, nadającego bolesławieckiej świątyni tytuł Bazyliki
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nia doskonałości życia duchowego i świętości. Niech 
będzie wyzwaniem, aby za przykładem świętych 
troszczyć się o potrzebujących. Patronka dnia dzisiej-
szego, Najświętsza Maryja Panna Różańcowa, niech 
doznaje tu szczególnej czci nie tylko w październi-
ku, ale każdego dnia, przez nabożeństwa maryjne i 
modlitwę różańcową, odmawianą także w rodzinach. 
Niech Matka Boża doznaje w tej świątyni jak naj-
większej czci, a nasze życie niech będzie świadec-
twem dawanym Ewangelii, nie tylko przez wypowia-
dane słowa, lecz również przez naszą wiarę i czyny w 
życiu codziennym”20.

20. J. Kowalczyk, Homilia wygłoszona podczas uroczystości 
nadania tytułu Bazyliki Mniejszej dla kościoła pw. Wniebowzię-
cia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, 7 października 2012 r. 
(archiwum parafialne). 

Tego radosnego dnia uroczystą Eucharystię pod 
przewodnictwem Ks. Abpa Prymasa Polski, konce-
lebrowali także: Ks. Arcybiskup Marian Gołębiew-
ski, Metropolita Wrocławski; Ks. Biskup Stefan Ci-
chy, Biskup Legnicki; Ks. Biskup Wolfgang Ipold, 
Biskup Görlitz (Niemcy); Ks. Biskup Antoni Dzie-
mianko, Biskup Piński (Białoruś); Ks. Biskup Adam 
Bałabuch, Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 
- Biskup Pomocniczy Świdnicki; Ks. Biskup Marek 
Mendyk, Przewodniczący Komisji ds. Wychowania 
Katolickiego Episkopatu Polski - Biskup Pomocni-
czy Legnicki. Tekst dekretu o nadaniu tytułu Bazyli-
ki podczas Eucharystii odczytał ks. prałat Arkadiusz 
Nocoń, przedstawiciel watykańskiej Kongregacji ds. 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, któremu 

Uroczysta Eucharystia z ogłoszeniem dokumentu Stolicy Apostolskiej, nadającego bolesławieckiej świątyni tytuł Bazyliki
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towarzyszył pan prof. Roberto Fusco, pracownik 
Kongregacji.

Na zakończenie uroczystej liturgii Ks. Arcybi-
skup Prymas Polski odsłonił i poświęcił pamiątkową 
tablicę umieszczoną w prezbiterium nowej Bazyliki, 
na której umieszczony został łaciński tekst upamięt-
niający to wydarzenie:

AD INSTANTIAM
REVERENDISSIMI DOMINI STEPHANI 
CICHY, EPISCOPI LEGNICIENSIS,

PAPA BENEDICTUS XVI,
ATTENTIS PECULIARIBUS ADIUNCTIS

CONGREGATIONIS DE CULTU ET DISCI-
PLINA SACRAMENTORUM,

BENIGNE ANNUIT DIE 02 IUNII 2012 PRO 
GRATIA IUXTA PRECES,

UT HAEC ECCLESIA TITULUM BASILI-
CAE MINORIS OBTINERETUR.

SOLLEMNIS PROCLAMATIO AC PROMUL-
GATIO HUIUS ECCLESIAE

AD DIGNITATEM BASILICAE MINORIS
A REVERENDISSIMO DOMINO

ARCHIEPISCOPO GNESNENSI ET PRIMATE 
POLONIAE 

IOSEPH KOWALCZYK
DIE 07 OCTOBRIS 2012 PERFECTA EST.

IN AETERNAM REI MEMORIAM
PAROECIANI AC PASTORES CIVITATIS 

BOLESLAWIEC
HANC INSCRIPTIONEM

POSUĒRE

Uroczysta Eucharystia z ogłoszeniem dokumentu Stolicy Apostolskiej, nadającego bolesławieckiej świątyni tytuł Bazyliki
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ks. Andrzej Jarosiewicz

Co się tłumaczy: „Na prośbę Biskupa Legnickie-
go Stefana Cichego, Jego Świątobliwość Papież Be-
nedykt XVI decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów, podniósł ten kościół do 
godności Bazyliki Mniejszej dnia 02 czerwca 2012. 
Uroczystego aktu ogłoszenia tytułu Bazyliki Mniej-
szej dokonał J. E. Arcybiskup Józef Kowalczyk, 
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, dnia 07 
października 2012. Na wieczną rzeczy pamiątkę lud 
Boży Bolesławca wraz z pasterzami”.

Obchody uroczystości nadania tytułu Bazyliki 
dla bolesławieckiej świątyni Wniebowzięcia NMP  
i św. Mikołaja zakończył o godz. 17.00 koncert  
chórów Frankenland z Niemiec pod dyrekcją państwa 
Arno i Ursuli Leicht oraz ks. Damiana Samulskiego, 
a także Pueri Cantores Wratislavienses pod dyrekcją 
ks. Stanisława Nowaka. Wszyscy uczestnicy trakto-
wali chwile spędzone na tym wyjątkowym koncercie, 
jako szczególnie nabożeństwo dziękczynne, z piękną 
dziękczynną śpiewaną modlitwą.

Uroczysta Eucharystia z ogłoszeniem dokumentu Stolicy Apostolskiej, nadającego bolesławieckiej świątyni tytuł Bazyliki
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Uroczysta Eucharystia z ogłoszeniem dokumentu Stolicy Apostolskiej, nadającego bolesławieckiej świątyni tytuł Bazyliki
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Koncert chórów Frankenland z Niemiec pod dyrekcją Arno i Ursuli Leicht oraz ks. Damiana Samulskiego



35

Nobilitujący tytuł „BASILICA MINOR” dla najcenniejszego obiektu kultury sakralnej w Bolesławcu

Koncert chórów Frankenland z Niemiec pod dyrekcją Arno i Ursuli Leicht oraz ks. Damiana Samulskiego
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Stuletni Teatr na kolejne 100 lat

Powiat Bolesławiecki uratował Teatr Stary.  
W 2009 r., przy niewielkim wsparciu zewnętrznych 
środków, postanowiono przywrócić świetność bo-
lesławieckiej scenie. Rozpoczęła się rozbudowa  
i modernizacja Teatru Starego w Bolesławcu. To było 
wielkie wyzwanie i dziś można z dumą powiedzieć, 
że udało się przywrócić dawny blask jednej z bolesła-
wieckich perełek architektonicznych. 

Umowę o dofinansowanie projektu „Remont  
i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskie-
go - siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 
1” nr UDA-RPDS.09.01.00-02-017/09-00 zawarto  
w dniu 22 lipca 2011 r. w ramach Priorytetu nr 9 
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na 
terenie Dolnego Śląska („Miasta”)”, Działanie nr 9.1 
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w 
miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Budowa realizo-

wana była w latach 2009-2011, a całkowita wartość 
projektu wyniosła około 7 mln złotych. Współudział 
w finansowaniu obok Unii Europejskiej mieli także: 
Województwo Dolnośląskie oraz Gmina Miejska Bo-
lesławiec.

Mimo ograniczeń finansowych udało się przywró-
cić dawną świetność. Zastosowano wiele współcze-
snych rozwiązań architektonicznych, jednocześnie 
dbając o podkreślenie historii tego miejsca. Odre-
staurowano wnętrza i elewacje, umiejętnie łącząc no-
woczesność i przeszłość - przykładem może być ilu-
zjonistyczny widok romantycznej uliczki Teatralnej 
czy dekoracje plafonów inspirowane sztuką z prze-
łomu wieków. Bogate zdobienia balkonów, dyskret-
ne oświetlenie podkreślające najciekawsze elementy 
architektoniczne, imponująca scena - to tylko część 
nowego życia bolesławieckiego teatru, który od XIX 
wieku był miejscem spotkań i wzruszeń bolesławian. 

Reprezentacyjny budynek teatru został wznie-

„Teatr Stary” w Boleławcu zdjęcia z archiwum Starostwa Powiatowego w Bolesławcu



37

Stuletni Teatr na kolejne 100 lat

siony przy malowniczej promenadzie otaczającej 
centrum starego miasta. Obiekt usytuowano na nie-
wielkiej, otwartej działce. W jego sąsiedztwie ulo-
kowano okazałe mieszczańskie wille oraz budowle 
publiczne, takie jak: muzeum czy gimnazjum, ważne 
dla rozwijającego się miasta, aspirującego do miana 
centrum życia administracyjnego i kulturalnego tej 
części regionu. Teatr Stary w Bolesławcu swój obec-
ny wygląd zawdzięcza przebudowie prowadzonej  
w latach 1885-86 przez architekta miejskiego Wilhel-
ma Döricha, który prowadził prace budowlane pod 
nadzorem Richarda Schillera, ucznia Karla Schinkla. 
W 1913 r. architekt miejski Ernst Balzer przebudował 
część sceniczną z miejscem dla orkiestry. Budowla-
ne modernizacje umożliwiły prawdziwą społeczną  
nobilitację i podniesienie prestiżu instytucji, a sta-
ły zespół teatralny i regularne premiery wzmacnia-
ły jego kulturalną pozycję. Od końca XIX w. teatr 
stał się wizytówką Bolesławca. Dostępny szerokim 
kręgom społecznym, był ważną instytucją, w której 
grywano sztuki teatralne i spotykali się mieszkańcy 
miasta.

Złotym okresem dla teatru w Bolesławcu były lata 
1925-1929, kiedy to miejską sceną zarządzał dyrek-
tor Albert Heinemann. W pierwszym sezonie teatral-
nym widzowie Śląska zobaczyli 197 przedstawień,  
w tym aż 86 zagrano w Bolesławcu. Grywano drama-
ty, komedie i wodewile. Do Bolesławca przyjeżdżały 
uznane trupy teatralne z większych miast. Niestety  
w 1931 r., podczas wielkiego kryzysu ekonomicz-
nego, teatr został czasowo zamknięty. Podobny los 
spotkał sceny w Zielonej Górze, Jeleniej Górze, 
Wałbrzychu czy Opolu. W latach 1933-1945 życie 
teatralne było podporządkowane niemieckim wła-
dzom nazistowskim. W latach 70-tych XX w. budy-
nek teatru został przekazany na potrzeby działalności 
Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu. Stał 
się tym samym placówką o charakterze oświatowym.  
W teatrze przez wiele lat prowadzono zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Na tej scenie dojrzewało wiele 
pokoleń miłośników dramatu, tworzących amator-
skie grupy teatralne.

Budynek teatru przez wiele lat był nieremontowa-
ny. W 2007 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Bolesławcu zamknął budynek z powodu 
złego stanu technicznego. 

Nowy rozdział w historii teatru związany był  
z decyzją władz Powiatu Bolesławieckiego. Staro-
sta bolesławiecki Cezary Przybylski podjął decyzję  
o remoncie: Dziś lepiej budować, niż remontować.  

A jeszcze remontować zabytkowy budynek pod opie-
ką konserwatorską to wielkie wyzwanie. Lubimy 
trudne przedsięwzięcia. Chociaż tu każdy szczegół 
wymagał konsultacji oraz akceptacji konserwator-
skiej. Mamy w sobie naturalny szacunek i rodzaj 
pokory do tego, co cenne i wiekowe, ale chcieliśmy, 
żeby w Teatrze Starym nie zabrakło powiewu współ-
czesności. Sprostaliśmy wielkiemu zadaniu. Tak 
duża inwestycja z powiatowego budżetu, przy nie-
wielkim wsparciu pieniędzy z zewnątrz to rzadkość. 
Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Dariusz 
Kwaśniewski podkreślał pieczołowitość, z jaką od-
nawiano bolesławiecką scenę, szacunek dla tego, co 
zabytkowe i cenne, ale jednocześnie dążenie do stwo-
rzenia funkcjonalnej i nowoczesnej budowli.

Modernizacja budynku teatru została podzie-
lona na dwa etapy: w pierwszym wykonano prace 
zabezpieczające obiekt przed zniszczeniem, w tym 
remont i wymianę przyłączy, wzmocnienie i wy-
mianę konstrukcji budynku (ściągi, stropy), impre-
gnację więźby dachowej i pokrycie dachu blachą 
tytanowo-cynkową, rozbudowano garderoby dla 
aktorów i pomieszczenia zaplecza, unowocześniono 
sanitariaty oraz dokonano wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej; w drugim etapie zostały wykonane 
m.in.: wewnętrzne instalacje sanitarne (centralnego 
ogrzewania, wentylacyjna, wodociągowa), elektrycz-
ne, system nagłośnienia i sygnalizacji pożaru, doko-
nano wymiany mechanizmów sceny, konserwacji  
i renowacji dekoracyjnych elementów widowni; uzu-
pełniono brakujące detale elewacji, zagospodarowa-
no okoliczny teren (dojścia i chodniki). Wyposażo-
no obiekt w nowe, odpowiadające obowiązującym 
standardom fotele, a scenę - w urządzenia sceniczne.  
Co ważne budynek teatru został dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

Szczególną ciekawostką dla miłośników sztuki 
było niezwykłe odkrycie. Dzięki przeprowadzeniu 
specjalistycznych badań stratygraficznych na zabyt-
kowych płycinach balkonów odsłonięto oryginalne 
dekoracje. Interesujący jest też, zaakceptowany przez 
konserwatora zabytków, odważny wystrój teatru oraz 
kolorystyka wnętrz, która łączy elementy historycz-
ne i nowoczesną aranżację. W efekcie można podzi-
wiać stonowaną paletę kolorów ziemi, brązów, beży 
i szarości zestawioną kontrastowo z intensywnym 
kolorem bakłażanowym, bordowym i czerwonym. 
Uzyskano efekt połączenia klasycznej elegancji ze 
współczesnym designem. Podczas modernizacji po-
łożono duży nacisk na jakość użytych materiałów: 
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glazury, drewna, wykładzin oraz ceramiki sanitar-
nej. Dla projektantki wnętrz Renaty Bonter-Jędrze-
jewskiej inspiracją było włoskie wzornictwo. Dzię-
ki wsparciu finansowemu zwolenników odbudowy 
teatru i miłośników sztuki zainstalowano elementy 
oświetlenia i żyrandole, które są ekskluzywnymi 
przykładami nowoczesnej sztuki użytkowej, podzi-
wianej na prestiżowych targach wnętrzarskich w Me-
diolanie. 

„Powiat Bolesławiecki ratuje Teatr”, „Udało nam 
się uratować Teatr” - takie hasła promowały odno-
wioną scenę i były jednym z elementów szczegółowo 
zaplanowanej kampanii wizerunkowo - informacyj-
nej, koordynowanej przez Katarzynę Biegasiewicz-
-Mularczyk. Pierwsze ulotki reklamowe i foldery 
pojawiły się już w sierpniu 2011 r. Wsparły kampa-
nię promocyjną pod nazwą „Morze Masek”. Pracow-

nicy starostwa, animatorzy Młodzieżowego Domu 
Kultury i uczestnicy warsztatów „Lato w Teatrze”, 
pasjonaci teatru oraz wszyscy sympatycy Powiatu 
Bolesławieckiego uczestniczyli w paradzie podczas 
Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Wszystko po to, 
żeby podkreślić fakt posiadania prestiżowej sceny te-
atralnej. 

23 marca 2012 r. zorganizowano uroczyste otwar-
cie wyremontowanego Teatru Starego. Na inaugura-
cyjnej gali wystawiono sztukę Moliera „Mizantrop” 
w wykonaniu Teatru im. Heleny Modrzejewskiej 
z Legnicy. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: 
Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, 
podsekretarz stanu w MEN Joanna Berdzik, wice-
przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek 
Protasiewicz, senator RP Jan Michalski, posłowie na 
Sejm RP - Zofia Czernow, Robert Kropiwnicki i Mał-

„Teatr Stary” w Boleławcu - uroczystość otwarcia zdjęcia z archiwum Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
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gorzata Szmajdzińska, wojewoda dolnośląski Marek 
Skorupa i wicemarszałek województwa dolnośląskie-
go Jerzy Łużniak. W ramach otwarcia Teatru Starego 
odbyło się również wiele przedstawień m.in.: „Kwiat 
paproci” w wykonaniu Studia Aktorskiego MDK  
w Bolesławcu, „Marzenia do spełnienia” w wykona-
niu aktorów Wrocławskiej Sceny Młodego Widza, 
„Międzynarodowy Dzień Teatru w Teatrze Starym” 
– maraton teatralny. 

Do końca 2012 r. w teatrze zorganizowano wiele 
interesujących wydarzeń. Od spektakli zaprzyjaź-
nionego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, 
poprzez fantastyczne monodramy wystawiane w ra-
mach Wrocławskich Spotkań Teatru Jednego Aktora, 
teatry amatorskie, dziecięce, po koncerty muzyczne 
i warsztaty. Nie brakowało różnych gatunków mu-
zyki od opery po bluesa, wydarzeń wymyślanych 
przez animatorów i nauczycieli. Teatr okazał się tak-
że doskonałym miejscem organizacji wystaw. Odby-
wały się tu uroczystości, spotkania z interesującymi 

ludźmi, wykłady i fora dyskusyjne. Teatr Stary tak 
jak przed remontem był miejscem wielu prezentacji 
przygotowanych przez nauczycieli i uczestników za-
jęć Młodzieżowego Domu Kultury im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Bolesławcu, który ma jedną z naj-
większych w regionie ofert zajęć łączących działal-
ność artystyczną i wychowawczą. Pracownie tanecz-
ne, wokalne a także plastyczne zyskały doskonałe 
miejsce do prezentacji swoich dokonań. Łącznie zor-
ganizowano 82 wydarzenia, a przez scenę i widownię 
obiektu przewinęło się około 22 tysięcy osób.

W zmodernizowanym obiekcie nie brakuje wy-
darzeń kulturalnych i artystycznych, a dzięki takim 
inicjatywom jak „Wyspa Szkrabów”, warsztatom 
obejmującym teatralną edukacją najmłodsze dzieci 
i młodzież, w przyszłości będziemy mieć nie tylko 
zdolnych wykonawców, ale też świadomych odbior-
ców sztuki teatralnej.

Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk

„Teatr Stary” w Boleławcu - uroczystość otwarcia zdjęcia z archiwum Starostwa Powiatowego w Bolesławcu
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Młodzieżowy Dom Kultury
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu w latach 1954-2010

13 czerwca 1954 r. uroczyście otwarty został 
Dom Harcerza w Bolesławcu, na którego siedzi-
bę wybrano zabytkową neorenesansową willę przy 
ulicy Grunwaldzkiej 5. Inicjatorami jego założenia 
byli: Inspektor Szkolny Edward Ragus i instruktor-
ka zajęć pozaszkolnych Wanda Patora. Pierwszym  
kierownikiem placówki został Ryszard Bardega. 

Początki działalności były bardzo trudne.  
Brakowało mebli, sprzętu, pomocy dydaktycz-
nych, a przede wszystkim pieniędzy na utrzymanie  
placówki. Byli za to ofiarni ludzie wspierani finanso-
wo przez bolesławieckie instytucje i zakłady pracy. 
Również społeczność miasta sprzyjała nowej inicja-
tywie.

W pierwszym roku działalności funkcjonowało 
10 pracowni o różnym profilu. Dużym powodze-
niem u chłopców cieszyła się modelarnia szkutni-
cza prowadzona przez Leona Piątkowskiego, której  
jedynym wyposażeniem była skrzynka z narzędzia-
mi Mały Stolarz. Mimo braku wielu narzędzi chłop-
cy z wielkim zapałem budowali pierwsze modele 
pływające. 

Leokadia Łotocka opiekowała się biblioteką  
i prowadziła zajęcia w kole recytatorskim. Tutaj 
prym wiodły dziewczęta 
zainteresowane literaturą  
i recytacją. Pierwszy księgo-
zbiór liczył 804 tomy, naj-
częściej pochodzące z daro-
wizn. 

Wanda Patora i Lucyna 
Ławrowska uczyły tańca 
i rytmiki. Prawdziwe ob-
lężenie przeżywały koła  
muzyczne. Bardzo dużo 
dzieci chciało się uczyć 
grać na fortepianie, gita-
rze i akordeonie. Utworzo-
no dwa zespoły skupiające 
ponad 30 uczniów. Pierw-
szym instruktorem muzycz-
nym był Tadeusz Zygmunt,  
a po nim Marian Skowroń-
ski.

Wkrótce powstała mode-
larnia lotnicza, prowadzona 
przez Mieczysława Bogdzie-

wicza. Z zapisów w kronice można się dowiedzieć, 
że obaj instruktorzy dobrze współdziałali ze sobą, 
uzyskując niezłe wyniki w pracy modelarskiej.

Zainteresowanie tańcem, zwłaszcza folklory-
stycznym spowodowało, że Wanda Patora zaczęła 
tworzyć zespół pieśni i tańca. Nabór odbywał się  
w bolesławieckich szkołach. Ponad 60 dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz tzw. 11-latki (obec-
nie I LO) utworzyło Folklorystyczny Zespół Pieśni  
i Tańca (taką miał nazwę), który przygotowywał  
tańce i pieśni z regionu krakowskiego, ponieważ  
placówka już posiadała komplet strojów krakow-
skich włącznie z lajkonikiem. 

Stanisław Naglik prowadził zajęcia sportowe  
w sekcji ping-ponga, strzelania z wiatrówki, szczy-
piorniaka i szachów. Chłopięca drużyna piłki ręcz-
nej na Igrzyskach Letnich szczebla powiatowego  
w 1954 r. wywalczyła pierwsze miejsce.

26 kwietnia 1955 r. uroczystą zbiórką zainauguro-
wano działalność Gabinetu Harcerskiego. W zamy-
śle miał to być ośrodek metodyczny dla funkcyjnych 
instruktorów harcerskich. Tu odbywały się szkolenia 
prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

Uczestnicy zajęć stałych w kołach i zespo-
łach artystycznych darmo-
wo korzystali z poranków  
filmowych, wieczorków 
tanecznych i wycieczek 
krajoznawczych. W or-
ganizowaniu tych atrak-
cji, dużą pomocą i wspar-
ciem finansowym był 
zakład opiekuńczy - Bole-
sławiecka Fabryka Fiolek  
i Ampułek Polfa.

W 1957 r. zmienio-
no nazwę Domu Harcerza 
na Dom Kultury Dzieci,  
a kierownictwo objęła Wan-
da Patora. Ranga instytucji 
rosła z roku na rok, o czym 
świadczyła duża frekwencja 
na zajęciach stałych i im-
prezach publicznych. Coraz 
więcej wyróżnień i nagród  
z przeglądów zagranicznych 
i krajowych trafiało do Bole-
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sławca. Organizowano imprezy wojewódzkie, po-
wiatowe i miejskie. Dom Kultury Dzieci współpra-
cował z bolesławieckimi instytucjami i zakładami 
pracy, uświetniając występami wiele uroczystości 
zakładowych. 

W 1958 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy  
placówki, tym razem na Dom Kultury Dzieci i Mło-
dzieży.

Lata 60-te XX w. w Domu Kultury obfitowały  
w wiele sukcesów, które osiągano dzięki aktywnej 
pracy wychowawczo-artystycznej. Została urozma-
icona oferta zajęć oświatowych, artystycznych i tech-
nicznych. Rozbudowano zajęcia sportowo-rekre-
acyjne. Z powodzeniem odbywały się w Bolesławcu 
przeglądy oraz konkursy wojewódzkie i regionalne.  
W 1967 r. odbyły się tutaj Okręgowe Eliminacje Kon-
kursu Recytatorskiego dla Dolnego Śląska. W tym 
okresie w placówce było około 1500 uczestników zajęć.  
W kołach muzycznych brało udział 260 dzieci.

W marcu 1969 r. rozpoczęły się obchody  
XV-lecia działalności bolesławieckiego domu kul-
tury, pod honorowym patronatem wicekuratora 
Okręgu Szkolnego we Wrocławiu. Uroczystości 
zakończono w czerwcu dwudniowymi spotkaniami 
i koncertami. 13 czerwca 1969 r. w hallu budynku 
odsłonięto pamiątkową płaskorzeźbę z wizerunkiem 
Stanisława Wyspiańskiego, a kurator Okręgu Szkol-

tej okazji dokonano oceny pracy za okres minio-
nych piętnastu lat. Dorobek był imponujący. Zajęcia  
w placówce odbywały się prawie przez cały dzień, 
a pracownie nie mogły pomieścić wszystkich chęt-
nych do działań w kołach i zespołach artystycznych. 

15 czerwca 1970 r. uroczyście została wręczo-
na nagroda za uzyskane I miejsce w Wojewódz-
kim Konkursie „Każdego dnia służymy ojczyźnie”.  
Dyrektor Wanda Patora i delegacja MDK z Bole-
sławca, prócz gratulacji, otrzymała z rąk dyrektora 
Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu okazały puchar i obraz Eugeniusza Gepperta.

Passa sukcesów trwała przez lata siedemdziesią-
te. Prężnie działały koła muzyczne (gitara, akordeon, 
mandolina, saksofon i fortepian). Pełna frekwencja 
była na zajęciach kół: wokalnego, rytmiki, gimna-
styki, historii, teatru lalek, recytacji, fotografii, języ-
ka niemieckiego i modelarni. Pracownie plastyczne  
odnosiły sukcesy zdobywając międzynarodowe  
nagrody i wyróżnienia. Oto kilka przykładów:
- 1971 r. - srebrny medal dla Krzysztofa Chojnickie-
go za pracę eksponowaną na Ogólnopolskiej Wysta-
wie Prac Dziecięcych w Sopocie,
- 1971 r. - główne nagrody na Światowej Wysta-
wie Twórczości Dziecięcej w Indiach dla Bożeny 
Gerczak, Mariusza Woźniaka, Elżbiety Woźnickiej  
i Czesława Matyjewicza (obecnie uznanego bolesła-

Zdjęcia z archiwum MDK w BolesławcuPrzeglad Szkolnych Zespołów Artystycznych 1971/1972

nego we Wrocławiu nadał placówce status Młodzie-
żowego Domu Kultury. 

Oficjalnie z dniem 1 września 1969 r. zaczęto 
używać pełnej nazwy Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu. Przy 

wieckiego artysty rzeźbiarza i ceramika),
- 1972 r. - Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca 
na Okręgowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów  
Artystycznych został uznany za najlepszy za wido-
wisko „Polskie gody weselne”. 



42

Lesław Kasprzycki

- 1970-1973 - przez cztery lata sukcesy artystyczne 
odnosili też tancerze z pracowni Teresy Banaszek 
zdobywając nagrody i wyróżnienia na Okręgowych 
Przeglądach Zespołów Artystycznych,
- 1973 r. - zespoły wokalne na Ogólnopolskim Prze-
glądzie Zespołów Instrumentalnych i Wokalnych 
„Wrocławski Maj” wywalczyły pierwsze miejsce. 
Kolejne sukcesy zespoły te odniosły na Ogólno-
polskim Konkursie Piosenki Radzieckiej w postaci 
pierwszego miejsca i prawa udziału w finałowym 
koncercie „Zielona Góra 73” oraz na koncertach  
w I Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkol-
nej „Kielce 74”. Prowadził je Bernard Cichorzewski, 
wielokrotnie nagradzany za wspaniałe efekty pracy  
z dziećmi i młodzieżą. 

W 1973 r. powstał harcerski zespół artystyczny 
Andromeda prowadzony przez Cecylię Patorę. Jego 
członkowie w 1976 r. utworzyli Zespół Pieśni i Tań-
ca Bolesławiec.

Zdjęcia z archiwum MDK w Bolesławcu

Po otwarciu w 1974 r. sali widowiskowej Forum 
w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, władze mia-
sta przekazały Teatr Stary w użytkowanie MDK.  
Budynek wymagał pilnego remontu, przynajmniej  
w zakresie podstawowym. Ruszyły prace remon-
towe bez przerywania podstawowej działalności. 
Przeniesiono doń pracownię teatru kukiełkowego  
i teatralną. Opiekę techniczną i nadzór gospodarczy 
nad remontowanym obiektem sprawowali Bolesła-
wa i Jan Poniedziałkowie. 

13 czerwca 1974 r. przypadła XX rocznica dzia-
łalności MDK. Z tej okazji w drugim dniu uroczysto-
ści w sali widowiskowej Teatru Starego odbyła się 
sesja popularno-naukowa na temat „Rola placówki 
wychowania pozaszkolnego w organizacji wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży”.

W październiku 1974 r., MDK za swoje osią-
gnięcia wychowawcze i artystyczne otrzymał Medal  
Komisji Edukacji Narodowej.

Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej 
Górze w kwietniu 1976 r. powierzyło tej bolesła-
wieckiej placówce oświatowej zorganizowanie  
i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej dla Kuratorów Oświaty i Wychowania  
w zakresie metodyki wychowania plastycznego. Był 
to niewątpliwy sukces środowiska nauczycieli wy-
chowania plastycznego i instruktorów plastyki MDK 
w Bolesławcu.

Atrakcją dla dzieci i młodzieży domu kultury była 

wycieczka do Jugosławii. Od 27 lipca do 12 sierpnia 
1976 r., 40 osobowa grupa zwiedzała miejscowości: 
Prnjavor, Sarajewo, Jajce i Mostar. Wycieczka odby-
ła się na zaproszenie strony jugosłowiańskiej i była 
efektem nawiązania współpracy Bolesławca z Prn-
javorem. 

W 1977 r. dotychczasowa dyrektor Wanda Pato-
ra, przeszła na emeryturę, a jej miejsce zajęła córka 
Cecylia Patora. W 1978 r. nastąpiła kolejna zmia-
na na stanowisku szefa MDK. Nowym dyrektorem  
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został Jerzy Sikorski.
20 i 21 września 1979 r. obchodzono XXV-lecie 

placówki, które zbiegło się z 110 rocznicą urodzin 
Stanisława Wyspiańskiego. Z tej to okazji w hallu 
budynku przy ul. Grunwaldzkiej została odsłonię-
ta pamiątkowa tablica przed Izbą Pamięci Patrona 
MDK. Zakład Opiekuńczy i Komitet Rodzicielski 
ufundowali placówce pamiątkowy sztandar. 

Lata 80. i 90. nadal owocowały bogatą działal-
nością i wieloma nagrodami przyznanymi nauczy-
cielom i ich wychowankom. W gronie zasłużonych 
nauczycieli i wychowawców znalazła się m.in.  
Zofia Michalska - muzyk i dyrygent w jednej osobie. 
Od 1963 do 1987 r. prowadzone przez nią zespoły 
muzyczne wielokrotnie były nagradzane na woje-
wódzkich oraz regionalnych przeglądach i konkur-
sach muzycznych. 

Sekcja modelarska MDK na Mistrzostwach  
Modeli Latających w Königstein 80 (NRD) zdobyła 

Zdjęcia z archiwum MDK w Bolesławcu

pierwsze miejsce i złoty medal. Teatr Baśni Skrza-
ty za udział w Rejonowym Konkursie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych otrzymał główną nagrodę 
Złoty Rzepiór.

Dzieci z pracowni plastycznej osiągnęły spore 
sukcesy: główna nagroda dla Grażyny Wiśniew-
skiej na Międzynarodowym Biennale Twórczości  
Plastycznej Dziecka „Delhi 80” w Indiach oraz na-
grody dla Tomasza Gajewskiego, Wojtka Kostul-
skiego i Grażyny Wiśniewskiej na IV Międzyna-

rodowym Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci 
„Buenos Aires 80”. Dzieci pracowały pod kierun-
kiem Elżbiety Gwóźdź i Ewy Skóry.

15 listopada 1984 r. uroczyście obchodzono jubi-
leusz XXX-lecia MDK w sali widowiskowej BOK-u. 

W marcu 1985 r. dokonała się zmiana na stano-
wisku dyrektora placówki. Funkcję tę powierzono 
Annie Rutkowskiej, dotychczasowej instruktorce ze-
społu Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec, założonego 
w 1982 r. i nazwę swoją zawdzięczającego właśnie 
pani A. Rutkowskiej. W tym okresie zapoczątkowa-
no współpracę i wymianę artystyczną Małego Bole-
sławca z podobnymi zespołami w Litomierzycach i 
Pilznie (Czechosłowacja), Pirnie (Niemiecka Repu-
blika Demokratyczna) i Prnjavorze (Jugosławia). 

W 1985 r. Ewa Antoniszyn z pracowni plastycz-
nej zdobyła złoty medal na Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym Indie 85, a Łukasz Kryś  
z pracowni Wiesławy Goryczki otrzymał honorowe 

wyróżnienie za swoją pracę plastyczną na Między-
narodowym Biennale Grafiki Dziecięcej w Toruniu.

W 1986 r. pracownia modeli latających prowa-
dzona przez Jana Aljanowicza zdobyła nagrody na 
Zawodach Modeli Latających w NRD. Te osiągnię-
cia spowodowały, że pracownia została przyjęta do 
Areoklubu Wrocławskiego i mogła poszerzyć swo-
je możliwości techniczne. Do dziś jest prowadzona 
przez tego samego instruktora, a kolejne pokolenia 
modelarzy odnoszą znaczące sukcesy.



44

Lesław Kasprzycki

W latach 80-tych pojawiły się pierwsze kłopoty 
finansowe. Brak pieniędzy spowodował oszczęd-
ności w zakupie sprzętu i materiałów niezbędnych  
do pracy w kołach zainteresowań. Dyrektorka pla-
cówki zwróciła się o pomoc do rodziców. Dotych-
czasowy Komitet Rodzicielski przekształcono  
w Radę Rodziców i starano się przetrwać ten trudny 
okres oszczędzając na wszystkim.

Anna Rutkowska w 1991 r. przeszła na emery-
turę, a jej miejsce w drodze konkursu objął Marian 
Kostecki. Nastąpiła likwidacja części zajęć. Zostały 
tylko te zespoły i koła zainteresowań, na które przy-
chodziło najwięcej uczestników. Zamknięto pracow-
nie fotograficzną i krawiecką, zlikwidowano dział 
sportu. Od 1991 r. placówka pobierała nieobowiąz-
kowe opłaty za prowadzone zajęcia. Bardzo prężnie 
w tym okresie działały pracownie teatralne prowa-
dzone przez Ewę Zbroję i Marka Biegasiewicza. 
W następnych latach sukcesy odnosiły: Klub Tańca 
Towarzyskiego Topaz, Teatr Teraz, zespół Skrzaty, 
teatr lalkowy Rokita, kapela ludowa i zespół folklo-
rystyczny Mały Bolesławiec.

Aż osiem grup liczyły pracownie plastyczne.  
Prace wysyłane na różnego rodzaju konkursy przy-
nosiły wiele nagród i wyróżnień:
- Marcin Burłak zdobył pierwsze miejsce w konkur-
sie plastycznym „Przyroda Ojczyzny i jej ochrona”. 
Nagrodę dla niego ufundował Prezydent RP Lech 
Wałęsa. Nagrodzona praca była eksponowana w Sej-
mie. Stanisława Wojda-Pytlińska, opiekunka nagro-
dzonego ucznia, otrzymała specjalne podziękowa-
nie od Doradcy Prezydenta RP do Spraw Ekologii 
Ochrony Środowiska;
- Joanna Kmiecik za pracę plastyczną na Międzyna-
rodowym Konkursie Plastycznym Indie 96 otrzyma-
ła nagrodę i medal;
- Anna Głogowska i Sylwia Szyszko zostały laure-
atkami Międzynarodowego Konkursu Plastycznego 
Japonia-97. 

W 1995 r. ZPiT Mały Bolesławiec zdobył pierw-
sze miejsce w Rejonowym Przeglądzie Szkol-
nych Zespołów Artystycznych. W następnym roku  
powtórzył swój sukces, zdobywając wyróżnienie na 
Międzynarodowych Konfrontacjach Artystycznych 
Dzieci i Młodzieży w Dzierżoniowie. W nagrodę 
zespół wyjechał na koncerty do Pilzna (Republika 
Czeska) i Hobro (Dania).

Za zgodą Kuratora Oświaty i Rady Rodziców, 
w 1996 r. nowym dyrektorem MDK została Ewa 
Zbroja. Był to okres, w którym powiększył się dział 

teatralny, a placówka dzięki sponsorom zaczęła  
ponownie odzyskiwać swoją pozycję, stając się  
bardziej zauważalną w środowisku. Nową propozy-
cją było uruchomienie pieca ceramicznego i pracow-
ni ceramicznej prowadzonej przez Joannę Mysłek-
-Michnowską. Dla małych dzieci w wieku 4 i 5 lat 
Renata Dorosz zaproponowała Akademią Malucha. 
Była to forma edukacji poprzez zabawę. W 1998 
r. powstała pracownia wokalna, później nazwa-
na warsztatami wokalnymi prowadzona do dzisiaj 
przez Marka Łętowskiego.

Od 1999 r. dyrektor placówki czynił starania  
o pozyskanie na własność Teatru Starego dla potrzeb 
MDK. Ówczesny starosta Piotr Roman wspierając 
inicjatywę doprowadził do przekazania budynku  
teatru w posiadanie MDK. W 2001 r. podpisano  
porozumienie, na mocy którego budynek i działka, 
na której go wybudowano, zostały przekazane MDK. 
Do teatru przeniesiona została działalność zespołów 
teatralnych i estradowych. Ewa Zbroja zapoczątko-
wała kontakty z Krakowskim Centrum Młodzieży 
im. Jordana. Sama zaś została członkiem Sekreta-
riatu Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego,  
co miało korzystny wpływ na kontakty Bolesławca  
z innymi tego rodzaju placówkami w kraju.

W listopadzie 2001 r. MDK był organizatorem 
Dolnośląskiego Konkursu Fotograficznego „Moja 
rodzina”, a w następnym roku ponownie zostały  
zorganizowane w Bolesławcu Wojewódzkie Elimi-
nacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Lata 2002-2003 to okres wielu wyróżnień i na-
gród dla dzieci z pracowni plastycznych m.in.:
- Ewa Lasota otrzymała I nagrodę na Międzynarodo-
wym Konkursie Plastycznym „Bukowina Tatrzań-
ska - 2002”,
- Katarzyna Habel otrzymała nagrodę specjalną 
na Międzynarodowym Konkursie Plastycznym  
„Japonia 2002”,
- Justyna Kowalska i Katarzyna Habel wywalczy-
ły srebrny medal na Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym „Indie 2002”,
- na V Międzynarodowym Biennale Współczesnej 
Tkaniny Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sileziany 
2003” w Bytomiu nagrody specjalne zdobyły: Do-
minika Stefańczyk i Anna Zając,
- Żaklina Ber zdobyła srebrny medal w Konkursie 
dla Dzieci „New Delhi 2003”.
Ponadto dzieci z pracowni plastycznej i fotograficz-
nej w listopadzie 2002 r. brały udział w Międzynaro-
dowym Plenerze Artystycznym w Orleanie (Francja).
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Wiosną 2003 r. Ewa Zbroja zrezygnowała z pracy 
w MDK, obowiązki tymczasowego dyrektora objęła 
Stanisława Wojda-Pytlińska. Konkurs na dyrektora 
placówki wygrała Anna Leśniewska, ale już po roku 
złożyła rezygnację z tego stanowiska i wróciła do 
pracy jako nauczyciel. Nowym dyrektorem została 
Ewa Lijewska, która piastowała to stanowisko do 
2009 r. Po jej odejściu od kwietnia 2009 r. tymcza-
sowo funkcję kierownika placówki pełniła Katarzy-
na Pranić; w lipcu 2010 r., po wygranym konkursie 
dyrektorem został Marek Łętowski i nadal pełni  
tę funkcję.

W 2004 r. MDK obchodził swoje 50-lecie. 
Działalność placówki jest nadal wysoko oceniana.  
Powstały nowe pracownie: obróbki szkła i projekto-
wania grafiki komputerowej. Podopieczni Katarzyny 
Sas i Magdaleny Koniecznej, instruktorek pracowni 
plastycznej, nadal otrzymują nagrody na krajowych  
i zagranicznych wystawach.

Młodzieżowy Dom Kultury jest wysoko oce-
niony za swoją działalność. Kapituła Wyróżnienia 
„Dolnośląski Klucz Sukcesu” przyznała mu swo-
ją nagrodę za rok 2007, tym samym uznając go za  
najlepszą instytucję edukacyjną na Dolnym Śląsku.

MDK to placówka wychowania pozaszkolnego, 
działająca w systemie oświatowym, ukierunkowana 
na rozwijanie różnorodnych zainteresowań i uzdol-
nień dzieci i młodzieży. Placówkę kierowaną przez 
Marka Łętowskiego wyróżnia duża aktywność i wy-
soki poziom działań społeczno-kulturalnych. Cen-
ne w niej jest to, że każdy, od przedszkolaków po-
przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów  
i młodzież licealną, znajdzie tu dla siebie miejsce  
i przedmiot swojego zainteresowania. Głównym 
zadaniem jest zintegrowane wychowanie przez 
sztukę i otwarcie pracowni dla wszystkich chęt-
nych. Instytucja organizuje warsztaty ceramiczne,  
plastyczne, teatralne, wokalne w celu wypełniania 
wolnego czasu w okresie ferii zimowych i letnich. 

Młodzieżowy Dom Kultury im Stanisława  
Wyspiańskiego w Bolesławcu od 1954 r. jest ważną 
placówką oświatowo-kulturalną, która wychowała  
i wykształciła wiele pokoleń w naszym mieście. 

Panu dyrektorowi Markowi Łętowskiemu dziękuję za 
pomoc i udostępnienie materiałów niezbędnych do napi-
sania tego artykułu. 

Lesław Kasprzycki
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Festiwal Akademicki - Konfrontacje Twórcze 
w Bolesławcu w latach 1978-1980

Festiwal Akademicki - Konfrontacje Twór-
cze FAKT, został zorganizowany w Bolesławcu  
w roku 1978, jako finał VI Festiwalu Kultury Studen-
tów PRL. Był kontynuowany w następnych dwóch  
latach.

FAKT zajął miejsce dotychczasowej FAMY 
(Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademic-
kiej) organizowanej od 1966 r. w Świnoujściu. Tam 
studenci w lipcu każdego roku, w aurze morskiego 
kurortu, mogli doskonalić swoje umiejętności arty-
styczne pod okiem profesjonalistów. FAMA miała 
już ugruntowaną pozycję ważnego wydarzenia we 
wszystkich środowiskach akademickich, dając moż-
liwość debiutu tak znanym postaciom, jak: Maryla 
Rodowicz, Magda Umer, Marek Grechuta, Elżbieta 
Wojnowska, Jacek Kaczmarski, Grzegorz Ciechow-
ski, Andrzej Mleczko, Olga Lipińska i wielu innych 
uznanych polskich artystów.

W 1978 r. spotkania studentów w Świnoujściu 
zostały odwołane i wtedy pojawiła się propozycja 
nowego miejsca spotkań studentów w Bolesławcu. 

Kto dokonał wyboru naszego miasta na spotkania 

artystyczne braci studenckiej, dokładnie nie wiado-
mo. „Dobrze poinformowani” twierdzą, że była to 
zasługa Stanisława Cioska, ówczesnego I sekretarza 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Jeleniej Górze, 
mocno związanego z Radą Naczelną Socjalistyczne-
go Związku Studentów Polskich.

Bolesławiecki festiwal w założeniu miał cha-
rakter warsztatów twórczych i organizowany był  
w całości dla początkujących twórców i zespołów 
artystycznych. Głównym zadaniem organizatorów 
było zapewnienie wszystkim uczestnikom możli-
wości pracy nad doskonaleniem własnego warszta-
tu artystycznego. Miały to być warunki sprzyjające 
konfrontacji postaw i poglądów.

FAKT-78 przebiegał w dwóch etapach. Od 3 do 
18 lipca 1978 r. skupił się na warsztatach dla teatrów 
studenckich, piosenkarzy, zespołów muzycznych  
i kabaretów. Od 19 do 23 lipca 1978 r. odbywały się 
publiczne prezentacje efektów artystycznych osią-
gniętych na zajęciach warsztatowych, wzbogacone 
udziałem artystów i zespołów o już uznanej renomie.

Warsztaty muzyczne prowadził znany jazzman 
Czesław Gładkowski, wspierał go Ryszard Gwalbert 
Misiek. Adepci sztuki muzycznej odbywali zajęcia 
w trzech równoległych zespołach: muzyki tradycyj-
nej, big-bandowej i awangardowej. Pojawili się po-
czątkujący w swojej karierze muzycy: Przemysław 
Gintrowski - współtwórca programu poetyckiego 
„Mur”, którego tytułowa piosenka stała się niefor-
malnym hymnem Solidarności, Zbigniew Rojek 
- członek zespołu Kaczki z Nowej Paczki, Henryk 
Majewski - muzyk jazzowy i Janusz Skowroński - 
pianista jazzowy. Jan Poprawa, Andrzej Ibis-Wró-
blewski, Jerzy Marczyński i Krzysztof Materna  
odpowiadali za efekty pracy na warsztatach piosenki 
estradowej. Słuchaczami tych warsztatów byli wy-
konawcy piosenek, autorzy tekstów i muzyki, wyło-
nieni w ogólnopolskiej akcji Debiuty.

Wysoki poziom artystyczny miały warsztaty  
teatralne, prowadzone przez znanych liderów te-
atrów studenckich: Leszka Mądzika, kierownika 
Teatru Sceny Plastycznej z Lublina i Kazimierza 
Grochmalskiego, szefa Teatru Maja z Poznania. Go-
ściem zaproszonym do wzmocnienia kadry był Peter 
Nickel, animator międzynarodowych warsztatów 
teatralnych z Scheersbergu (Republika Federalna 
Niemiec). 

fot. Jolanta JózefiakFAKT 1979 r.
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Warsztaty kabaretowe mieli prowadzić: Krzysz-
tof Piasecki, Krzysztof Jaroszyński i Stanisław Wol-
ski, ale stało się inaczej. Zajęcia przeprowadzili: Jan 
Kaczmarek, Maciej Zembaty i Bogusław Sobczuk.

Organizatorzy festiwalu dołożyli wiele sta-
rań, aby mieszkańcy Bolesławca mogli również 
uczestniczyć w niektórych działaniach. Klub Pegaz  
i klub Chemik były miejscami spotkań studentów  
i twórców z młodzieżą bolesławiecką. Ponadto klub  
Pegaz był miejscem, gdzie były prowadzone dysku-
sje na temat interdyscyplinarnego charakteru sztuki.  
Dyskusje prowadził Lech Isakiewicz.

Całością FAKT-u zarządzał Stanisław Lubowiec-
ki, znany wrocławski animator studenckiej kultury, 
aktor Teatru Kalambur, kierownik Komisji Kultury 
w Zarządzie Wojewódzkim SZSP we Wrocławiu. 
Pełnomocnikiem ze strony Bolesławieckiego Ośrod-
ka Kultury do spraw organizacyjnych festiwalu była 
Krystyna Obrycka i spora grupa klubowiczów Pega-
za. Z tej grupy wywodził się młody, aktywny Bog-
dan Nowak i jego nieodłączny przyjaciel „Obywatel 
Marian” (tekstylna kukła) - symbol „działań jajcar-
skich” na festiwalu.

W trakcie festiwalu ukazywał się biuletyn „DE 
FACTO”, redagowany przez zespół pod kierow-
nictwem Danuty Bierzańskiej. W nim ukazywały 
się najważniejsze i najnowsze wiadomości z życia  
festiwalowego. Dużym walorem tego pisma były sa-
tyryczne rysunki Danuty Podolskiej. Często też pisa-
no o Bolesławcu i jego mieszkańcach. 

Uczestnicy warsztatów byli zakwaterowani  
w internatach Zespołu Szkół Górniczych przy placu 
Armii Czerwonej (obecnie ul. Bankowa) i Studium 
Wychowania Przedszkolnego przy ulicy Ogrodo-
wej. Kadra i zaproszeni goście spali w Hotelu Piast.  
Dla wszystkich wyżywienie było przygotowane  
w stołówkach Szkół Podstawowych nr 1 i 3.

Zajęcia warsztatowe odbywały się w pomieszcze-
niach BOK-u, Zakładowym Domu Kultury Konrad, 
klubie Polfa i Międzyzakładowym Klubie Pracow-
ników Handlu i Spółdzielczości Relaks. Dyskoteki 
i spotkania klubowe uczestników festiwalu z mło-
dzieżą bolesławiecką odbywały się w Zakładowym 
Domu Kultury Chemik.

Zaplanowane otwarcie festiwalu 3 lipca 1978 r. 
z powodu deszczu zostało przeniesione na 6 lipca. 
Przy aplauzie widowni i orkiestrze festiwalowej, 
na środku bolesławieckiego Rynku, na wysokiej 
drabinie, dyrektorzy FAKT-u i BOK-u uroczyście  
otworzyli festiwal i butelkę szampana. Były też prze-

mówienia powitalne wygłoszone przez przedstawi-
cieli władz miasta. 

Dużym powodzeniem u mieszkańców cieszyły 
się koncerty znanych estradowych zespołów mu-
zycznych. Na dużej scenie BOK-u oklaskiwano 
Samych Swoich z Waldemarem Chylińskim, Wały 
Jagiellońskie z Rudi Schuberthem i Wolną Grupę 
Bukowina.

Teatry studenckie Nurt, Maja i Teatr Ósmego 
Dnia zaprezentowały publiczności swoje spektakle 
teatralne. Teatr Scena Plastyczna z Lublina zachwy-
cił wszystkich plenerowym widowiskiem nad Bo-
brem. Atrakcją było też pojawienie się takich posta-
ci jak: Krzysztof Jasiński, Bogusław Litwiniec, Jan 
Kaczmarek, Maciej Zembaty, Ryszard Marek Groń-
ski i Krzysztof Materna.

Ocena działalności FAKT-78 była na ogół po-
zytywna i zanosiło się na powtórne organizowanie 
festiwalu w przyszłym roku. Głosy krytykujące  
likwidację FAMY były coraz cichsze, a atmosfera  
i efekty uzyskane w Bolesławcu dawały podstawę do 
ponownego spotkania w tym mieście.

W lipcu 1979 r. ponownie zjechali do Bolesławca 
studenci (niekoniecznie ci sami, którzy byli poprzed-
nio). Organizacyjnie FAKT-79 przebiegał podobnie 

fot. Jolanta JózefiakFAKT 1979 r.
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jak rok wcześniej. Nie zmieniły się miejsca zakwa-
terowania i wyżywienia; Staszek Lubowiecki nadal 
kierował festiwalem. Zasady przebiegu warsztatów 
i prezentacje dorobku artystycznego pozostały bez 
zmian.

4 lipca 1979 r. na Rynku, również na drabinie, 
uroczyście ogłoszono, że FAKT-79 został powołany 
do życia, a miasto ma prawo korzystać z wartości 
artystycznych prac wykonanych przez studentów. 
Ceremonia otwarcia odbywała się na tle muzyki ze-
społu Jazz Day. Wieczorem tego samego dnia w sali 
Forum odbył się koncert zespołu Pod Budą.

Biuletyn „DE FACTO” był redagowany nadal 
przez Danutę Bierzańską z nieco zmienionym skła-
dem redakcyjnym. Już w pierwszym numerze tego 
pisma zauważono, że studenci „nowego rocznika” 
nie wyrażają wielkiego entuzjazmu do pracy twór-
czej. Tłumaczono to tym, że w pierwszym roku wie-
le działań było spontanicznych i organizowanych 
żywiołowo, natomiast w drugim roku już tego zabra-
kło. Jak się później okazało, to FAKT-78 był najlep-
szym festiwalem studenckim w Bolesławcu.

Nowością było uruchomienie festiwalowego 
ośrodka telewizyjnego. Telewizję tę obsługiwali stu-
denci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Mieli za zadanie dokumentować najważniejsze wy-
darzenia festiwalowe. „Klub dla miasta” tym razem 
otrzymał siedzibę w klubie 
zakładowym Polfa. Tu od-
bywały się spotkania z cie-
kawymi ludźmi i młodzie-
żowe dyskoteki.

Rozpoczęła się podsta-
wowa działalność festiwa-
lu - warsztaty artystyczne. 
Prowadzenie warsztatów 
piosenkarskich powierzono 
Janowi Poprawie i Andrze-
jowi Ibis-Wróblewskiemu. 
Elżbieta Wojnowska - pio-
senkarka poezji śpiewanej, 
znana z piosenki „Zapro-
ście mnie do stołu” - zajęła 
się obyciem scenicznym 
przyszłych piosenkarzy.

Warsztaty muzyczne po-
prowadzili Czesław Gład-
kowski i Lothar Dziwoki, 
specjalista od instrumentów 
dętych i zespołów big-ban-

du. Mirosław Wiśniewski - basista, Krzysztof Za-
wadzki - perkusista zespołu Walk Away i Grzegorz 
Tomczak - poezja śpiewana, to młodzi muzycy, bar-
dzo aktywni uczestnicy tych warsztatów. 

Grupami teatralnymi zajęli się Andrzej Bibel  
i Peter Nickel (Republika Federalna Niemiec).  
Zabrakło przedstawicieli awangardy teatrów stu-
denckich w Polsce. Nie było wybitnych spektakli 
teatralnych, nie było też zeszłorocznych liderów  
i twórców teatralnych. To spowodowało znaczne ob-
niżenie poziomu warsztatów teatralnych.

Jeszcze gorzej było z warsztatami kabaretowymi, 
które z powodu braku kadry wykładowców nie od-
były się. Na osłodę Jonasz Kofta i Krzysztof Jaro-
szyński, znani estradowcy, wystąpili ze swoim autor-
skim programem satyrycznym w klubie Pegaz.

W miejsce warsztatów kabaretowych wprowa-
dzono działania literackie. Dla tych, którzy próbo-
wali swoich sił w poezji 4 lipca 1979 r. odbył się 
Turniej Poetycki Jednego Wiersza o Laur „Złotego 
szczebla FAKT-u”. Dokonano prezentacji 23 nade-
słanych na konkurs wierszy, Jury przyznało nagrodę 
główną Wiesławowi Perkowskiemu za wiersz „Mi-
metyzmy”.

Również nowym elementem festiwalu były 
warsztaty dziennikarskie oraz działania Nurtu Dys-
kusji Teoretycznej. Były to spotkania klubowe, gdzie 

dyskutowano o różnych ak-
tualnych problemach kultu-
rowych, społecznych i poli-
tycznych. 

Biuletyn „DE FACTO”, 
oprócz bieżących informacji 
festiwalowych, zamieszczał 
artykuły dotyczące Bole-
sławca i jego mieszkańców. 
Były to wywiady, opinie 
mieszkańców i opisy wy-
darzeń historycznych mia-
sta. Jan Kurnicki w artykule 
„Nasi gospodarze” podzielił 
się swoimi obserwacjami  
o mieście i ludziach. Napi-
sał, że dominującą cechą 
Bolesławca jest serdecz-
ność jego mieszkańców,  
a przede wszystkim go-
spodarność, odczuwalny 
ład na każdym kroku. Za-
uważył, że bolesławianie 

FAKT-79 - kierownictwo festiwalu. pierwszy 
z lewej dyr. Staszek Lubowiecki
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potrafili wykorzystać swoją szansę, uczynić miasto 
piękniejszym, bardziej nowoczesnym i służebnym 
potrzebom ludzi i gospodarce narodowej.

Dla miłośników filmu, na czas festiwalu, został 
powołany do życia Dyskusyjny Klub Filmowy.  
W sali kina Forum odbywały się seanse filmów: 
Marka Piwowskiego, Jerzego Skolimowskiego,  
Romana Polańskiego, Walerego Łozińskiego, 
Krzysztofa Kieślowskiego i innych znanych twór-
ców polskiego kina.

Do najciekawszych koncertów estradowych 
FAKT-u 79 należały: występy amerykańskiego ze-
społu West Lake High School Singers i zespołu folk-
lorystycznego z Turkmenii. Prawdziwą rewelacją 
były koncerty zespołów Pod Budą i Jazz Day. Odbył 
się również specjalny koncert z okazji XXXV-lecia 
PRL. 

Na zakończenie FAKT-u 79 w salonie wysta-
wowym BOK została zaprezentowana wystawa  
fotograficzna „Po Fakcie”. Były to prace wykonane 
przez fotoreporterów warsztatów dziennikarskich.

W roku 1980 narastały niepokoje społeczne;  
w całym kraju wybuchały fale strajków w różnych 
zakładach pracy. Był to zatem czas niesprzyjający 
dla organizowania większych imprez młodzieżo-
wych. Mimo to zapadła decyzja kontynuowania 
FAKT-80 w Bolesławcu. Organizacja festiwalu nie 
odbiegała od zasad i wzorców z poprzednich lat. Za-
kwaterowanie i wyżywienie uczestników imprezy 
pozostało bez zmian. Warsztaty i prezentacje dorob-
ku miały się odbywać w tych samych placówkach 
kulturalnych miasta. W działalności warsztatowej 
dominowały: muzyka, zespoły jazzowe i piosenka 
estradowa. Prezentacje dorobku i koncerty zespołów 
zawodowych były skromniejsze niż w poprzednich 
latach.

Dodatkowym problemem organizacyjnym było 
to, że BOK w tym czasie nie miał stałego kierow-
nictwa. Funkcję dyrektora placówki pełniły tymcza-
sowo osoby, które nie brały udziału w poprzednich 
festiwalach. Również budżet, przeznaczony na orga-
nizację przedsięwzięcia, był znacznie skromniejszy, 
co odbiło się na dekoracjach, reklamach i liczbie  
organizowanych imprez.

Jan Poprawa, jeden z liderów FAKT-u, po la-
tach, w „Zeszycie Dokumentacyjnym” napisał:  
Festiwal Akademicki - Konfrontacje Twórcze odbyły 
się w Bolesławcu koło Jeleniej Góry, był uporczy-
wą chęcią przetrwania instytucji, lecz jednak nie 
było spodziewanych rezultatów. FAKTY, które odby-

ły się w latach 1978, 1979 i 1980 były artystycznie  
i organizacyjnie niezbyt udane. Jedyną wartością fe-
stiwali było poszukiwanie młodych poetów, aktorów 
teatrów studenckich i młodej plastyki.

Dla Bolesławca FAKT miał inne wartości, niż 
dla tych, którzy próbowali wprowadzić nową regułę 
festiwalu zastępującego FAMĘ. Były to nowe do-
świadczenia - wynikające z organizowania ogólno-
polskiej imprezy. Była to też okazja do zapoznania 
się z tak mało znanym w owym czasie dorobkiem 
artystycznym środowisk studenckich i młodzie-
żowych. Każde awangardowe spotkanie teatralne, 
muzyczne, kabaretowe czy literackie było przyjmo-
wane przez mieszkańców Bolesławca z dużą uwa-
gą i zainteresowaniem. Koncerty znanych zespołów 
estradowych, lubiani soliści i kabareciarze cieszyli 
się ogromną życzliwością odbiorców. Bezpośredni 
kontakt ze studentami, podpatrywanie ich zacho-
wań i atrakcji życia studenckiego skutkowały czę-
sto bezkrytycznym naśladownictwem, ale zarazem  
powodowały to, że młody człowiek pragnął studiować  
i na co dzień stykać się ze studencką kulturą. 

Trzykrotna obecność FAKT-u w Bolesławcu była 
okazją do poznania wielu ciekawych postaci: muzy-
ków, aktorów, satyryków, plastyków, dziennikarzy  
i animatorów życia kulturalnego. Bolesławianie  
mogli oglądać tych ludzi nie tylko na scenie czy 
estradzie, ale także na co dzień. Przemarsz przez 
miasto Krzysztofa Materny w stroju do gry w tenisa  
i z rakietą tenisową był odnotowany jako niecodzien-
ne wydarzenie. Chwila rozmowy z Krzysztofem  
Piaseckim czy Jonaszem Koftą na bolesławieckiej 
ulicy jest dla wielu ważna do dziś. Młodzieńcze 
działania Bogusia, a dzisiaj Bogdana (Bogusława) 
Nowaka - poważnego bolesławieckiego biznesme-
na, a jednocześnie twórcy Gliniady, są nadal miłym 
wspomnieniem. Jednak coś pozostało z tamtych lat.

Byli uczestnicy warsztatów artystycznych fe-
stiwali po latach twierdzą, że działania te pomogły  
im w rozwijaniu zdolności twórczych i dały  
doświadczenie sceniczne. 

Po trzyletnich doświadczeniach w Bolesławcu 
FAKT zakończył swój żywot, ustępując miejsca 
ponownie FAMIE. W Świnoujściu spotykają się 
studenci i stało się to interdyscyplinarnym wydarze-
niem artystycznym młodych twórców wszystkich 
środowisk studenckich.

Lesław Kasprzycki
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Klub Średnioletniej Inteligencji w Bolesławcu w latach 1956-1957

Pierwsze połowa lat 50. XX wieku, to głęboki 
PRL, skrajnie scentralizowany, stalinowski model 
państwa, ,,kluskowo-kapuściana” rzeczywistość, 
jak to ktoś określił. Właśnie zjechali do Bolesławca,  
inteligentni, wykształceni, z różnymi wojennymi  
życiorysami, młodzi ludzie. Tu chcieli się zakotwi-
czyć, ułożyć życie zawodowe i rodzinne, a jedno-
cześnie nie zgnuśnieć na prowincji, nie poddać się 
socrealistycznej presji i nie wejść w kostium drob-
nomieszczaństwa, który ograniczyłby im szerszą  
perspektywę widzenia świata.

Jak ci ludzie czuli się we własnym kraju - można 
by zapytać. Wszyscy, o których tu mowa, oddali się 
bez reszty pracy zawodowej i rodzinie. Ale chcieli 
czegoś więcej. Może chodziło im o godność, o sza-
cunek do samego siebie, i że tylko do pewnej granicy  
można się zgodzić na ograniczanie swobody w tym 
opresyjnym czasie.

Żeby się nie rozpaść mentalnie, wypełniali wolny 
czas według własnych pomysłów na życie. Aktyw-
ni intelektualnie, czytali, recytowali, dyskutowali 
i bawili się w zaufanych gronach. Przebijali nadętą  
nowomowę partyjną szyderstwem, dowcipem, hu-
morem. To było ich życie; układali z siebie i dla sie-
bie inny kostium, dzięki któremu dawało się jakoś 
żyć.

Czy przyjęli ,,taktykę legalizmu”? Życiorysy  
poszczególnych osób (w tym również partyjnych), 
ich wkład w rozwój naszego miasta (byli wśród nich 

lekarze, inżynierowie, prawnicy, artyści, nauczycie-
le, harcerze) temu przeczą.

Przyjrzyjmy się więc udokumentowanemu  
fragmentowi tamtego czasu, który nie obejmuje ży-
cia zawodowego, ani nie opowiada o kłopotach, ale 
z powodzeniem może uchodzić za ilustrację klimatu, 
jaki panował wówczas w Polsce. 

Początek 1956 r. W jednym z bolesławieckich 
mieszkań odbyło się spotkanie, brzemienne w póź-
niejsze wydarzenia, o których opowiemy, bowiem 
przeszły do historii naszego miasta jako coś niezwy-
kłego, jak na tamte czasy. Zachowały się, utrzymane 
w dowcipnym tonie, relacje - „sprawozdania” opisu-
jące te niecodzienne spotkania*. Zbuntowałyśmy się 
- czytamy - my kobiety. Dość gadania o sprawach 
szpitala i troskach dnia codziennego. Jest tyle piękna 
na świecie, tyle tematów w literaturze...

5 stycznia 1956 r. spotkały się żony bolesławiec-
kich lekarzy, inżynierów - panie: Zofia Niewodni-
czańska, Józefa Łakomska, Zofia Michalska - ini-
cjatorki pomysłu. Powstał Komitet Organizacyjny 
Klubu Średnioletniej Inteligencji, który zaprosił na 
pierwsze spotkanie już w dniu 7 stycznia 1956 r.  
o godz. 19.00 w domu państwa Niewodniczańskich. 
W rozesłanych zaproszeniach czytamy, że będzie 
to spotkanie ze Staffem, Tuwimem, Wierzyńskim  
i - w ramach popierania młodych talentów - z saty-
rykiem Załuckim oraz, że można przyprowadzić in-
nego poetę w jego wierszach. Program przewidywał 
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jeszcze: 15 minut dla bliźnich i 15 minut dla spraw 
szpitala (i tak tego nie dałoby się uniknąć), dla ducha 
czarna kawa, a na wety brawa.

Nie jest łatwo wystąpić przed przyjaciółmi i zna-
jomymi w roli miłośnika poezji, trzeba było pokonać 
tremę, własne wzruszenie. Ale udało się. Zadowoleni 
z siebie, po gorącej dyskusji postanowili: organizu-
jemy Klub Średnioletniej Inteligencji; określili cele, 
opracowali statut, w którym czytamy: nie rejestru-
jemy się, nie płacimy składek, spotkania w domach 
poszczególnych członków klubu, żadnych przyjęć 
(kawa ew. coś słodkiego), przewodniczą gospoda-
rze domu, no i… członkowie mają psi obowiązek  
zawiadamiania gospodarzy o ewentualnej absencji. 
Ze sprawozdania Janki Muchowej (które też było 
psim obowiązkiem) dowiadujemy się, że Ziuta Ła-
komska jednogłośnie wybrała Zofię Niewodniczań-
ską na „sekretarza generalnego Klubu” podpisywa-
ną w relacjach jako Hermenegilda**.

Potoczyło się. Skrzykiwali się co jakiś czas,  
a trzeba dodać, że niełatwo było ustalić termin (dy-
żury w szpitalu, wyjazdy służbowe), który pasował-
by wszystkim. Spotkanie w dniu 21 stycznia 1956 r. 
było niespodzianką, którą przygotowali gospodarze - 
Józefa i Henryk Łakomscy. Poetycka część wieczoru 
należała do małżeństwa Kłosowskich: ona przygoto-
wała Staffa, on - „Słówka” Boya uroczyście i poto-
czyście, zgodnie z temperamentem. Któryś z panów 
się zagapił i zostawił Słonimskiego w domu. Tą nie-
spodzianką okazał się zaczarowany świat karnawału 
wymyślony przez Henryka Łakomskiego. O imieni-
nach zapomnieli wszyscy, ale solenizant, mimo to, 
postawił wino i pączki, dla każdego maskę karnawa-
łową, a odpowiednie oświetlenie i muzyka wyczaro-
wało bajeczny świat, jakże inny od tego za oknem. 
Wieczór spuentował wiersz „Dzieciństwo Staffa”.  
W sprawozdaniu Hermenegilda podsumowała: Naj-
ładniej wyglądał Olgierd (Niewodniczański) w ma-
sce „kołchoźnicy” i Wilhelm (Mucha) w wianuszku 
z leliją. Nie było wódki tylko wino i to też niewiele.

Kolejne sprawozdanie, ze spotkania w dniu 24 
marca 1956 r., zaakceptowane przez Zofię Niewod-
niczańską, warto zacytować z niewielkimi skrótami: 
I znów gospodarzami (kumoterstwa nie ma tylko 
na Księżycu) byli Łakomscy... W programie Wil-
helm ze Słonimskim na czele. Repertuar poważny, 
przeważają wiersze o charakterze pacyfistycznym.  
A  potem... liryka, liryka, tkliwa dynamika angelologia  
i dal, czyli cały, wielki, jedyny, niepowtarzalny  
K.I. Gałczyński (Ja przypomniałam sobie listonosza, 

który stojąc na ulicy im. poety, szukał ulicy Kigał-
czyńskiego). Smakował tort serowy „z gatunku po-
ezji gastronomicznej”, jak orzekli zebrani.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia - towarzystwo 
zaczyna przypominać seminarium poświęcone  
polskiej literaturze. 21 kwietnia 1956 r. głównym 
tematem wieczoru była twórczość Adama Asnyka.  
J. Michalski starannie i dokładnie opracował epokę 
i biografię poety. Czytanie wierszy przerywało jedy-
nie pytanie pana inżyniera Wilhelma a ileż to lat miał 
poeta pisząc ten wiersz? Były też dowcipne wier-
sze i parodie A.M. Swinarskiego w wykonaniu bez  
zacinania (!) H. Łakomskiego. Zmieściły się również 
tematy filozoficzne i pomysł, by na następnym spo-
tkaniu sięgnąć do historii Polski. Zaproponowano  
temat: ,,Kształtowanie się myśli politycznej w okre-
sie I rozbioru Polski.”. Zalecono (ale kto zalecił, tego 
niestety się nie dowiemy) klubowiczom przeczyta-
nie książki K. Zbyszewskiego pt. „Niemcewicz od 
przodu i od tyłu.” 

„Seminarium” naukowe odbyło się 19 maja  
1956 r. bez zakłóceń, ale wszyscy czekali na 
imieniny Zofii. A było tych Zofijek trzy: Kłosow-
ska, Michalska i Niewodniczańska. W programie  
„Akademii ku czci Zofii” przewidziano część  
oficjalną (z powołaniem prezydium i przedstawi-
ciela ZZWzZ czyli Związku Zawodowego Współ-
pracującego z Zofiami, referatem zasadniczym, 
przemówieniami, odznaczeniami) oraz część ar-
tystyczną, w której wystąpili: trio Zosiek, ludowy  
zespół Ha-ha z krakowiakiem, Z. Niewodniczańska 
z monologiem o Fanfanie, J. Kłosowski w kuple-
tach, a O. Niewodniczański jako nauczyciel tańca. 
Była też tzw. wyżerka z zastrzeżeniem, że jest to za-
bawa ludowa, bezalkoholowa, ...no prawie.

W sprawozdaniu czytamy: Całość utrzymana  
w duchu kultu jednostki i socrealizmu. Dekoracje 
typowe - dywan na ścianie z portretami Zofii, hasło 
„niech żyją”, chorągiewki. Poziom części artystycz-
nej, jak na przeciętnych akademiach powiatowych, 
brak jedynie awantury w czasie zabawy ludowej. 
Hermenegildzie najbardziej podobał się referat i za-
gajenie.

A oto co smaczniejsze kawałki tego referatu wy-
głoszonego przez J. Michalskiego:

Obywatele!
Już w czasach starożytnych były Zofie i miały 

swoje dni, a niektóre miały nawet i noce. Ale jakie to 
były noce i dnie (....) nie takie, jak dzisiaj. Na tamte 
noce ciężko musiał pracować chłop. Ale teraz, towa-
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rzysze, czasy się zmieniły. Dziś, dzięki zniesieniu, to-
warzysze, uścisku człowieka przez człowieka i prze-
łamaniu nacjonalistycznego odchylenia, zwanego 
kultem jednostki, dziś, towarzysze, każdy może mieć 
swoją Zofię i swoją noc (....) Nie wstydzimy się i nie 
boimy się przyznać do naszych błędów: tak, byliśmy 
kiedyś kawalerami.

Następnie mówca przeszedł do omówienia wy-
ników pracy na niwie, czyli w poszczególnych spół-
dzielniach produkcyjnych i wyróżnił „spółdziel-
nię” Kłosowskich, innym: Lubochom, Knapikom, 
Jeznachom - zaproponował pomoc sąsiedzką, a w 
ostateczności dostarczenie fachowych podręczników 
m.in. Van de Velde*** i częste płodozmiany. Ale do-
dał: na polu stosowania „materiałów zastępczych”, 
widzę poważne trudności obiektywne. Bolesławiec 
jest taki plotkarski, że nawet wysłanie równocześnie 
wszystkich żon na letnisko nie umożliwi sprowadze-
nia „materiałów zastępczych”. Dalej mówca uznał 
za stosowne pochwalić się sukcesami w dziedzinie 
transportu: stan posiadania naszego zespołu wzrósł 
ostatnio o „jeden motocykl WFM”. Następnie poru-
szony został temat bardziej ogólny - pokój: Obywa-
tele. Wiemy, jak cenny jest pokój. Gdyby nie było po-
koju, np. tego pokoju nie mielibyśmy gdzie się dzisiaj 
zebrać.

Mówiąc o osiągnięciach w służbie zdrowia, która 
stoi w tej chwili na najwyższym poziomie proponu-
je dalsze usprawnienia, czyli: wyeliminowanie zbyt 
dużej ilości medykamentów i pozostawienie tylko 
trzech: aspiryny, jodyny i maści na odciski. A jeśli 
chodzi o niewłaściwy stosunek lekarzy do pacjen-
tów, jak ten przypadek, gdy ,,lekarz odmówił poka-
zania młodej matce, jak karmi się dziecko piersią”, 
to takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. A żeby 
było oszczędnie i tanio, lansuję metodę leczenia su-
gestią. Dzięki takiej postawie, przekonywał mówca,  
nastąpiła znaczna obniżka cen wielu artykułów. 
I tak: parowozy staniały o 1000 zł na sztuce, za to 
masło uległo regulacji o 50 zł, samochody staniały  
o 3000 zł za to chleb uregulował się o 5 zł.

Podsumowanie referatu: obniżki cen dokonaliśmy 
dzięki talentowi Zofii do wydawania pieniędzy. Niech 
więc żyją Zofie.

Do głosu zaczynają dochodzić coraz poważniej-
sze tematy. Oto 9 czerwca 1956 r. u państwa Mu-
chów odegrano „Dwa teatry” J. Szaniawskiego. 
Słuchaliśmy wszyscy w wielkim napięciu, śledząc 
treść, rozważając problemy poruszane. Dramatycz-
ne momenty przeżywaliśmy głęboko, każdy na swój 

sposób. Były i łzy i nawet… spazm płaczu. Dysku-
sja prawie żadna - zbyt wielkie wzruszenie zamknęło 
nam usta. Potem rozmowa potoczyła się na temat 
powstania warszawskiego i AK. Gorący entuzjasta i 
uczestnik Ziutek Kłosowski jak zwykle najwięcej miał 
do powiedzenia.

Do przedurlopowego spotkania w dniu 30 czerw-
ca 1956 r. trzeba się było dobrze przygotować, zo-
stawić na boku umacnianie praworządności na bazie  
i nadbudowie, no i problemy z utrzymaniem w jakiej 
takiej równowadze domów z mężem i dziećmi na 
głowie i przerzucić się w dziedzinę czystej literatury 
czyli przygotować do literackiej „zgaduj - zgaduli”. 
Konferansjerkę prowadziła Z. Łakomska, dekora-
cje i kostiumy na zasadzie pars pro toto i kurtyna 
z prawdziwego perkalu. W puli pytań były tematy  
z poezji, prozy, satyry. Natomiast „pary miłosne”  
w literaturze tylko w postaci żywych obrazów, a wiel-
kie arie operowe należało odśpiewać. Z tego ostat-
niego najlepiej wywiązał się Z. Sójka. Wymaganych 
18 punktów nikt nie zdobył, więc I nagroda - mydełko 
De Lux, nie została przyznana, II nagrodą - tytułem 
„Wszechstronny znawca literatury”, podzielili się 
państwo Kłosowscy, Łakomski i Niewodniczański.

Długo nie trzeba było czekać, by wkroczyła po-
lityka. Powakacyjna inauguracja sezonu zaczyna się  
z wielkiej litery: Demokratyzacja (zwróćmy uwagę, 
że jeszcze nie „demokracja”).

Tak zapowiadał telegram - zaproszenie: Ciekawe, 
że „Urząd Kontroli Widowisk” (tak, tak, przywalił 
pieczątkę) nie skreślił żadnego punktu programu, 
jeszcze tak niedawno nie do zaakceptowania. Punk-
ty zaczepienia do dyskusji ożywiły towarzystwo.  
A były to: ustrój władz centralnych, mono i wielopar-
tyjność, nacjonalizacja i prawo własności, ordynacja 
wyborcza, poseł - zawodowy polityk (?), samorząd-
ność czy centralne sterowanie. Wszyscy przeżywali 
czas odwilży (było to 13 października 1956 r.), jako 
nadzieję stoimy u progu wielkich przemian - piszą  
w swoim sprawozdaniu i odsuwają na jakiś czas li-
teraturę piękną. Ciśnienie rzeczywistości było potęż-
ne: Trudno opisać co się tam w sali widowiskowej  
(u państwa Majchrowskich, ul. Narutowicza 24) 
działo. Gadali zaciekle wszyscy. Po jakimś czasie  
z dumą i satysfakcją stwierdzają, że ich projekty  
polityczne znalazły odbicie w wystąpieniach  
Wł. Gomułki. Wierzą, ze idzie lepsze. 

Świadomie stosują „płodozmian”. Była polityka, 
a 28 października 1956 r. u Z. i O. Niewodniczań-
skich - temat „Satyra polska 1945-1956”. Referowa-



53

Klub Średnioletniej Inteligencji w Bolesławcu w latach 1956–1957

ła Zofia Niewodniczańska, która też w sprawozdaniu 
„sama musiała” napisać pochwały pod swoim adre-
sem (za opracowanie tematu i dobór wierszy) bo te 
typy, co piły kawę i żarły tort ryczały ze śmiechu - to 
skończone lenie i na pewno nic od siebie nie napi-
szą! Muszę jeszcze dodać, że na wstępie wieczoru 
przeprowadziłam małe seminarium, mające na celu 
uzupełnienie istniejących niewątpliwie, a subtelnie 
maskowanych braków w podstawowych wiadomo-
ściach o istocie poezji jako takiej. I rzeczywiście! 
Nikt nie potrafił dać odpowiedzi na pytania: 
1) Co to jest poezja? 
Poezja to stawianie słusznych politycznie tez w for-
mie rymowanej lub bez rymów; 
2) Co poeta odczuwa? 
Poeta odczuwa łączność z szerokimi masami swoich 
konsumentów;
3) Czego poezja dotyka? 
Najistotniejszych zagadnień i tak dalej i tak dalej.

Zauważyłam, że najbardziej podobały się wyciągi 
z protokołów milicyjnych i Wiech. Zauważyłam, bo 
ryczeli ze śmiechu. To zauważyłam, bo poza tym to 
byłam zdenerwowana. Mówiła o „Przekroju”, który 
przez 11-lecie dawał naprawdę obraz wzlotu (1945 
-47) i upadku (1948-55) i znów wzlotu (1956).

O istocie poezji, jej formach na przestrzeni wie-
ków, jej wpływie na moralność społeczeństwa roz-
mawiali też 25 listopada 1956 r. u pp. J. i W. Mu-
chów. Dialog Poety Współczesnego z Horacym w: 
„Rozmowie z cieniem” J. Parandowskiego czytali 
Ziuta i Henryk Łakomscy. Fragmenty „Iliady” czytał 
J. Kłosowski w oryginale (ale nie poćwiczył w domu 
i się jąkał).

Jak przystało na sekretarza generalnego, Herme-
negilda sporządziła w styczniu 1957 r. Adnotację 
urzędową nr 2, w której czytamy: Wypływamy na 
szerokie wody, bo zainteresowało się nami „Studio 
202” z Wrocławia... Wyskoczyliśmy w którejś audycji 
jako przykład możliwości kulturalnego wyżycia się 
na prowincji. A z notatki urzędowej nr 3 dowiaduje-
my się, że: Są władze, które chcą nasz klub „upań-
stwowić”. Ziutek Kłosowski otrzymał wezwanie do 
natychmiastowego zarejestrowania „klubu młodej 
(?) inteligencji w PRN. Na mój wniosek zapadła 
uchwała, że zarejestrujemy się, ba - pozwolimy się 
kolczykować, pod warunkiem, że odnośne władze 
przydzielą nam samochód służbowy. Notatka służbo-
wa nr 4 z kwietnia 1957 r. informuje: dowiedzieliśmy 
się, że nie jesteśmy w zgodzie z „linią” gdyż podobno 
dyskutujemy nad możliwością zlikwidowania partii. 

Ale tymczasem nas nie przymkną.
Szanse na nową, lepszą rzeczywistość oddalały 

się, więc trzeba było szukać ratunku gdzie indziej. 
16 lutego 1956 r. zorganizowali u H. i W Oprawków 
wieczór karnawałowy - była wyżerka, były kostiu-
my. Oczywiście - typy z literatury: Hermenegilda (Z. 
Niewodniczańska), Zły (O. Niewodniczański), Dziad 
i Baba (W. i J. Machowie), Balladyna (A. Klemczyń-
ska), Neron (J. Michalski), Esmeralda (H. Oprawko), 
Mefisto (W. Oprawko), Ali Baba (J. Majchrowski)... 

5 kwietnia 1957 r. (na tym dniu kończą się za-
piski, które po 13 października 1956 r. nie były już 
na bieżąco prowadzone, gdyż J. Majchrowski przez 
wiele miesięcy przetrzymywał „Kronikę” w swoim 
domu) powrócili do poezji: Janka Muchowa czaru-
je poezją M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Zosia 
Michalska odkrywa udziwniony świat Leśmiana,  
H. Oprawkowa - intelektualizm poezji Iwaszkiewi-
cza, Zosia Niewodniczańska - Załuckiego. 

Na swoje wieczory dopraszali gości i wtedy na-
zywali te spotkania otwartymi. Niejeden chciałby się 
znaleźć w tym gronie, ale nikt biletów nie sprzeda-
wał. Poezja stała się dla nich, jak narkotyk, który ła-
godził rozczarowanie peerelowską rzeczywistością, 
odkrywając piękniejsze światy, a humor pozwalał 
doładować akumulatory, by jakoś w tym wszystkim, 
co wokół, a z czym się nie do końca zgadzali, funk-
cjonować.

Rezygnując z informacji o poszczególnych oso-
bach tworzących klub, wymienię jedynie ich nazwi-
ska; wielu już nie żyje, a odcisnęli swój ślad w histo-
rii naszego miasta z racji swoich funkcji i zawodów. 
Ten tekst ukazuje ich z nieznanej, prywatnej strony 
i może być dopełnieniem znanego wizerunku. Klub 
Średnioletniej Inteligencji tworzyli: Z. i O. Niewod-
niczańscy, Z. i J. Kłosowscy, J. i H. Łakomscy, Z. i J. 
Michalscy, J. i W. Muchowie, H. i W. Oprawkowie, 
D. i W. Lubochowie, Gronowscy, K. i Z. Sójkowie, 
Knapikowie, B. i J. Majchrowscy, L. Hryńczuk, A. 
Klemczyńska. 

Danuta Maślicka

* Zapiski z archiwum rodziny Niewodniczańskich, 
wyszperane przez Pawła Niewodniczańskiego.

** Hermenegilda Kociubińska - postać z teatrzyku ab-
surdu pt. „Zielona Gęś” K.I. Gałczyńskiego.

*** Theodor Hendrik Van der Velde, Małżeństwo do-
skonałe (rok pierwszego wydania: 1926; rok pierwszego 
polskiego wydania: 1935).
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Analiza możliwości rekonstrukcji historycznej 
kładki dla pieszych przez rzekę Bóbr w Bolesławcu*

W materiałach źródłowych nie poświęcono za 
wiele miejsca na opis kładki dla pieszych. Zresztą nie 
ma w tym niczego dziwnego. Przy tak imponującej 
budowli, jaką jest most kolejowy, nazywany przez 
większość bolesławian wiaduktem, kładka była tyl-
ko dodatkiem. W rzeczywistości, ten dodatek, to 
obiekt mostowy o dużej długości, bo ponad stume-
trowej. Dla porównania kładka o podobnej długości, 
to angielski Gateshead Millennium Bridge, a chyba 
wszystkim znana wrocławska Kładka Słodowa jest 
dwa razy krótsza. Informacje na temat bolesławiec-
kiej kładki, jedynie sygnalizują, że takowa istniała. 

W publikacji M. Olczaka i J. Moniatowicza „Bo-
lesławiec - przewodnik historyczny” (1998) można 
przeczytać: „Na najdłuższych przęsłach nad rzeką 
ustawiony był żelazno-drewniany mostek dla pie-
szych”. Zdanie to potwierdza umniejszanie wielko-
ści kładki. A. Bober w opracowaniu „Bolesławiec 
na dawnych pocztówkach (2003) napisała: „Uwagę 
zwraca, widoczna na dwóch kartkach pocztowych, 
funkcjonalna kładka dla pieszych, przerzucona nad 
rzeką, wsparta o filary wiaduktu”. Natomiast podej-
rzewa się, że informacja z artykułu J. Biliszczuk,  

L. Budych, J. Rabiega „Mosty kamienne w Bo-
lesławcu” (w: „150 lat kolei na Śląsku”, Opole-
-Wrocław 1992), stwierdzająca, że „w 1947 roku 
zlikwidowano kładkę dla pieszych i stopień wodny 
na Bobrze (poprzez zasypanie Młynówki)” dotyczy 
kładki biegnącej po drugiej stronie mostu kolejowe-
go nad Młynówką - odnogą Bobru, w okolicach dzi-
siejszej ulicy Dolne Młyny.

Szacuje się, że całkowita szerokość kładki wy-
nosiła około 2 m. Przebiegała ona pod 5 przęsłami 
mostu. W osiach 3 z nich miały po 19 m długości, 
a skrajne - ponad 20 m, co tworzyło z niej kładkę  
o długości około 100 m. Dzięki widocznym posta-
ciom (szczególnie pierwszej po lewej) można osza-
cować, że barierki, które spełniały również funkcję 
poręczy, były usytuowane około 1 m nad niweletą 
kładki. Szacunku tego dokonuje się zakładając, że 
osoba znajdująca się na kładce była przeciętnego 
wzrostu oraz stwierdzenia, że barierka sięgała tej 
postaci do pasa. Pomost kładki był podwieszony za 
pomocą najprawdopodobniej stalowych wieszaków. 
Każdy dźwigar posiadał 3 wieszaki, rozmieszczone 
co około 2,5 metra. Zaskakujący jest kształt dźwi-
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gara, ponieważ w kładkach wiszących w zdecydo-
wanej większości przypadków stosuje się dźwigary 
łukowe a nie tak, jak w tym przypadku - trapezowe. 
Powodem przyjęcia takiego kształtu dźwigara była 
najprawdopodobniej łatwość jego wykonania. Kąty 
przy podstawie tych trapezów wynosiły około 30°, 
co przy tej długości przęseł spowodowało ustalenie 
wysokości dźwigarów na 2,7 - 2,8 metra nad na-
wierzchnią. Na zdjęciu widoczne są również zastrza-
ły połączone z przedłużonymi belkami pomostu. 
Zabieg ten zastosowano dla zwiększenia sztywności 
barierek w kierunku prostopadłym. Kolejnym dowo-
dem zarówno na istnienie kładki, jak i na materiał  
z jakiego była wykonana, są pozostałości metalo-
wych części na odsadzkach filarów mostu kolejo-
wego. Podobne elementy znajdują się na murku 
odchodzącym od ostatniego filara, na którym była 
zamocowana kładka czyli w miejscu, nad którym 
przebiegało zejście z kładki w postaci pochylni. 

Koncepcje architektoniczne  
i konstrukcyjne kładki

Istnieją różne możliwości ukształtowania zarów-
no przebiegu traktu, jak i samej konstrukcji kładki. 
Pierwszym pomysłem, narzucającym się naturalnie, 
jest poprowadzenie kładki w linii prostej, od brze-
gu do brzegu. Jest to wierne odzwierciedlenie histo-
rycznej kładki i jest to duża zaleta tego rozwiązania. 
Do wad można zaliczyć istnienie kładki tylko dla 
pokonania przeszkody. Nie zapewnia wrażeń este-
tycznych, ma walor wyłącznie użytkowy.

Mimo, że most kolejowy znajduje się w jed-
nym z najniżej położonych terenów Bolesławca, to 
kładka mogłaby, oprócz wspomnianej już funkcji  
komunikacyjnej i odpoczynkowej, spełniać rów-
nież rolę punktu widokowego. W związku z tym 
kładkę ze schematu drugiego (biegnącą wzdłuż linii 
prostej i posiadającą 3-metrowe miejsce na ławki)  

1. Projekt rekonstrukcji kładki z pomostem w linii prostej

2. Projekt rekonstrukcji kładki z pomostem w kształcie litery U o ok. 8-metrowym elemencie skośnym

3. Projekt rekonstrukcji kładki z częścią widokową niedostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych
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powiększono o część obiegającą dwa środkowe fila-
ry. Zaprojektowanie tych elementów jako pochylni 
o maksymalnym, czyli 10° nachyleniu, powoduje 
usytuowanie najwyższego punktu kładki na wyso-
kości ponad 5 m, co powoduje usytuowanie linii 
wzroku człowieka na około 6,5 m nad zwierciadłem 
wody. Warto wspomnieć, że część konstrukcji usy-
tuowanej najwyżej nie będzie na linii wzroku osób 
będących na dolnej części. Utworzenie takiej kładki 
łączy wiele funkcji. Rowerzyści, jak również piesi, 
którzy chcą szybko pokonać przeszkodę, będą mogli 
uczynić to w sposób bezkolizyjny. A osoby pragnące 
odpoczynku skorzystają z części kładki znajdującej 
się po drugiej stronie mostu kolejowego. Dodatko-
wą atrakcją jest wspomniana część łukowa obiektu. 
Mankamentem takiego rozwiązania, jest niedostoso-
wanie pochylni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kładka jako obiekt wpływający na jakość  
życia bolesławian

Rozpatrując obecnie możliwość rekonstrukcji 
kładki, należy ocenić również celowość takiego 
działania. Przyjmując, że podstawowym celem tego 
typu obiektów jest umożliwienie komunikacji, zaję-
to się ustaleniem czy powstanie kładki wpłynie na 
poprawę jakości życia potencjalnych użytkowników 
- mieszkańców Bolesławca.

Zakłada się, że osoby wędrujące poza miasto, 

chcące skorzystać z przejścia przez rzekę, to naj-
częściej osoby spacerujące oraz rowerzyści. Dla tej 
grupy użytkowników projektowany obiekt byłby 
najatrakcyjniejszą opcją. W porównaniu z mostem 
usytuowanym na południe od kładki, użytkownik 
doznaje większych wrażeń estetycznych, jedno-
cześnie nie tracąc na wygodzie w przeprawie przez  
rzekę. Natomiast w porównaniu z mostem położo-
nym na północy, korzystanie z kładki byłoby o wiele 
bardziej bezpieczne, gdyż obiekt na ul. Mostowej 
charakteryzuje się wąskimi chodnikami oraz złym, 
w ocenie wizualnej, stanem nawierzchni na znacz-
nym odcinku tej ulicy. Zatem dla cyklistów jadących 
w stronę Łąk Magistrackich czy też Krępnicy kładka 
stałaby się wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem. 
Natomiast piesi wędrujący wzdłuż Bobru, spotykali-
by na swojej drodze obiekt, który pozwoli zarówno 
przeprawić się na drugą stronę rzeki, jak i odpocząć  
i nacieszyć się pięknem przyrody.

Rozważając potrzebę budowy kładki warto wspo-
mnieć o turystach. Patrząc na mapę, na zachód od  
ul. Wróblewskiego, może wydawać się, że ogrom-
nych rozmiarów teren jest w ogóle niewykorzysty-
wany. Jednak rzadko spotyka się tak śmiałe i nie do 
końca rozważne decyzje, jak w przypadku wrocław-
skiego Kozanowa, który wybudowano na terenie za-
lewowym. Wracając do rozważań o moście, nie ma 
wokół niego innych interesujących obiektów, które 
potencjalny turysta mógłby zwiedzać przez kilka  
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godzin ani miejsca, w którym mógłby się z przyjemno-
ścią zatrzymać. Nie ma restauracji, ani nawet stoiska  
z lodami lub ciepłą herbatą. Nie ma również ławki, 
na której mógłby usiąść i wsłuchać się w szum rze-
ki. A warto wspomnieć, że szumu tej rzeki słuchali 
i pisali o nim, niestety krytycznie, zarówno prezy-
dent USA John Quincy Adams w 1800 r. oraz Sta-
nisław Staszic w 1804 r. Za to odmiennego zdania 
był Martin Opitz, który został nazwany Łabędziem 
Bobru. W związku z powyższym można stwierdzić, 
że most jako atrakcja turystyczna, może odgrywać 
rolę znacznie większą niż obecnie. 

Wnioski i podsumowanie

W przeprowadzonych analizach wykazano, że 
istnieje techniczna możliwość wykonania kładki 
dla pieszych w omawianym miejscu bez stosowania 
nadzwyczajnych rozwiązań inżynierskich. Projekt 
obiektu wkomponowuje się w przestrzeń i nawią-
zuje do wyglądu mostu kolejowego. Jednocześnie 
kładka w minimalnym stopniu będzie ingerowała 
w wiadukt. Jedynymi wykorzystywanymi elemen-
tami mostu do posadowienia na nim kładki będą 
odsadzki filarów, na których do dziś widnieją pozo-
stałości po poprzedniej konstrukcji. Oprócz tego, że 
projekt kładki z technicznego punktu widzenia jest 
wykonalny, to dodatkowo mógłby przyczynić się 
do podniesienia atrakcyjności terenów wokół mo-

stu kolejowego zarówno od strony turystycznej jak 
i lokalno-mieszkaniowej. Nowy most wpłynąłby 
na poprawę bezpieczeństwa pieszych i cyklistów.  
A w zaniedbane do tej pory tereny wokół wiaduktu 
mógłby tchnąć powiew świeżości.

Gdyby jednak znalazł się ktoś, kto wytrwa-
le dążyłby do wybudowania kładki w Bolesławcu, 
może warto by było, aby pokusił się o wcielenie  
w życie słów inż. Zbigniewa Koszuta, który w re-
feracie „Kładka z kartonu. Każdy materiał może 
być użyty do tworzenia obiektów budowlanych!”  
(w: „Architektura, projektowanie, realizacja, ba-
dania”. Pod patronatem T. Lutego. Wrocław 2007) 
napisał: „wszystko, co jest wyobrażalne, jest wyko-
nywalne” i moich wyobrażeń - a wyobraziła mi się 
kładka z ceramiki… A wtedy - może obok piosenek 
o francuskim Avignon (w pobliżu którego stoi kład-
ka z kartonu), pojawiłyby się piosenki o polskim 
Bolesławcu. W końcu (parafrazując słowa Koszuta) 
„wszystko, co jest wyobrażalne, jest wykonalne”. 

Kinga Pokojowy

*Tekst stanowi fragment pracy magisterskiej, 
wyróżnionej w 2012 r. w „Konkursie o nagrodę Pre-
zydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę ma-
gisterską lub doktorską z zakresu historii i współcze-
sności miasta Bolesławiec”.
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Ze stodoły do Pałacu Prezydenckiego
II Komunikaty

Zgodnie z tradycją Kraśnika Dolnego wieniec 
dożynkowy wykonuje 10 kolejnych rodzin. Soł-
tys Wacław Gardyński zebrał ekipę, rozpoczęły się 
przygotowania. Na starościnę wybrano Beatę Sta-
chów, a starostą został Zbyszek Puź.

Najpierw trzeba było zgromadzić materiały, wy-
szukać na polach najdorodniejsze zboża. Zżęte i 
przygotowane kłosy stały się naszą bazą do dalszej 
pracy. Nad kształtem bryły debatowali wszyscy; 
każdy coś rysował i proponował. Oparliśmy się jed-
nak na projekcie Broni Rupy, a ostateczny wygląd 
nadali mu Justysia i Marek Wosiowie z pomocą 
Anetty Kamińskiej i Darka Dudziaka. Szkielet zaś 
wykonał w swoim warsztacie Rysiek Dudkiewicz. 
Wybieraniem, układaniem i klejeniem kłosów zaj-
mowały się: Zosia Sajewicz, Beata Stachów i Doro-
ta Miłowska. Justysia Woś z Ireną Tutak godzinami 
plotły wianki ze starannie wybranych i poukłada-
nych przez pozostałe panie kłosów. Krysia Klisie-
wicz stworzyła misterne cudeńka z nasion. Hostię, 
która zwieńczyła bryłę wieńca nadając mu religijny 
wydźwięk, wykleiła Anetta Kamińska. Każdy miał 
jakieś zajęcie. Pracowali wszyscy, każdy robił to, co 
potrafił. Doradzała Bronia Rupa, zaglądały sąsiad-
ki: Fela Dudkiewicz i Kazia Kamińska, także Stasia 
Grasza zaoferowała swoją pomoc. Przez wiele tygo-
dni na posesji państwa Rupów i Wosiów było tłocz-
no i gwarno, ruch ogromny. Wiekowa stodoła stała 
się miejscem licznych spotkań. Chętnie przychodzi-
ły całe rodziny, nawet trzy pokolenia. Nie brakowało 
też panów; Janek Sajewicz i Marek Woś byli zawsze. 

Zajmowali się cięższymi pracami. Adam Tutak bez-
piecznie transportował wieniec. Bardzo często za-
glądał też sołtys. Im bliżej końca tym spotykaliśmy 
się częściej. Każdy dobry pomysł był ważny. Nano-
siliśmy zmiany, poprawki, ulepszenia. Wieniec był 
dość ciężki, a przemarsze korowodów długie - dlate-
go wymyśliliśmy wózek do transportu. „Dwukołów-
ka Jana”, która została odpowiednio przybrana, stała 
się dopełnieniem całości. Tak powstało nasze dzieło, 
które zachwyciło całą Polskę. 

2 września 2012 r. wieniec trafił do kościoła  
w Kraśniku Dolnym i został poświęcony przez  
ks. Romana Boreckiego podczas sumy dożynkowej. 

Pierwszym etapem naszej wspaniałej przygody 
był 2 września udział w Gminnych Dożynkach w 
Ocicach, gdzie zajęliśmy 1 miejsce. Otworzyło nam 
to drogę do udziału w Wojewódzkich Dożynkach 
9 września w Dzierżoniowie. Tu, spośród bardzo 
wielu ciekawych wieńców, wybrano nasz. Znowu 
stanęliśmy na najwyższym podium. Zdobycie głów-
nej nagrody było jednoznaczne z udziałem w Pre-
zydenckich Dożynkach w Spale. Całą wyprawę na 
nie przygotował Dolnośląski Urząd Marszałkowski. 
Wystrojeni w stroje ludowe, w towarzystwie Zespo-
łu Pieśni i Tańca Jutrzenka, pojechaliśmy reprezen-
tować Dolny Śląsk. 

Konkurs wieńców dożynkowych o nagrodę Pre-
zydenta RP odbył się 15 września, w pierwszym dniu 
Prezydenckich Dożynek. Było tłoczno, gwarno, ner-
wowo. W konkursie wzięły udział wieńce dożynko-
we ze wszystkich województw. Jury przewodniczył 
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Da-
riusz Młotkiewicz. Komisja oceniając wieniec brała 
pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z tradycją 
w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki, 
a także różnorodność użytych do wykonania wień-
ca materiałów. Oceniano także walory estetyczne  
i ogólny wyraz artystyczny oraz sposób prezentacji 
wieńca. 

Widzieliśmy wiele pięknych, wypracowanych 
wieńców, reprezentujących różne regiony Polski, 
wykonanych często przez profesjonalistów, pasjo-
natów. Jednak nasz wieniec wyróżniał się, był inny, 
jak często powtarzaliśmy „skromnie piękny”, a przy 
prezentacji tradycyjnie „ośpiewany” przez „Jutrzen-
kę”. Z ogromną radością i niedowierzaniem, łza-
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mi, oklaskami i okrzykami przyjęliśmy wiadomość  
o kolejnym i najważniejszym sukcesie - nasz wieniec 
został uznany za najpiękniejszy. Wiedzieliśmy już, 
że w następnym dniu oglądać go będzie cała Polska. 

Drugi dzień dożynek, rozpoczął się uroczystą 
Mszą św. z udziałem Pary Prezydenckiej. W trakcie 
Mszy św. w Kaplicy Polowej AK w Spale poświę-
cono 16 wieńców dożynkowych reprezentujących 
każde z województw.

Barwny korowód dożynkowy prowadzony przez 
Pierwszą Damę i Prezydenta RP przemaszerował 
ulicami Spały, udając się na stadion, gdzie odbyła 
się główna ceremonia. Anna i Bronisław Komorow-
scy wyrazili uznanie dla naszej pracy. Gratulowali 
nam pomysłowości i oryginalności wykonania. Od 
ludzi z różnych regionów Polski, którzy świętowali 
w Spale, usłyszeliśmy wiele miłych i pochlebnych 
słów na temat naszego wieńca. 

Największym wyróżnieniem dla całego Dolnego 
Śląska jest to, że po raz pierwszy dolnośląski wie-
niec, wieniec z Kraśnika Dolnego, dumnie stanął 
w hallu Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie, obok proporca prezy-
denckiego, który uratowany z Zamku Królewskiego 
przetrwał II wojnę światową. Prezydent RP pod-
kreślił, że wieniec zawsze zostaje w tym miejscu, 
„aby wszyscy pamiętali, że trud polskiego rolnika 
jest fundamentem wolności, niepodległości i dobrej 
przyszłości całej Ojczyzny”. 

Po powrocie ze Spały posypały się gratulacje 
i podziękowania. W dowód uznania wójt Andrzej 
Dutkowski przyznał nam dodatkową nagrodę pie-
niężną. Starostwo Powiatowe Bolesławiec, gra-
tulując ogólnopolskiego sukcesu, nagrodziło nas 
dyplomami i pamiątkowymi statuetkami okoliczno-
ściowymi. Gratulowali nam wszyscy i cieszyli się 
razem z nami.

W połowie października przyszedł czas na podsu-
mowanie tej wspaniałej przygody. Ukoronowaniem 
sukcesu był wyjazd twórców wieńca do Warszawy 
i spotkanie z Panią Prezydentową Anną Komo-
rowską. Termin został ustalony na 16 października 
2012 r. Wszyscy otrzymaliśmy imienne zaproszenia 
z kancelarii prezydenckiej. Wraz z nami pojechał 
przedstawiciel gminy zastępca wójta Roman Ja-
worski. Nasza gmina, chcąc dodatkowo nas uhono-
rować pokryła wszelkie koszty wyjazdu. Wizyta w 
Warszawie rozpoczęła się oprowadzeniem nas przez 
przewodnika po najważniejszych miejscach Pała-
cu Prezydenckiego, z informacją o przeznaczeniu, 

wystroju i wyposażeniu poszczególnych sal. Naszą 
uwagę zwróciła sala kolumnowa, w której odbywają 
się najważniejsze uroczystości państwowe, ozdobio-
na pięknymi kolumnami oraz oświetlona okazałym, 
ogromnym żyrandolem. Odwiedziliśmy też pałaco-
wą kaplicę pełną pamiątek, podarunków z całego 
świata. Po zwiedzaniu nadszedł czas na spotkanie z 
Anną Komorowską. W głównym hallu, w którym w 
dalszym ciągu stoi nasz piękny wieniec, każdy z nas 
został oficjalnie przedstawiony Pierwszej Damie. 
Prezentacji dokonał nasz przedstawiciel Roman Ja-
worski. Bardzo szybko znaleźliśmy wspólne tema-
ty i rozmowa przebiegała w bardzo miłym nastroju. 
Rozmawialiśmy o wieńcu, o strojach, o Warszawie, 
a nawet o mającym się odbyć meczu Polska-Anglia. 
Na pamiątkę spotkania wręczyliśmy Pani Annie 
Komorowskiej komplet ceramiki bolesławieckiej, z 
którego była bardzo zadowolona. Następnie rozpo-
częła się oficjalna część podsumowująca tegoroczne 
dożynki. Uroczystość, w której wzięło udział ok. 200 
osób, poprowadził podsekretarz stanu Dariusz Młot-
kiewicz. Wręczono wiele podziękowań, wyróżnień, 
odznaczeń. Po części oficjalnej zaproszono wszyst-
kich zebranych na uroczysty obiad z udziałem Pani 
Prezydentowej. Miłym akcentem końcowym było 
wręczenie wszystkim paniom cebulek nowej odmia-
ny tulipana, któremu nadano nazwę Anna Komo-
rowska. 

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że praca naszych 
rąk przyniosła tak nieoczekiwane efekty. Dzięki niej 
przeżyliśmy niezapomnianą przygodę, która na za-
wsze pozostanie w naszej pamięci. Przygodę, która 
rozpoczęła się w stodole, a zakończyła w Pałacu Pre-
zydenckim. 

Anetta Karolina Kamińska
fotografie z archiwum autora
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29 września 1972 r. w sali konferencyjnej klubu 
NOT przy Zakładach Górniczych Konrad odbyło 
się wyjazdowe posiedzenie egzekutywy Komitetu 
Powiatowego PZPR w Bolesławcu z udziałem de-
cydentów górnictwa miedziowego. Uczestniczyli 
w nim m.in.: mgr inż. Władysław Luboch - I z-ca 
dyrektora generalnego Zjednoczenia Górniczo-Hut-
niczego Metali Nieżelaznych w Katowicach, dr inż. 
Tadeusz Zastawnik - dyrektor Zarządu KGHM Lubin 
i doc. dr inż. Jan Wyżykowski - odkrywca wielkiej 
Polskiej Miedzi. Tematem spotkania było obszerne 
opracowanie pt. „Perspektywy dalszego rozpoznania 
złoża rud miedzi synkliny grodzieckiej”, przygoto-
wane przez zespół specjalistów zakładu w składzie: 
mgr inż. Alfred Cholewiak, mgr inż. Józef Szczerba, 
mgr inż. Tadeusz Kłos, inż. Tomasz Stanisławczyk, 
mgr Jan Paździora i Stefan Piechowicz.

Opracowany materiał przedstawiał: dotychcza-
sowy przebieg poszukiwań i rozpoznania złoża, 
udokumentowanie bazy surowcowej i propozycję 
dalszego rozpoznania złoża, zakres i dotychczaso-
wy przebieg inwestycji ZG Konrad, dotychczasowy 
przebieg eksploatacji i program wydobycia na lata 

1974-1985 oraz ekonomiczne przesłanki i kierunki 
górniczego zagospodarowania złoża.

Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili przed-
stawiony pakiet propozycji, zaś odkrywca wielkiej 
Polskiej Miedzi doc. dr inż. Jan Wyżykowski wyra-
ził następującą opinię: czy istnieje potrzeba dalszego 
wydawania środków na dalszy rozwój kopalnictwa 
rud miedzi. Mówi się, że nie jesteśmy tacy bogaci… 
warto inwestować bez żadnego ryzyka. Nie żałujmy 
pieniędzy na rozwój. Chcę oświadczyć, że w tej chwi-
li nie ma lepszych warunków eksploatacji (wg zapisu 
magnetofonowego w posiadaniu autora). 

W pierwszym okresie po 29 września 1972 r. 
wypadki potoczyły się szybko. W zakładzie Pro-
jektów i Dokumentacji Geologicznych Kombinatu 
Geologicznego Zachód we Wrocławiu przystąpio-
no do wykonywania dokumentacji geologicznej.  
W Biurze Projektów CUPRUM we Wrocławiu przy-
stąpiono do wstępnego opracowywania założeń bu-
dowy kopalni miedzi o roboczej nazwie Bolesławiec 
(generalny projektant mgr inż. Władysław Magiera).  
W zakresie projektowym rozpatrywano dwa wa-
rianty kopalni: o wydobyciu 2,0 i 4,5 mln ton rudy 

Plan obszaru wierceń geologicznych w kat. C-2 w latach 70-tych XX w.
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rocznie. Warto przypomnieć dwa przewidywane 
parametry eksploatacyjne: pierwszy - wydobycie 
2,0 mln ton rudy rocznie, produkcja 23 700 ton Cu 
w koncentracie i 6200 kg srebra; drugi - wydobycie 
4,5 mln ton rudy rocznie, produkcja 53 700 ton Cu 
w koncentracie i 13 950 kg srebra. 

Projektanci lansowali model kopalni o wydobyciu 
5,0 mln ton i organizacji wydobycia dwoma zespoła-
mi szybów: o wydobyciu 2,0 mln ton rocznie i o wy-
dobyciu 3,0 mln oraz budowę szybu wentylacyjne-
go B-III. Odnośnie lokalizacji szybów bliźniaczych 
B-I i B-II w Żeliszowie oraz szybu wentylacyjnego 

B-III w Kruszynie istniała zgodność pomiędzy pro-
jektantami a kierownictwem ruchu zakładu. Nato-
miast kontrowersje wystąpiły odnośnie lokalizacji 
szybów proponowanej przez kierownictwo zakładu 
w rejonie Raciborowic. Sugestie projektantów zmie-
rzały, aby do tego celu wykorzystać istniejące szyby 
L-I i L-II pogłębiając szyb L-I do poziomu 1000 m.

Rozstrzygnięcie tych kontrowersji przyszło z naj-
mniej oczekiwanej strony. Decyzja rządu z 1975 r. 
o manewrze gospodarczym i ograniczeniu inwe-
stycji, spowodowała zdjęcie projektu z desek pro-
jektantów oraz zamknięcie tematu budowy kopalni 
Bolesławiec. Natomiast badania geologiczne pro-
wadzone przez Kombinat Geologiczny Zachód we 
Wrocławiu ukończone zostały w grudniu 1978 r. 
wykonaniem „Dokumentacji geologicznej złoża rud 
miedzi Wartowice” (w kategorii C-2), w której - na 
podstawie wykonania 32 otworów badawczych - 
przedstawiono następujące informacje o zasobach: 
ruda miedzi 53 457 tys. ton, Cu w rudzie 655,9 tys. 
ton, średnie miąższość złoża 1,80 m, średnia zawar-
tość Cu 1,23%, średnia zawartość Ag 38 g/t.

Jednak w wyniku decyzji rządu perspektywa 
budowy kopalni Bolesławiec uległa zamrożeniu 
i zniknęła w owym czasie z pola widzenia. Aby spra-
wa ponownie nie została zapomniana opublikowa-
łem artykuł informacyjny w kwartalniku PAN „Go-
spodarka Surowcami Mineralnymi” (t. 6 - z. 4/1990) 
pt. Idea budowy kopalni miedzi „Bolesławiec”.
Dwadzieścia nadbitek tego artykułu zostało przesła-
nych do osób i instytucji zajmujących się zagadnie-
niami geologii i górnictwa. 

Drugie podejście 
Po zakończeniu eksploatacji w ZG Konrad 

w 1989 r. złoże Wartowice nie było przedmiotem 

Wyniki analiz chemicznych prób geologicznych złoża rud miedzi Wartowice:

doc. dr inż. Jan Wyżykowski na sesji w Bolesławcu 
w dniu 29 września 1972 r.
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zainteresowania jako potencjalna baza zasobowa 
przemysłu miedziowego. 

W 1995 r. dokonano ponownego przeliczenia ilo-
ści zasobów w złożu Wartowice według nowych, 
zmienionych kryteriów bilansowości, wprowadzo-
nych dla pokładowych złóż rud miedzi w 1995 r. 
Ilość zasobów bilansowych w złożu Wartowice  
w kategorii C-1 i C-2 do głębokości 1250 m jest na-
stępująca: zasoby bilansowe wolne w kat. C-2 - 59,0 
mln. Mg, w kat. C-1 - 20,1 mln Mg, zasoby bilanso-
we w filarach ochronnych - 17,6 mln Mg oraz zasoby 
szacunkowe poniżej głębokości 1250 m - 8,5 mln. 
Mg. Zasoby sąsiedniego pola Synkliny Grodzieckiej 
(obszar byłej kopalni Konrad) również udokumen-
towano w 1995 r. według nowych kryteriów bilan-
sowości. Ilość tych zasobów w kategorii C-2 jest 
następująca: zasoby bilansowe wolne - kategoria 
C-2 - 57,2 mln Mg oraz zasoby bilansowe w filarach 
ochronnych - kategoria C-2 - 809 tys. Mg. 

Od marca 2011 r. odbywają się prace poszuki-
wawcze i rozpoznawcze złóż rud na tym obszarze 
pod kątem występowania mineralizacji miedziowej 
w utworach cechsztynu. Wiercenia te prowadzone 
są w ramach koncesji posiadanej przez KGHM Pol-
ska Miedź S.A. na ten obszar pod nazwą Synklina 

Grodziecka. Według informacji Grzegorza Lipienia, 
kierownika projektu Synklina Grodziecka, obecnie 
jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie istnieje szansa 
udokumentowania zasobów o charakterze przemy-
słowym i na budowę kopalni. 

Obszar koncesyjny obejmuje 66,7 km2. W pierw-
szym etapie rozpoznania geologicznego KGHM 
zaplanował wykonanie 9 odwiertów o głębokości 
750 - 1300 m na terenie Warty Bolesławieckiej (3), 
Wartowic (2), Raciborowic Dolnych (2), Łazisk 
(1) i Żeliszowa (1). W drugim etapie przewiduje 
się wykonanie kolejnych 6 otworów badawczych 
- w Raciborowicach Górnych (4), Łaziskach (1)  
i Świeborowicach (1). Według pozostawionej przez 
ZG Konrad dokumentacji jest tu jeszcze ponad 100 
mln ton rudy o miąższości złoża 1,5 do 1,7 m i zawar-
tości około 1,4% miedzi, a także około 50 g/t srebra 
i innych pierwiastków. Niemniej, według oświad-
czenia prezesa KGHM Herberta Wirtha, wielkości te 
są niewystarczające, żeby myśleć o ekonomicznym 
zagospodarowaniu istniejącego złoża, gdyż postu-
lowaną wielkością zasobów jest 300 mln ton rudy. 
Dlatego rozpoczęto rozpoznawanie w celu udoku-
mentowania większej ilości zasobów. Obecną serię 
wierceń prowadzi firma Diament pod kierunkiem 

Projekt studialny z roku 1973 budowy kopalni „Bolesławiec”
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inż. Zenona Żuromskiego. Odwierca się rdzenie o 
długości około 18 m zaś w strefie złożowej, skraca 
się od 5 do 9 m. 

Inż. Grzegorz Lipień przedstawił następującą opi-
nię: Jeżeli chodzi o to złoże, to jest jedynym złożem 
w Polsce, które według naszej oceny w najbliższej, 
dającej się przewidzieć, przyszłości może być zago-
spodarowane. Bo tylko tutaj jest złoże o charakterze 
przemysłowym. W grudniu 2012 r. zakończyła się 
analiza chemiczna rdzeni wiertniczych. Odkryliśmy 
bogate pokłady miedzi, srebra oraz złota. Koncen-
tracja tych dwóch pierwszych metali w rudzie jest tak 
wysoka, że wydobycie tego złoża najprawdopodob-
niej będzie opłacalne. Pokłady miedzi na świecie bo-
wiem kurczą się, a jej cena jest niezmiennie wysoka. 

Złoże w Warcie Bolesławieckiej zapowiada się 
bardzo obiecująco, ponieważ zawartość miedzi  
w rudzie jest podobna do tej, która wydobywana jest 
w kopalniach LGOM, a ilość srebra jest większa niż 
w najbogatszej pod tym względem kopalni Lubin. 

Do decyzji inwestycyjnej potrzebna jest też tzw. 
dokładność rozpoznania. Mamy otwory, które po-
twierdzają istnienie złoża, ale teraz musimy jeszcze 
uszczegółowić tak, żeby z określoną dokładnością 
rzędu kilkunastu procent być pewnym, że tutaj te 

zasoby są o takich parametrach, które są wpisane  
w rachunek ekonomiczny - dodaje inż. Grzegorz Li-
pień. Po zakończeniu wierceń zostanie przez KGHM 
opracowana dokumentacja geologiczna w kategorii 
C-1 i pod koniec 2014 r. powinno powstać wstępne 
studium biznesowe wykonalności projektu i wów-
czas zapadną pierwsze decyzje o realizacji projektu. 
Decyzja o budowie kopalni zapadnie nie wcześniej 
jak w 2015 r. 

Jan Paździora
fotografie i ilustracje z archiwum autora

Mapa I etapu wierceń w kategorii C-1 w latach 2011-2012

Wiertnica geologiczna na polach obszaru „Wartowice”
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Pięć lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu
„Wiek dojrzały jest okresem, gdy możesz tak jak młodzi, cieszyć się wiosną,
 Zapachem kwitnącego bzu, muzyką i widokiem tych, których się kocha”.

 Nadzieja Drucka

Sentencja Nadziei Druckiej - pisarki i poetki pol-
skiej XX w. doskonale wpisuje się w ten okres życia 
człowieka, który dzisiaj powszechnie nazywany jest 
„trzecim wiekiem”. Jest to czas, w którym dojrzali 
ludzie mają już za sobą wszystkie trudy związane  
z pracą zawodową i troską o utrzymanie rodziny. 
Emerytura i więcej czasu wolnego sprawia, że za-
czynają się zastanawiać, jak mogliby zrealizować 
swoje niespełnione marzenia, tęsknoty i jak podzie-
lić się z innymi bagażem doświadczeń życiowych.

Zagospodarowania czasu tej coraz liczniejszej 
grupy społeczeństwa podjęły się utworzone w tym 
celu uniwersytety trzeciego wieku, których dzia-
łalność rozwinęła się na przestrzeni kilkunastu lat  
w wielką obywatelską akcję seniorów.

Idea założenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Bolesławcu zrodziła się z inicjatywy Wiesławy 
Olczyk przewodniczącej sekcji emerytów i renci-
stów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Popar-
cia dla tej idei udzielił prezydent Bolesławca Piotr  
Roman wraz z Radą Miasta i ówczesną przewodni-
czącą Janiną Piestrak-Babijczuk. Dalsze działania 
podjęły: naczelnik Wydziału Społecznego Urzędu 
Miasta Krystyna Boratyńska i Wiesława Olczyk. 
W kronice UTW wymienione są również nazwiska 
osób, które pomagały w realizacji tego przedsię-
wzięcia: Zofia Roman, Bożena Szymczak, Janina 
Woźniak, Kazimiera Zwierz.

29 sierpnia 2007 r. Rada Miasta podjęła uchwałę 
nr XII/91/07 wyrażającą wolę zawarcia przez prezy-
denta miasta porozumienia z Akademią Ekonomicz-
ną im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie 
utworzenia i dofinansowania Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku w Bolesławcu. Porozumienie zostało za-
warte 13 października 2007 r. pomiędzy Akademią 
Ekonomiczną - reprezentowaną przez rektora prof. 
dr hab. Bogusława Fiedora oraz Gminą Miejską  
Bolesławiec - reprezentowaną przez prezydenta Pio-
tra Romana. Zostały sformułowane zasady finanso-
wania UTW i formy wzajemnych kontaktów.

Ze względu na wartość historyczną tego doku-
mentu warto zacytować kilka jego najważniejszych 
fragmentów:

„Celem działania UTW będzie w szczególności:
Dążenie do zmiany stereotypów dotyczących 

miejsca i ról społecznych ludzi w starszym wieku.
Umożliwienie i ułatwienie ludziom starszym  

dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki.
Promowanie aktywnych form spędzania wolnego 

czasu i zdrowego stylu życia.
Przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi 

starszych w życiu społecznym i politycznym regio-
nu i kraju”.

Na siedzibę uczelni wybrano Miejski Zespół 
Szkół nr 2, którego ówczesny dyrektor Kornel  
Filipowicz był bardzo przychylny dla istnienia UTW  

Inauguracja roku akademickiego fot. Krzysztof Gajewski
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w pomieszczeniach szkoły. 
Uroczysta inauguracja pierwszego roku aka-

demickiego dla słuchaczy UTW i studentów  
bolesławieckiego ośrodka zamiejscowego Akademii 
Ekonomicznej odbyła się 13 października 2007 r.  
z udziałem władz uczelni i miasta. Uroczystość mia-
ła pełną oprawę akademicką - rektor i profesorowie 
w togach, biretach, chór odśpiewał „Gaudeamus  
igitur”, odbył się wykład inauguracyjny.

Rozpoczęła się działalność UTW. W listopadzie 
2007 r. został opracowany regulamin organizacyjny 
- precyzujący wszystkie poczynania UTW, a 28 mar-
ca 2008 r. - regulamin określający prawa i obowiązki 
słuchaczy UTW. Została wybrana Rada Słuchaczy. 
Pierwszy rok akademicki rozpoczęło 126 słuchaczy, 
a w lutym 2008 r. przyjęto jeszcze 50.

Zorganizowano zajęcia z: języka angielskiego, 
języka niemieckiego, podstaw obsługi komputera, 
gimnastyki rehabilitacyjnej, tanecznej i dynamicz-
nej, nording walking oraz warsztaty muzyczne.

W następnym czasie oferta programowa zosta-
ła wzbogacona o nowe zajęcia, takie jak: pływanie  
i aerobik w wodzie, joga, ćwiczenia na siłowni,  
gimnastyka chińska, taniec orientalny, warsztaty 
psychologiczne, warsztaty malarskie oraz rękodzieło 
artystyczne. Został też powołany klub kulturalno-po-
znawczy, który swoją działalnością wypełnia czas 
wolny słuchaczy. W latach 2011-2012 zorganizo-

wane zostały Miejskie Olimpiady Seniorów - spor-
towe imprezy rekreacyjne przy współpracy z Bole-
sławieckim Ośrodkiem Kultury-Międzynarodowym 
Centrum Ceramiki, Miejskim Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji, Miejskim Zespołem Szkół nr 2.

Zapotrzebowanie słuchaczy na poszerzanie wie-
dzy uzupełniały cykliczne wykłady z: medycyny, 
rehabilitacji, ekonomii, historii miasta i regionu, 
ekologii, przyrody i ochrony zdrowia, historii sztuki 
i kultury.

Liczba słuchaczy w trakcie roku zmienia się  
z przyczyn zdrowotnych, sytuacji osobistych i ro-
dzinnych. W roku akademickim 2012/2013 jest 
181 słuchaczy, funkcjonują 24 grupy, których skład  
- z wyjątkiem słuchaczy nowoprzyjętych - jest stały.

Działalność UTW jest finansowana przez Urząd 
Miasta, który opłaca prowadzących zajęcia i udo-
stępnia bezpłatnie pomieszczenia oraz słuchaczy, 
którzy wnoszą jednorazową opłatę wpisową 25 zł  
i składkę w wysokości 40 zł miesięcznie. Za te 
składkę słuchacz uczestniczy w 4 godzinach zajęć 
tygodniowo (16 godzin zajęć miesięcznie). Za udział  
w każdych następnych zajęciach dopłata wynosi 20 
złotych miesięcznie. 

Ważnym elementem pracy UTW są wszystkie 
działania, które przyczyniają się do integracji słu-
chaczy i realizują ich zainteresowania. Temu celowi 
służy turystyka i krajoznawstwo, mocno rozpropa-

Słuchacze UTW podczas uroczystości jubileuszowej fot. Krzysztof Gajewski
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gowane wśród słuchaczy, którzy odbyli wiele wy-
cieczek po regionie dolnośląskim - zwiedzili Kotlinę 
Kłodzką, Kotlinę Jeleniogórską ze słynnymi zam-
kami i pałacami, stolicę regionu - Wrocław i Trzeb-
nicę - miejsce kultu św. Jadwigi. Zwiedzano także 
zamki czeskie, Skalne Miasto, zabytki Pragi, Drezna 
i Szwajcarii Saksońskiej.

Rolę integracyjną spełnia także coroczny bal  
słuchaczy UTW, który zawsze ma piękną oprawę 
plastyczną i artystyczną (ciekawe dekoracje, wystę-
py chóru i grup tanecznych dostarczają przeżyć ar-
tystycznych). W ramach integracji odbywa się także 
szereg innych imprez towarzyskich: spotkania wiel-
kanocne i opłatkowe, Dzień Kobiet, tradycje święto-
jańskie, jesienne pieczenie ziemniaka, pajda chleba, 
bal karnawałowy i ostatki, wspólne grillowanie, pik-
nik w ośrodku MOSiR nad Bobrem z okazji zakoń-
czenia roku akademickiego.

Stałym elementem są też wyjazdy do teatru  
i opery we Wrocławiu i w Jeleniej Górze, wyjścia na 
spektakle teatralne w Bolesławcu (tu zobaczyliśmy 
„Bal manekinów” Brunona Jasieńskiego w wykona-
niu zespołu Teatru Polskiego ze Szczecina). Wszyst-
kie te działania pozwalają na realizację tych marzeń, 

o których wspomniałem na wstępie, przyczyniają 
się do nawiązywania bliskich, często przyjaciel-
skich więzi towarzyskich. Inicjatorem tych działań 
są członkowie: Rady Słuchaczy z przewodniczącą 
Marią Adamowicz, Klubu kulturalno-poznawczego 
z Eleną Kaźmierczak, UTW z prowadzącą Wiesławą 
Olczyk.

UTW spełnia coraz większą rolę w mieście  
i powiecie, współpracuje z różnymi instytucjami:  
BOK-MCC, Miejską Biblioteką Publiczną, MOSiR, 
Muzeum Ceramiki, Nadleśnictwem Bolesławiec, 
MZS nr 2. Efektem współpracy z BOK-MCC jest 
udostępnienie pracowni artystycznych tej instytucji  
i wspólna organizacja corocznych wernisaży, pre-
zentujących dorobek uczestników warsztatów ma-
larskich. UTW wzbogaca w ten sposób ofertę kultu-
ralną dla mieszkańców Bolesławca.

UTW włączył się do współpracy z Wydzia-
łem Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miejskie-
go do realizacji działań w ramach partnerstwa miast  
Bolesławiec - Czeska Lipa. Słuchacze biorą udział w 
organizowanych w Republice Czeskiej międzynarodo-
wych spartakiadach seniorów. Nasza drużyna raz zdo-
była tam brązowy medal, a raz zajęła czwarte miejsce. 

Słuchacze UTW podczas uroczystości jubileuszowej fot. Krzysztof Gajewski
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Wielu słuchaczy przewinęło się przez szeregi 
bolesławieckiego UTW. 30 osób ma za sobą pięcio-
letni staż. Wśród nich są ci, którzy przyczynili się 
do powstania UTW; angażują się dalej w jego dzia-
łalność i rozwój. To, co robili, było działalnością 
społeczną na rzecz dorosłych i młodzieży. Wśród 
słuchaczy każdego roku prowadzone są badania  
ankietowe przez studentów i doktorantów wyższych 
uczelni z Jeleniej Góry, Wrocławia i Opola.

W 2011 r. w uznaniu dotychczasowej działalności 
bolesławiecki UTW otrzymał Certyfikat Samoakredy-
tacji Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
w tym zakresie prowadzili: Wiesława Olczyk oraz dr 
Artur Zaborski, pełnomocnik rektora ds. zamiejsco-
wego ośrodka dydaktycznego w Bolesławcu Wydzia-
łu Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze. 

Wiesława Olczyk jako prowadząca UTW kieruje 
wszystkimi sprawami merytorycznymi i organiza-
cyjnymi oraz reprezentuje go na konferencjach wo-
jewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Rada 
Słuchaczy, której przewodniczącą od 5 lat jest Maria 
Adamowicz, organizuje czas wolny słuchaczy poza 
zajęciami.

Kadra pedagogiczno-instruktorska liczy 18 
osób. Większość z nich pełni tę funkcję od początku  
istnienia UTW. Są to: Halina Błacka-Kłak, Marzan-
na Borecka, Kamil Dudak, Elżbieta Eisenblätter, 
Grażyna Graczyk, Izabela Irska, Alicja Kamieńska, 
Artur Michułka, Barbara Orłowska, Emil Piasecki, 
Sławomir Respondek, Teresa Rudzińska, Aleksander 
Samostrokow, Katarzyna Sas, Mirosław Styczyński, 
Zbigniew Szymański, Agata Zientala-Zawadzka 
oraz wolontariusz Edward Kowalczyk.

Rok 2012 został przez Unię Europejską ogłoszo-
ny „Europejskim Rokiem Osób Starszych i Solidar-
ności Międzypokoleniowej”. Przy prezydencie Bo-
lesławca działa Rada Seniorów, jako organ doradczy 
dla rozwiązywania problemów ludzi starszych. Słu-
chaczy UTW reprezentuje w niej Zygmunt Brusiło. 
UTW wrósł w środowisko lokalne jako ważna insty-
tucja społeczna i kulturalna, a jubileusz pięciolecia 
wpisuje się w obchody tego roku.

Zygmunt Brusiło
 

Słuchacze UTW podczas wycieczki do Drezna fot. Krzysztof Gajewski
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Centrum Współpracy Związków Zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii 
w Bolesławcu. Działalność Terenowej Organizacji NSZZ Solidarność*

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć realizo-
wanych przez Region Jeleniogórski NSZZ Solidar-
ność i Biuro Terenowe w Bolesławcu w roku 2012 był 
projekt „Centrum Współpracy Związków Zawodo-
wych Dolnego Śląska i Saksonii”, współfinansowa-
ny z Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Polska-Saksonia 2007-2013, oś priorytetowa 
2: „Transgraniczna integracja społeczna”, dziedzina 
wsparcia 5: „Rozwój współpracy partnerskiej”.

Partnerami projektu są Region Jeleniogórski 
NSZZ Solidarność oraz Niemieckie Związki Za-
wodowe Okręg Saksonia (DGB Okręg Saksonia).  
Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność to jeden 
z niewielu Regionów położonych na styku gra-
nic trzech państw, co spowodowało, że w ostatnich 
20 latach bardzo mocno rozwinęła się współpraca 

ze związkami zawodowymi państw ościennych.  
17 kwietnia 1993 r. NSZZ Solidarność, DGB Okręg 
Saksonia i czeskie związki zawodowe CMKOS zało-
żyły Międzyregionalną Radę Związkową Łaba-Nysa. 
Była to pierwsza Międzyregionalna Rada Związkowa  
z partnerami pochodzącymi z krajów Europy Środko-
wej. Aby ułatwić współpracę transgraniczną związ-
kowców powstał projekt stworzenia miejsca spotkań  
w Bolesławcu, z którego mogliby też korzystać 
uczniowie, młodzież, pracownicy, osoby poszukujące 
pracy, a także podmioty z regionu przygranicznego. 

Do dyspozycji „Centrum Współpracy Związków 
Zawodowych” z Dolnego Śląska i Saksonii odda-
no siedzibę Biura Terenowego NSZZ Solidarność  
w Bolesławcu o powierzchni około 100 metrów kwa-
dratowych. W ramach projektu dokonano przebudo-



Centrum Współpracy Związków Zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii w Bolesławcu

69

wy obiektu. W miejscu kilku małych pomieszczeń  
powstały dwie sale: wystawowa i konferencyjna. Oba 
nowo powstałe pomieszczenia połączone są koryta-
rzem, z którego dostępne są pomieszczenia socjalne. 
Ściany zostały otynkowane i pomalowane, położono 
nowe posadzki i instalacje sieciowe, oświetlenio-
we, alarmowe.  Pomieszczenia zostały wyposażone  
w potrzebny sprzęt: do sali konferencyjnej zakupiono 
stoły konferencyjne, krzesła i szafki, tablicę multi-
medialną, rzutnik, wizualizer. Salę wystawienniczą 
wyposażono w sprzęt audiowizualny: rzutnik, lapto-
py, tablice elektroniczne, wyświetlacz LCD, stojące  
i wiszące podświetlane gabloty.

W sali wystawienniczej przygotowana została 
prezentacja ukazująca historię międzyzwiązkowej 
współpracy prowadzonej od roku 1993: ludzi któ-
rzy rozpoczęli współpracę w ramach Międzyregio-

nalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa, jak i również 
inicjatywy zrealizowane w trakcie współpracy. Do-
kumentacja dwóch dziesięcioleci kontaktów polskich 
i niemieckich związków zawodowych została przed-
stawiona w kontekście historii kraju i regionu przy-
granicznego w okresie od roku 1989 do dzisiaj. Do 
tej pory polska strona nie dysponowała odpowiednim 
miejscem do archiwizowania i dokumentacji współ-
pracy jak również ogólnodostępnej stałej ekspozycji. 
Dodatkowo przedstawiona została też historia lokal-
nej NSZZ Solidarność, z wykorzystaniem pomocy 
audiowizualnych (filmów, zdjęć, słuchowisk, czaso-
pism). 

W bolesławieckim Centrum planowane są spotka-
nia informacyjne dla polskich i saksońskich uczniów. 
Mają one służyć, poza możliwością poznania historii 
własnego regionu, także motywacji do zaangażowa-

nia się we współpracę transgraniczną. W projekcie 
zaplanowano 20 spotkań z uczniami gimnazjów i li-
ceów. Będą to lekcje historii z udziałem świadków 
wydarzeń i związkowców. Zadaniem Centrum będzie 
też udostępnianie informacji dotyczącej podejmowa-
nia pracy w obszarze pogranicza. W związku z wpro-
wadzeniem całkowitej swobody przepływu pracow-
ników i usług od maja 2011 wzrosło zapotrzebowanie 
na wiadomości dotyczące możliwości zatrudnienia 
na terenie Saksonii i Dolnego Śląska. W Centrum 
udostępnione będą m.in. dane doradców EURES 
(Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej). 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną trzy 
polsko-saksońskie konferencje, których tematami 
będą aktualne wyzwania w regionie przygranicznym  
i współpraca transgraniczna związków zawodowych.  
Została wydana publikacja Wolfganga Nichta ”Być 

społecznym sumieniem regionu. Pierwsze dwie de-
kady Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba 
- Nysa”, prezentującą dotychczasową współpracę 
związkowców. 

Bolesławieckie Centrum Współpracy Związków 
Zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii zostało 
otwarte 4 sierpnia 2012 r. Uczestniczyli w nim: Jerzy 
Łużniak - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, 
Piotr Roman - prezydent Bolesławca, Józef Pokładek 
- przewodniczący Rady Miasta, Karol Stasik - Prze-
wodniczący Rady Powiatu, Jerzy Zieliński - sekretarz 
UM oraz przedstawiciele Regionu Jeleniogórskie-
go NSZZ Solidarność i związkowcy z Bolesław-
ca, mieszkańcy i przedstawiciele przedsiębiorstw  
z terenu miasta. Aktowi poświęcenia Centrum prze-
wodniczył ks. dr Stanisław Kusik - dziekan dekana-
tu Bolesławiec Zachód wraz z ks. prałatem Józefem 
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Gołębiowskim. Goście zwiedzający pomieszcze-
nia Centrum z uznaniem oceniali dokonane zmiany  
i jakość wyposażenia. Dużym zainteresowaniem  
cieszyła się wystawa przygotowana na otwarcie 
Centrum. 29 września 2012 r. w Centrum odbyło się 
pierwsze spotkanie z udziałem Związkowców DGB 
Saksonii. Goście niemieccy z wielką aprobatą od-
nosili się do idei powstania Centrum Współpracy w 
Bolesławcu.

Innymi ważnymi przedsięwzięciami realizowa-
nymi przez Bolesławiecką Terenową Organizację 
NSZZ Solidarność w roku 2012 było czynne uczest-
nictwo w ogólnopolskich działaniach związkowców, 
domagających się m.in.: uchwalenia przez Sejm RP 
ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmie-
ciowych, zaniechania likwidacji rozwiązań emerytal-
nych przysługujących pracownikom zatrudnionym w 
warunkach szczególnych lub o szczególnym charak-

terze, zaprzestania likwidacji szkół oraz przerzucania 
finansowania szkolnictwa publicznego na samorzą-
dy, stworzenia osłonowego systemu regulacji finan-
sowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw 
utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinio-
nego przestoju produkcyjnego, podwyższenia wy-
sokości płacy minimalnej zgodnie z projektem zło-
żonym przez NSZZ Solidarność, stworzenia ustawy 
o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energo-
chłonnych. Bolesławieccy związkowcy uczestniczy-
li w marcowych protestach na ulicach Warszawy, w 
kwietniowych w Jeleniej Górze i majowych w Bole-
sławcu pod biurem poselskim Platformy Obywatel-
skiej, a także we wrześniu w Warszawie w najwięk-
szej manifestacji roku 2012 pod hasłem „Obudź się 
Polsko”. 

Zbigniew Razik

*W artykule wykorzystano materiały opracowa-
ne przez Bogusława Wojtasa
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Marsz Pamięci
Ze światem, który w ciemność już zachodzi 
Wraz z cała tęczą idealnych snów, 
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi, 
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi, 
W ciemności pogasną znów!

Adam Asnyk, Do młodych

Mądrość kolejnych pokoleń czerpana z szacun-
ku dla przodków, ze znajomości prawdy historycz-
nej i z przekonania, że to, co było ma bezpośredni 
wpływ na aktualnie żyjących, powinna być celem 
wychowania młodzieży. Bez prawdy i wiedzy, bez 
wrażliwości społecznej i historycznej żaden na-
ród nie jest w stanie przetrwać. Dobrze jest, kiedy  
stanowią one podstawę wszelkich działań dydak-
tycznych i wychowawczych. Chodzi o kształtowa-
nie w młodych ludziach szacunku dla przeszłości,  
a jedną z form realizacji tego celu jest udział w ob-
chodach ważnych rocznic. To przekonanie znalazło 
się u podstaw decyzji o udziale młodzieży z bole-
sławieckiego Gimnazjum Samorządowego nr 2  
w Marszu Pamięci, który odbywa się 17 września, 
w rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę.

Realizacja tego projektu stała się jedną z waż-
niejszych form pracy z młodzieżą, służącą wycho-
waniu patriotycznemu i obywatelskiemu. Możliwe 
to było dzięki współpracy, jaką gimnazjum nawią-
zało z Kołem Sybiraków w Bolesławcu. Zaowoco-

wała ona wieloma wspólnymi działaniami. Między  
innymi spotkaniami Sybiraków z młodzieżą w czasie  
żywych lekcji historii, kolejnymi uroczystościami 
upamiętniającymi pierwszą wywózkę Polaków na 
Sybir czy właśnie udziałem młodzieży w Marszu 
Pamięci. Najważniejsze było nadanie szkole w 2011 
r. imienia Polaków Zesłanych na Sybir. Wtedy też 
Marsz Pamięci, obok innych form wychowania pa-
triotycznego, wszedł do jej tradycji.

Pierwszy odbył się w 2009 r. Jego pomysłodaw-
cami byli uczący w szkole nauczyciele. Na zaprosze-
nie bolesławieckiego Koła Sybiraków 17 września 
tego roku z okazji Dnia Sybiraka w uroczystościach 
na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu wzię-
ła udział duża grupa uczniów wraz nauczycielami.  
W 2010 r. uczestniczyli już wszyscy uczniowie 
szkoły. To wtedy powstała nazwa tego przedsięwzię-
cia. Kolejny 2011 rok to udział w Marszu Pamięci  
młodzieży i nauczycieli z „Dwójki” oraz pocztów 
sztandarowych wraz delegacjami z wielu bolesła-
wieckich szkół. 

Przemarsz Marszu Pamięci przez Rynek w Bolesławcu fot. z archiwum Gimnazjum Samorządowego nr 2
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2012 rok był pod tym względem wyjątkowy. 
Po raz czwarty organizowany Marsz Pamięci od-
był się w 73. rocznicę tragicznego września 1939 r. 
i posiadał szczególną oprawę. Nabrał on rangi wy-
darzenia miejskiego. Na zaproszenie dyrekcji i spo-
łeczności gimnazjum, a przy wsparciu władz miasta 
oprócz młodzieży z Gimnazjum Samorządowego 
nr 2 wzięli w nim udział przedstawiciele większo-
ści bolesławieckich placówek oświatowych. Na ich 
czele znajdowały się poczty sztandarowe poszcze-
gólnych szkół. Oprócz tego w uroczystości uczest-
niczyli przedstawiciele Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego Solidarność z pocztem 
sztandarowym, władze miasta oraz jego mieszkańcy. 
Marsz rozpoczął się 17 września 2012 r. o godzi-
nie 12:00. Na bolesławieckim Rynku zgromadziło 
się ponad 500 osób, by następnie w ciszy i zadu-
mie przemaszerować na Cmentarz Komunalny, na  
którym znajduje się obelisk wzniesiony w hołdzie 
polskim męczennikom Syberii oraz pomordowanym 
w Katyniu i łagrach.

Uroczystość na cmentarzu rozpoczęła się od ode-
grania hymnu państwowego. Oprócz przybyłych  
w marszu wzięła udział kompania honorowa  
z bolesławieckiego garnizonu. Maria Niemczuk 
- prezes Koła Związku Sybiraków w Bolesław-
cu - w krótkim przemówieniu opowiedziała o lo-
sach Polaków na kresach wschodniej Polski po 

17 września 1939 r. W tej części uroczystości głos 
zabrali również przedstawiciele władz miasta i po-
wiatu: Kornel Filipowicz - II zastępca prezyden-
ta Bolesławca i Dariusz Kwaśniewski - członek  
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego. Wzruszającym 
momentem było odmówienie przez ks. dziekana 
Stanisława Kusika modlitwy za zmarłych. Odbył się 
również Apel Poległych, których pamięć uczczono 
salwą kompanii honorowej. Pod obeliskiem złożono 
wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyła 
się odśpiewaniem hymnu Sybiraków. Miała bardzo 
podniosły charakter.

Marsz Pamięci stał się jedną z ważniejszych form 
działań wychowawczych w Gimnazjum Samorządo-
wym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir. Można 
sądzić, że stanie się on dobrym zwyczajem i sku-
teczną lekcją pamięci dla wszystkich bolesławian. 
Przecież losy sporej części z nich są bezpośrednio 
powiązane z tragiczną historią naszego narodu. 
Wśród nas są ciągle ci, którzy pamiętają przeszłość, 
lata spędzone na Syberii. W ich rodzinach nadal pie-
lęgnuje się pamięć o nich, a młodzi bolesławianie 
dobrze wiedzą, skąd przybyli ich dziadkowie i jakie 
są ich korzenie. Dlatego też, aby kolejne pokolenia 
pamiętały, trzeba dbać o tradycje i stale przypominać 
przeszłość.

Ewa Ołenicz-Bernacka

Poczty sztandarowe przy obelisku Sybiraków - 17 września 2012 r. fot. z archiwum Gimnazjum Samorządowego nr 2
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych po-
wstało 18 sierpnia 1997 r. z inicjatywy ludzi, którzy 
dostrzegli potrzebę powołania takiej organizacji dla 
dobra wszystkich potrzebujących pomocy miesz-
kańców Bolesławca i sąsiednich gmin. Na czele 
9-cio osobowego Zarządu stanął Zbigniew Kurasz,  
a wiceprezesem został Andrzej Caban. Nie było 
łatwo; trzeba było zorganizować biuro, przekonać 
ludzi do pracy społecznej i dotrzeć do osób niepeł-
nosprawnych. Jednak cierpliwość i konsekwencja 
w działaniach grupy inicjatywnej pokazały, że idea 
była słuszna, a taka organizacja potrzebna, bo coraz 
więcej chętnych wstępowało w szeregi stowarzysze-
nia.

Pierwsze działania Zarządu ukierunkowane były 
na integrowanie niepełnosprawnych ze środowi-
skiem ludzi zdrowych poprzez spotkania jeszcze nie-
licznych członków SON w biurze, później grupowe 
wyjazdy do teatru, opery oraz wycieczki i pikniki. 

Bardzo ważne okazały się turnusy rehabilitacyj-
ne, dzięki którym członkowie SON mogli zadbać  
o swoje zdrowie będąc wśród znajomych, co dawa-
ło im poczucie bezpieczeństwa na obcym terenie.  
Pozyskiwane fundusze ze środków PFRON pozwa-
lały w latach 1997-2005 na wyjazd ok. 100 osobom 
rocznie, głównie do Ośrodka Rehabilitacyjnego  
w Ustce.

W 1997 r. zaczęła też działać sekcja tenisa stoło-
wego osób niepełnosprawnych. Od samego począt-
ku sportowcy plasowali się na czołowych miejscach 
w zawodach zarówno w kraju, jak i za granicą. Po la-
tach pierwsi zawodnicy osiągnęli już wiek dojrzały, 
jednak dalej uprawiają sport. Przychodzą też młodzi 
zawodnicy, a w naszym biurze przybywa pucharów 
i dyplomów.

W 1999 r. na prośbę rodziców dzieci niepełno-
sprawnych intelektualnie Zarząd SON podjął de-
cyzję o przyłączeniu tej 30-osobowej grupy do 
Stowarzyszenia. Grupa przyjęła nazwę Koło Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  
Intelektualnie (KPDiMNI), a przewodniczącą koła 
została Jadwiga Dziubińska, którą wspierała wice-
przewodnicząca Barbara Jóźwik. Specyfika tej gru-
py wymagała specjalnych działań i ciężkiej pracy  
wolontariuszy, którymi z reguły byli i są rodzice 
tych dzieci. Dla wszystkich bowiem stało się oczy-
wiste, że organizowanie sporadycznych wyjazdów, 
spotkań i spędzanie czasu bez kontynuowania na-
uki życia po ukończeniu szkoły specjalnej jest mało  
skuteczne w procesie integracji ze środowiskiem 
ludzi zdrowych. Podjęto więc starania w celu utwo-
rzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2000 r.  
powstała świetlica dla 12 osób, a 6 września 2004 r. 
dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i wsparciu ze 
strony prezydenta Piotra Romana otwarto II Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w budynku przy 
ul. Parkowej 11. Tutaj 30 absolwentów szkoły spe-
cjalnej znalazło swój Bajkowy Domek. Zajęcia  
w pracowniach: muzycznej, plastycznej, stolarskiej, 
krawieckiej i artystycznej rozwijają ich wyobraźnię  
i ułatwiają życie codzienne. Przewodniczący 
KPDiMNI (od 2004 r.) Michał Wojdyła dokłada 
wszelkich starań, by dzieci i młodzież przynajmniej 
raz w roku wyjechali na wycieczkę turystyczno-kra-
joznawczą, co pomaga im w integracji ze środowi-
skiem ludzi zdrowych.

Stowarzyszenie rozwijało się. Przybywało człon-
ków, rozszerzał się zakres działalności. Jednak po-
jawiły się pierwsze problemy kadrowe, aż nadeszły 
poważne kłopoty.

Wycieczka Skalne Miasto - Czechy 2011 r. Turnus rehabilitacyjny, sierpień 2012 r., Sarbinowo Jagoda
fot. z archiwum SON
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W 2005 r. zmarł wyjątkowy społecznik i wice-
prezes SON Andrzej Caban. Był oddany pracy spo-
łecznej i ludziom, wygrywał z arogancją, bezduszno-
ścią i nietolerancją, ale przegrał z chorobą. Odszedł 
tak, jak wielu naszych członków odchodzi każdego 
roku. Z funkcji prezesa zrezygnował Z. Kurasz, gdyż 
sekcja tenisa stołowego pochłaniała większość cza-
su, jakim dysponował na pracę społeczną, pracując 
wciąż zawodowo. Nastąpiło kilka zmian na stano-
wisku prezesa. Jednak dopiero 2007 r. okazał się 
przełomowy. Powołany na Walnym Zgromadzeniu 
Zarząd rozpoczął intensywne działania na rzecz po-
prawy kondycji SON. W skład Zarządu (kadencja 
2011-2014) weszli: prezes - Maria Szpak, wicepre-
zes - Włodzimierz Kędzierski, skarbnik - Rozalia 
Pawelska, sekretarz - Mieczysław Ernst oraz człon-
kowie - Maria Pastusiak, Jan Sokołowicz, Jadwiga 
Tyczyńska, Michał Wojdyła i Ryszard Zduńczyk.

Praca Zarządu przyniosła bardzo szybko widocz-
ne efekty. SON podwoił swoje szeregi, wprowadzo-
no wiele nowych projektów spędzania czasu w gru-
pie: Dzień Kobiet, Andrzejki, zabawy karnawałowe, 
pikniki, obchody Światowego Dnia Inwalidy, a co 
najważniejsze, pokazano te działania zarówno w śro-
dowisku lokalnym jak i poza Bolesławcem, dzięki 
stronie internetowej i telewizji lokalnej. 

W 2012 r. Stowarzyszenie ma się czym chwa-
lić. Liczy 450 członków. Każdego roku zapewnia-
my wyjazd na turnusy rehabilitacyjne z transportem  
w obie strony. Na początku było to zaledwie 60-100 
osób, w latach późniejszych 150-200, a w 2012 r. 
wyjechało 250 osób.

Chętnych przybywa bo staramy się o atrakcyjne 
turnusy w różnych miejscowościach i po przystęp-
nej cenie. Byliśmy w Kołobrzegu, Międzyzdrojach, 
Mielnie, Niechorzu, Sarbinowie, Ustce, Rewalu. 
Wprawdzie od 2007 r. nie ma dopłat z PFRON, ale 
pozyskane pieniądze ze składek członkowskich, 1% 
od podatku, sponsorów i wniosków konkursowych 
pozwalają nam na dopłaty do przejazdów na turnusy 
dla wszystkich, a w wyjątkowych sytuacjach - także 
na dopłaty do turnusów dla najuboższych członków. 
Każdego roku jedziemy na wycieczkę krajoznaw-
czą. Nasi podopieczni zwiedzili Republikę Czeską, 
Chorwację, Niemcy i wiele ciekawych rejonów  
Polski. Ta część naszych działań statutowych nie 
byłaby możliwa gdyby nie dotacje ze Starostwa 
Powiatowego. Nie zapominamy o tych, którzy 
nie mogą wyjechać ze względu na stan zdrowia  
w dłuższą trasę. Dla nich organizujemy pikniki, za-

bawy integracyjne i okolicznościowe w Bolesławcu.  
Organizujemy wyjazdy do operetki i teatru. Przed-
stawiciele SON uczestniczą w pracach społecznych 
komisji przy staroście bolesławieckim i prezyden-
cie Bolesławca, co poszerza wiedzę o problemach  
i potrzebach ludzi naszego kręgu. Dlatego działania 
SON wyszły naprzeciw potrzebom mieszkańców 
niezrzeszonych, ludzi starszych, schorowanych i sa-
motnych. Ich też zabieramy na turnusy rehabilitacyj-
ne, zapraszamy na pikniki i spotkania przy muzyce. 
Rozdajemy już 4 rok nieodpłatnie pastę do zębów 
dzięki wspaniałomyślności dyrekcji Colgate-Palmo-
live. Zabezpieczamy, dzięki życzliwości dyrektora 
MOSiR i prezesa krytej pływalni ORKA, tańsze  
bilety wstępu na baseny - w ten sposób poprzez  
pływanie poprawiamy swoją kondycję.

W szczególnych sytuacjach dopłacamy do sprzętu 
niezbędnego w życiu codziennym takim jak, okulary 
czy aparaty słuchowe. Działania SON zostały zauwa-
żone i nagrodzone tytułem Wolontariusz Roku 2009 
Powiatu Bolesławieckiego dla prezes Marii Szpak, 
a co najważniejsze - wieloma ciepłymi słowami od 
członków SON. Od lat współpracujemy z takimi  
organizacjami jak: Koło Diabetyków, Polski Zwią-
zek Niewidomych, Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Szklarach Górnych, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, II Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom 
Dziecka w Bolesławcu i - od października 2012 r.  
- Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu.

Dzięki obecności na portalach społecznościo-
wych poznali nas Polacy mieszkający poza grani-
cami. Oglądają naszą stronę internetową, przesyłają 
gratulacje i życzenia.

Maria Szpak

Obecny Zarząd SON 2008-2014, od lewej: Maria Szpak, 
Michał Wojdyła, Maria Długoszewska, Helena Kafel, Wera 
Talarowska, Mieczysław Ernst, Rozalia Pawelska, Ryszard 
Zduńczyk, Jan Sokołowicz, Włodzimierz Kędzierski

fot. z archiwum SON
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„Już szron na głowie, już nie to zdrowie,  
a w sercu ciągle maj…” - śpiewali w swojej piosence 
twórcy kultowego Kabaretu Starszych Panów Jeremi 
Przybora i Jerzy Wasowski. 

Ideę tę realizują ludzie stowarzyszeni w bolesła-
wieckim oddziale Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 27 października 2012 r.  
organizacja ta obchodziła 35-lecie swojego istnienia  
w Bolesławcu. Uroczysta gala odbyła się w sali Forum.

Gdy w 1976 r. grupka zapaleńców tworzyła bo-
lesławiecki Oddział Rejonowy PZERiI pewnie nie 
spodziewała się, że organizacja ta nie dość, że prze-
trwa dziesięciolecia, to tak rozrośnie się ilościowo  
i pod względem form pracy. Jest to obecnie naj-
większe pod względem ilościowym stowarzyszenie  
w Bolesławcu. Skupia bowiem aż 548 osób. W chwi-
li swojego konstytuowania się - we wspomnianym 
1976 r. - było ich 48. 

Celem powstania związku było swoiste „zago-
spodarowanie” emerytów, rencistów i osób niepeł-
nosprawnych. W czasach „rozwijającego się socja-
lizmu” osoby te - mające wszak wiele pomysłów  
i energii - były często pozostawione samym sobie. 
Nie wszyscy starsi i chorzy ludzie na to się zgadzali. 
Pomimo dojrzałego wieku chcieli być aktywni. Pra-
gnęli być dostrzegani przez władze i społeczeństwo. 
Sposobem na to było zrzeszenie się i domaganie się 
w sposób zorganizowany praw do godnego życia  
w stanie zawodowego spoczynku. 

W początkowych latach działania była to organi-
zacja quasi polityczna. Szybko jednak przekształciła 
się w samopomocową i wspierającą się wspólnie gru-

pę przyjaciół. Pierwszym przewodniczącym bolesła-
wieckiego oddziału PZERiI był Józef Andrusieczko. 
Wybierano go także w kolejnych kadencjach. Pan 
Józef zwiększył liczebność oddziału rejonowego do 
142 osób. W sumie kierował organizacją 11 lat - do 
1987 r. Gdy zachorował i nie miał już sił do pracy 
społecznej jego następcą został Jerzy Kaczmarczyk. 
Już w czasie pełnienia kadencji pana Jerzego zastąpił 
go Józef Krzos. 

Na początku lat 90-tych funkcję przewodniczące-
go objął Józef Bałdyka. Człowiek z niebywałą wręcz 
energią i zdolnościami organizacyjnymi. Związek 
pod jego kierownictwem powiększył się do ponad 
300 osób. Oprócz działań pomocowych zajął się 
organizacją wspólnych imprez towarzyskich i re-
kreacyjnych. Domeną bolesławieckiego Oddziału  
Rejonowego stały się letnie i zimowe wyjazdy wy-
poczynkowe nad morze i w góry. W 2006 r. pan Józef 
jednak ciężko zachorował. Wspierający Go zarząd 
związku był w rozterce. Trudno było znaleźć wśród 
zrzeszonych osobę o podobnym temperamencie do 
pana Józefa. Ale udało się. Nowym prezesem - bo 
na skutek zmian statutowych, związkiem w rejonie 
nie kierował już bowiem przewodniczący, a właśnie 
prezes - został Jan Doktor, człowiek o osobowości 
zbliżonej do p. Józefa Bałdyki - rzutki, przedsiębior-
czy i otwarty na innych.

Oddział Rejonowy w Bolesławcu ciągle się 
rozrasta. Działa aktywnie i współpracuje z innymi 
stowarzyszeniami emeryckimi i zrzeszającymi lu-
dzi chorych oraz niepełnosprawnych. Z własnych 
środków, pochodzących ze składek członkowskich 

Prezes Jan Doktor wręcza odznaczenia i podziękowania za pracę na rzecz związku fot. z archiwum PZERiI
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(2 zł miesięcznie) i dochodów z organizowanych 
imprez, przydziela corocznie ok. 40 zapomóg pie-
niężnych najbardziej potrzebującym. Jan Doktor 
mówi o działaniach związku: „Staramy się zapełniać 
ludziom tzw. pustkę życiową i przekonywać ich,  
że emerytura czy choroba to nie jest jeszcze żad-
na stagnacja. Działamy wielokierunkowo. Nade 
wszystko bowiem chcemy utrwalać więzy między-
ludzkie i międzypokoleniowe. Na nasze imprezy 
zapraszamy rodziny i przyjaciół osób z naszego 
związku. Cel ten realizujemy organizując m.in. co-
tygodniowe spotkania towarzyskie, pikniki w ple-
nerze, zabawy taneczne, czy letni wypoczynek dla 
naszych członków. Wczasy w Rewalu to już nasza 
tradycja; jeździmy także do Świnoujścia. Ale nie 
tylko się bawimy i wypoczywamy. Staramy się być  
z ludźmi z naszego związku na co dzień. Biuro związ-
ku przy ul. Bankowej czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00-13.00. Może tam przyjść 
ze swoimi kłopotami każdy, kto potrzebuje wsparcia  
i pomocy. Odwiedzamy naszych związkowców  
w domach i w szpitalach, gdy zachorują. Staramy się 
pomagać finansowo tym, którzy popadną w material-
ne kłopoty, przygotowujemy paczki żywnościowe  
z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, or-
ganizujemy spotkania integracyjne. Robimy wszyst-
ko by ułatwić i uatrakcyjnić życie osobom chorują-
cym i w tzw. jesieni życia”.

Prezesa wspierają inne osoby. Prym w tej dzie-
dzinie wiedzie członkini Zarządu - związkowa 
skarbniczka - Bronisława Kruczyńska oraz: Elżbieta 
Owsianik, Emil Skoczek, Wanda Bałdyka, Teodozja 

Sikora, Janina Białowąs, Albina Telikowska, Geno-
wefa Cieślak, Anastazja Piech, Barbara Świeboda, 
Bronisława Kuras, Stanisław Kowalik, Józef Kowal-
ski, Antoni Palczak, Irena Szymonik, Leokadia i Jan 
Markiewiczowie oraz wielu innych. Jedną osobę do-
dać jednak na koniec trzeba. To mająca obecnie sto 
lat pani Kazimiera Dudek, która póki jej sił starcza-
ło, była aktywną działaczką związkową. W 2012 r.  
w czasie gali z okazji 35-lecia działalności związku 
w Bolesławcu pani Kazimiera otrzymała Złotą Od-
znakę Honorową PZERiI. 

Na jubileuszową uroczystość do sali Forum przy-
było kilkaset osób. Wśród gości honorowych byli 
przedstawiciele władz samorządowych Bolesławca, 
powiatu bolesławieckiego oraz gmin tworzących ten 
powiat. Przyjechali delegaci z Oddziału Okręgowe-
go oraz przedstawiciele parlamentarzystów z Le-
gnicko-Jeleniogórskiego Okręgu Wyborczego. Były 
odznaczenia, listy gratulacyjne, dyplomy uznania, 
kwiaty i wspomnienia. Były też występy artystycz-
ne. Imprezę zakończyła wspólna zabawa taneczna. 
Prezes Jan Doktor powiedział po zakończeniu uro-
czystości: „Tańce musiały być. Bo tak to jest, że je-
śli ktoś jeszcze chce się bawić, to znaczy, że chce 
radośnie żyć i być aktywny. Przysłowiowy szron na 
głowie i ilość przeżytych lat nie mają znaczenia, gdy 
człowiek czuje w sobie energię, potrafi ją dobrze  
pożytkować i ma chęci do zabawy oraz współpracy  
z innymi. Radosny maj jest z nami zawsze”. 

Andrzej Żurek

Zabawa na zakończenie gali 35-lecia związku, 
27 października 2012 r.

Gala 35-lecia związku, 27 października 2012 r.
fot. z archiwum PZERiI fot. z archiwum PZERiI
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W „Roczniku Bolesławieckim 2011” (s. 67-70) 
ukazał się tekst Andrzeja Żurka, „Honorowy Mistrz 
Ryszard”, w którym znalazł się zapis, że „Ryszard 
był trzykrotnym Mistrzem Polski (1971,1972  
- w wadze piórkowej i 1975 r. - waga lekka), a raz 
zdobył tytuł wicemistrza kraju (1973 r. - waga lek-
ka)”. Sam Mistrz oficjalnie nie kwestionuje tej infor-
macji, chociaż - jeśli chodzi o rok 1973 - to Ryszard 
Tomczyk otrzymał wtedy złoty medal i szarfę Indy-
widualnego Mistrza Polski w wadze lekkiej. Infor-
macja ta wymaga zatem uzupełnienia. 

Należy wrócić do tego, co miało miejsce bez-
pośrednio po zakończeniu Mistrzostw Polski w 1973 r. 
w Łodzi, po wręczeniu medali i szarf. Jeden z sę-
dziów punktowych na spotkaniu z dziennikarzami 
ogłosił, że mistrzem Polski w wadze lekkiej (60 kg) 
został Jacek Wąsowicz, bowiem sprawdził, jak sę-
dziowali inni sędziowie punktowi i wyszło 3:2 dla 
J. Wąsowicza. Zapytano, czy R. Tomczykowi ode-
brano medal - odpowiedział, że nie. Po tym fakcie 
Okręgowy Związek Bokserski w Łodzi (organizator 
mistrzostw) wydał w dniu 15 maja 1973 r. oświad-
czenie, że sędzia główny Ćwikliński popełnił wiel-
kie niedopatrzenie, źle odczytał karty punktowe. 
Mistrzem Polski w wadze lekkiej z wynikiem 3:2 
został J. Wąsowicz. I tak już pozostało w annałach 
polskiego pięściarstwa.

Natomiast Zarząd Polskiego Związku Bok-
serskiego po zakończeniu mistrzostw nie odebrał  
R. Tomczykowi złotego medalu i szarfy IMP, ani nie 
wystąpił ze stosownym pismem do Zarządu Bole-
sławieckiego Klubu Sportowego czy bezpośrednio 
do zawodnika o zmianie pierwotnie ogłoszonego 
werdyktu. Pośrednim potwierdzeniem mistrzostwa  
R. Tomczyka było wyznaczenie go przez Zarząd 
PZB do reprezentowania barw Polski na odbywają-
cych się za miesiąc Mistrzostwach Europy w Bel-
gradzie, na których wywalczył tytuł wicemistrza Eu-
ropy. R. Tomczyk do dzisiaj przechowuje w swojej 
kolekcji 4 złote medale i 4 szarfy IMP zdobyte w la-
tach 1971, 1972, 1973 i 1975. Sprawę sędziowskich 
pomyłek (sędziów punktowych i głównego), Polski 
Związek Bokserski załatwił w następujący sposób: 
szarfę mistrzowską wręczono Jackowi Wąsowiczo-
wi dopiero po roku od mistrzostw, zaś Ryszardowi 
Tomczykowi nie przesłano srebrnego medalu, zatem 
należy uznać, że tymi decyzjami Zarządu PZB tytuł 
Mistrza Polski za rok 1973 zdobyli ex aequo Ryszard 
Tomczyk i Jacek Wąsowicz, bowiem jeden i drugi 
posiada mistrzowskie insygnia. 

Jan Paździora

Cztery mistrzowskie szarfy Ryszarda Tomczyka (fot. Zarys monografii BKS)
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III Twórczość współczesnych bolesławian

Henryk Baranowski nie jest znany w Bolesławcu 
w takim stopniu, na jaki zasługuje. Może znają go 
koledzy z klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcą-
cego, grupa przyjaciół, z którą ma kontakty podczas 
okazjonalnych spotkań w Bolesławcu, czy entuzjaści 
teatru, filmu, opery. 

Kiedy w 2003 r., na zaproszenie Józefy i Marka 
Witasów z księgarni Agora w Bolesławcu, na Zamku 
Kliczków miała miejsce projekcja Jego filmu „Świę-
ta wiedźma” (do którego napisał także scenariusz), 
ze znakomitą rolą Magdy Cieleckiej i Jana Englerta, 
po której odbyły się rozmowy o filmie, zastanawia-
łem się nad tym, że należałoby przybliżyć bolesła-
wianom sylwetkę tak znakomitego twórcy, który 
podkreśla związki z naszym miastem.

 W 2012 r. podczas kolejnej podróży do Berlina 
Pan Henryk zatrzymał się w Bolesławcu i dzięki 
Jego uprzejmości, i pomocy Jadzi Szczurowskiej, 
spotkaliśmy się w Piwnicy Paryskiej. Zapropono-
wałem, że napiszę artykuł o Jego bogatej twórczości 
reżyserskiej do „Rocznika Bolesławieckiego”, na co 
uzyskałem zgodę.

 Stopniowe poznawanie bogatego życiorysu, fan-
tastycznych dokonań artystycznych wzbudziło moje 
obawy, jak w krótkim tekście przedstawić twórcze 
dokonania Henryka Baranowskiego w Polsce oraz w 
wielu krajach na całym świecie. Początkowo myśla-
łem o dłuższym wywiadzie, ale ponieważ Pan Hen-

ryk okazał się człowiekiem otwartym, kontaktowym 
i obiecał przysłanie potrzebnych mi materiałów, zde-
cydowałem się na formę artykułu. Otrzymałem ma-
szynopis Jego przygotowywanej książki „Spowiedź 
bez konfesjonału. Wędrówka pomiędzy sztuką, ma-
gią i medycyną” - z niej pochodzą wszystkie cytaty 
zamieszczone w niniejszym tekście.

Henryk Baranowski pochodzi z rodziny inteli-
genckiej. Jego ojciec Stanisław Baranowski - był 
znanym dyrygentem i skrzypkiem Filharmonii 
Lwowskiej. Mama Irena z domu Filbert, była cór-
ką oficera armii carskiej mieszkającą w Charkowie. 
Rodzice poznali się podczas wojny, gdy ojciec, po 
wkroczeniu we wrześniu 1939 r. do Lwowa Ar-
mii Czerwonej, został wysłany do pracy w operze  
w Charkowie. Miłość zaowocowała ślubem, ale 
chwilowo nie mogli być razem, gdyż Rosjanie roz-
dzielili ich wysyłając matkę Irenę do Mołdawii, aby 
tam uczyła języka niemieckiego. Z mężem połączyli 
się dopiero w 1941 r. po napaści Niemiec na Zwią-
zek Radziecki. Jesienią 1942 r. rodzina postanowiła 
wyjechać do Krakowa, ale transport zatrzymał się  
w Tarnopolu. Ojciec zarabiał grając w orkiestrze we-
selno-pogrzebowej. Były to trudne czasy dla Pola-
ków mieszkających na Kresach. Odradzał się nacjo-
nalizm ukraiński - działała Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów, powstawały oddziały Ukraińskiej 
Powstańczej Armii, nazywanej przez ludność polską 
„banderowcy” (od nazwiska Stepana Bandery).

Rodzina Henryka już w 1939 r. przeżyła trage-
dię, gdy po wkroczeniu Armii Czerwonej NKWD 
aresztowało dziadka Marcina Filberta i brata mamy 
Wołodię, po których ślad zaginął. Ponowna tragedia 
spotkała rodzinę w listopadzie 1942 r. Ojciec Stani-
sław w czasie wyprawy po żywność, na wsi pod Tar-
nopolem, został brutalnie zamordowany przez ban-
derowców (poćwiartowano go piłą, a ciało wrzucono 
do studni). Henryk nigdy nie poznał swojego ojca, 
bo urodził się 9 lutego 1943 r. w Tarnopolu, cztery 
miesiące po jego śmierci.

Jakby mało było nieszczęść rodzinnych, w 1944 r. 
mama Irena z babcią Stefanią i rocznym Henrykiem 
zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Nie-
miec. Umieszczono ich niedaleko Bremen w obozie, 
w drewnianych barakach przeżyli i tam zastał ich 

Henryk Baranowski w filmie Pan Tadeusz
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koniec wojny. Trzy lata mieszkali w Amerykańskiej 
Strefie Okupacyjnej. Mieli możliwość wyjazdu do 
USA, bo w mamie Henryka, z wzajemnością, za-
kochał się oficer armii Stanów Zjednoczonych, ale 
babcia Stefania nie chciała słyszeć o wyjeździe za 
ocean, stąd mama podjęła w 1948 r. decyzję o po-
wrocie do Polski.

Przyjechali na Dolny Śląsk i zamieszkali  
w Kliczkowie. Ta niewielka leśna miejscowość po-
łożona wśród Borów Dolnośląskich stała się dla nich 
małą ojczyzną, którą Pan Henryk wspomina przez 
całe życie i chętnie tam powraca. Był to dla małego 
chłopca szczęśliwy okres, a dla rodziny spokój i sta-
bilizacja po ciężkich przeżyciach wojennych.

Tak pisze o Kliczkowie: A potem lato w Kliczko-
wie, maleńki domek z podwórkiem, stodoła i pralnia. 
Wspólne spacery nad Kwisą, gdzie szedłem przytu-
lony do twojego uda trzymając za rękę. Zdobywca 
najpiękniejszej mamy na świecie. A wokoło drzewa, 
szumiąca rzeka i oszalałe radością ptaki, i las,  
w którym szukaliśmy grzybów i uciekające przed 
nami dziki, jelonki i sarny.

Brak ojca i dziadka powetował sobie wiele lat 
później wyjeżdżając do Brwinowa w powiecie 
pruszkowskim na wakacje. Był tam dom pradziad-
ka Jana Janowskiego, emerytowanego komendanta 
straży warszawskiej przed I wojną światową. Z sen-
tymentem wspomina te pobyty: Bywałem tam jako 
smarkacz na zebraniach rodzinnych. Dziadek zawsze 
siedział u szczytu stołu. Jamniczka Bebunia na ko-
lanach i kot na ramieniu. Karmił je, najpierw łyżka 
zupy dla psa, łyżka dla kota, a sam zjadał na koń-
cu. W rodzinie było tajemnicą, ile lat ma jamniczka. 
Pradziadek cieszył się, że ma ona już 50 lat. Prawda 
była taka, że po 10-ciu latach pojawiała się nowa 
jamniczka i w ten sposób przedłużano życie Bebuni. 
Pradziadek Janio, bo tak go nazywano w rodzinie,  
w wieku 99 lat nieszczęśliwie zginął, spadając ze 
schodów. Później kupiłem ten dom w Brwinowie. 
Jest to najlepsza przystań po powrocie z licznych po-
bytów zagranicznych.

Okres dzieciństwa w Kliczkowie to również 
pamięć o wielu ludziach i przyjaciołach, których 
zapamiętał młody Henryk. Wspomina z pewną  
nostalgią pana Piotrowskiego, chudziutkiego drwala, 
traktorzystę Stasia Wojciechowskiego, pana Młota 
- wielkiego leśniczego, swego rówieśnika i przyja-
ciela - Janka Piotrowskiego, Agnieszkę mieszkają-
cą koło elektrowni i ojczyma Zdzisława Cordiera,  
który jeździł harleyem z koszem, z którego był  

bardzo dumny. A mama była z nim szczęśliwa.
Kliczkowski okres skończył się, gdy rodzina Hen-

ryka przeniosła się w połowie lat 50. do Bolesławca 
i zamieszkała przy ul. Ślusarskiej, a później przy 
ul. Hanki Sawickiej (dzisiejsza Sierpnia ’80). Mama 
rozpoczęła pracę w Polfie, została kierownikiem Klu-
bu. Henryk wspomina, że na Ślusarskiej koło szpital-
nej kostnicy razem z kolegami, Grzegorzem i Ego-
nem, w znalezionych niemieckich hełmach toczyli 
bitwy z chłopakami z ul. Karola Miarki. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej w 1957 r. Henryk Baranow-
ski rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym  
w Bolesławcu. Nauka nie sprawiała mu trudności. 
Był bardzo dobry z matematyki. W dziewiątej kla-
sie - w 1959 r. nauczyciel matematyki Julian Duduś  
(po zmianie nazwiska Jaworowski) zaproponował 
swemu zdolnemu uczniowi udział w olimpiadzie 
przedmiotowej. Henryk został finalistą centralnego 
etapu Olimpiady Matematycznej. Oprócz tych uzdol-
nień miał zacięcie sportowe. Trenował z sukcesem 
lekkoatletykę. W 1960 r. został mistrzem Polski junio-
rów w biegu na 1000 m (2,37 min) oraz wicemistrzem  
w trójskoku (14,87 m).

Maturę zdał w 1961 r. Mógł studiować mate-
matykę na Uniwersytecie Wrocławskim lub podjąć 
studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego, 
ale wybrał filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. 
Studia zakończył absolutorium, a obrona pracy ma-
gisterskiej nie nastąpiła w wyznaczonym czasie, 
gdyż Jego promotor prof. dr hab. Leszek Kołakow-
ski został zwolniony z uczelni (wypadki marcowe 
1968 r.) i wyjechał na emigrację do Oxfordu.

Henryka Baranowskiego pasjonowała sztuka, 
więc rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie  
i ukończył je w 1973 r. otrzymując dyplom magi-
stra sztuki. Ciągle z sentymentem wracał do Bole-
sławca. Wspomina o swojej karierze „szansonisty” 
w Klubie NOT: Śpiewałem utwory Elvisa Presleya, 
Paula Anki, Toma Jonesa, Louisa Armstronga,  
a elita bolesławiecka - inżynierowie kopalni Konrad, 
lekarze i prawnicy tańczyli i wsłuchiwali się w mój 
koszmarny angielski. Przy fortepianie siedzi Ro-
mek Szczurowski „Szczur” znakomity klezmer i mój  
starszy kolega.

Twórczość Henryka Baranowskiego obejmuje 
wiele dziedzin pracy reżyserskiej - reżyseria teatral-
na (teatry w całej Polsce), reżyseria filmowa, tele-
wizyjna filmografia, spektakle muzyczne - operowe  
i operetkowe. Zajmował się także pracą pedagogicz-
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ną, był dyrektorem teatrów, zagrał kilka ról filmo-
wych. Duża część ze stu reżyserowanych przez nie-
go przedstawień powstała na scenach zagranicznych.

Zadebiutował w 1973 r. w Teatrze Ateneum  
w Warszawie sztuką „Pokojówki” J. Geneta. Jako 
student filozofii pisał pracę magisterską u prof.  
L. Kołakowskiego właśnie o autorze tej sztuki, 
ale jak już wspomniałem, zaproponowano Mu po  
wyjeździe profesora zmianę tematu (filozofia Mark-
sa), ale nie podjął się tego. Lata 1973-1980 to zdo-
bywanie doświadczeń i praca w wielu teatrach  
w Polsce. Między innymi w Teatrze im. W. Bogu-
sławskiego w Kaliszu wyreżyserował „Męża i żonę” 
A. Fredry, w Teatrze Bałtyckim w Koszalinie „Ich 
czworo” G. Zapolskiej, w Teatrze Polskim w Byd-
goszczy „Upiory” H. Ibsena i „Publiczne zwymyśla-
nia” P. Handkego, w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie 
„Dzień dobry i do widzenia” A. Fugarda, „Zamek” 
F. Kafki, „Iwona, księżniczka Burgunda” W. Gom-
browicza, „Dziady” A. Mickiewicza, w Teatrze Pol-
skim w Poznaniu „Szkołę żon” Moliera, w Teatrze 
Śląskim w Katowicach „Zmierzch długiego dnia” 
E. O`Neila oraz włoską adaptację „Młyny Totenhor-
nu” K. Truchanowskiego, „Mein Kampf” G. Tabori 
(także scenografia), „Makbeta” W. Szekspira (tak-
że scenografia), w Teatrze w Opolu „Drugi pokój”  
Z. Herberta (sztukę zdjęła cenzura), w Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu „Zemstę nietoperza” J. Straussa.

Zagęszczającą się atmosferę polityczną i gospo-
darczą w Polsce lat 70-tych odczuł reżyser osobi-
ście, za wystawienie sztuki „Młyny Totenhornu” 
został wyrzucony z Teatru Śląskiego i nie pozwala-
no mu reżyserować. W latach 1978-79 zarabiał jeż-
dżąc swoim Fiatem 125p jako nielegalną taksówką.  
Z wygnania reżyserskiego, jak wspomina, wybronił 
go Zygmunt Hübner proponując mu pracę w Byd-
goszczy i Olsztynie. 

H. Baranowski rozpoczął starania o wyjazd do 
Berlina, a dlaczego właśnie tam, mówi: To mia-
sto otoczone murem i drutami kolczastymi, miasto,  
w którym iskrzyło od inspiracji, od niezwykłych  
ludzi z całego świata - naukowców, literatów, artystów  
i dziwaków.

W Berlinie założył w 1980 r. Transformtheater. 
Nie przewidywał, że praca w Berlinie pochłonie go 
na piętnaście lat. Tu wyreżyserował takie spektakle 
jak: „Stara kobieta wysiaduje” S. Różewicza, „Król 
Dawid” H. Kajzara, „Operetka” W. Gombrowicza, 
„Sonata widm” A. Strindberga, „Zamek” F. Kafki. 
Ta sztuka wyreżyserowana przez H. Baranowskiego 
jeszcze w Polsce w 1975 r. została nagrodzona na 
Festiwalu Polski Północnej, a w Niemczech miała 
doskonałe recenzje.

Teatr w Berlinie stał się modny w Niemczech. 
W 1981 r. „Proces” F. Kafki został zaproszony na 
festiwal do Florencji. W 1983 r. H. Baranowski 

Studniówka 1961 r., Henryk Baranowski drugi od prawej (fot. ze zbiorów Marii Ochot)
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wyreżyserował pierwsze przedstawienie „Taniec 
śmierci” A. Strindberga. Kontakty z krajem, czoło-
wymi postaciami polskiej reżyserii umożliwiły mu 
założenie w 1983 r. Międzynarodowych Seminariów 
Teatralno-Filmowych, na których zajęcia prowadzi-
li m.in. L. Adamik, E. Axer, F. Bajon, A. Holland, 
K. Kieślowski, J. Kott, T. Łomnicki, W. Marczew-
ski, A. Wajda, A. Wasiliew, R. Wilson, E. Żebrowski  
i wielu czołowych reżyserów niemieckich. W latach 
1983-93 prowadził seminarium reżyserskie w Ber-
linie i wykładał w Wyższej Szkole Teatralnej Focal  
w Bernie (Szwajcaria). Za swoją pracę i niezwykłe 
osiagnięcia w szerzeniu polskiej kultury i sztuki za 
granicą w 1992 r. otrzymał nagrodę Ministra Spraw 
Zagranicznych za Wybitne Zasługi w Szerzeniu Pol-
skiej Kultury i Sztuki za Granicą. W 1995 r. skończył 
pracę w Berlinie, na pożegnanie wystawiając sztukę 
„W domu obcości”. Tak wspomina: Pożegnałem się 
z Transformatheater, przyjaciółmi i Berlinem, który 
odbił w mojej duszy głęboką pieczęć szczęśliwych mo-
mentów twórczego natchnienia, jakie ofiarowało mi 
bogactwo tego miasta.

Podczas pobytu w Berlinie, będąc już znanym re-
żyserem, napisał do prezydenta Niemiec Richarda von 
Weizsäckera list w sprawie pokazywania w telewizji 
niemieckiej granicy polskiej z 1939 r. Sprawa została 
załatwiona bardzo szybko. H. Baranowski otrzymał 
po kilku dniach list z kancelarii prezydenta, a mapy 

pogody zostały uaktualnione o teraźniejsze granice 
Polski.

Okres pracy w Berlinie pozwolił na reżyserowa-
nie w wielu państwach świata. Spośród ponad 100 
spektakli wyreżyserowanych przez H. Baranowskie-
go połowa powstała na scenach w Stanach Zjedno-
czonych (New York, Chicago, Las Vegas, Tennessee, 
Knoxville). Były to spektakle wystawiane w więk-
szości na uniwersytetach tych miast. Reżyser pra-
cował nad spektaklami także w Szwecji, Norwegii, 
Chorwacji, Holandii, Anglii oraz w Rosji (Omsk, 
Czelabińsk, Nowosybirsk). Za swoje spektakle 
otrzymywał nagrody i wyróżnienia na międzynaro-
dowych festiwalach we Florencji, Bratysławie, Oslo, 
Bergen. Oto niektóre z nich:
- Nagroda ITI za Popularyzację Polskiej Kultury  
Teatralnej za Granicą (1991),
- Chicago 1992 r. - nagroda za najlepsze przedsta-
wienie sezonu 1991/92 („Peepshow” G. Tabori),
- Wszechrosyjska Złota Maska - za najlepszą insce-
nizację operową w Rosji w 2003 r. („Życie z idiotą” 
A. Schnittkego w operze w Nowosybirsku),
- Złota Maska za najlepszą inscenizację i reżyserię  
i Srebrna Łódka za najlepszy spektakl w sezonie 
2000 r. „Euchaton” F. Glassa w Teatrze Wielkim  
w Łodzi.

Życie za granicą pozostawiło po sobie życiowe 
problemy. Bardzo brakowało Mu kontaktów z matką 

Studniówka 1961 r., Henryk Baranowski siedzi pierwszy z prawej, obok Wiktorii Gałkiewicz (fot. ze zbiorów Marii Ochot)
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Ireną, o co miał później do siebie pretensje, że tak 
długo była bez niego. W 1990 r., podczas pobytu w 
Chicago, otrzymał wiadomość o śmierci ojczyma, 
który zmarł w Bolesławcu. Wspomina: Nagle zda-
łem sobie sprawę, że odszedł ode mnie ktoś niezwy-
kle mi bliski, dobry człowiek, który przez 40 lat speł-
niał rolę mojego ojca z wielką cierpliwością i był dla 
Irenki (mamy) ochroną, pomocą i miłością.

H. Baranowski po powrocie z Berlina musiał 
kupić w Warszawie mieszkanie. Brakowało mu  
pieniędzy. Z radością wspomina, że pomogli mu  
Maria i Krzysztof Kieślowscy pożyczając bez  
problemów brakującą sumę. Zajął się pracą, zdoby-
wał w Polsce (po Berlinie) doświadczenia w pracy 
dyrektorskiej. W 1995 r. został dyrektorem arty-
stycznym Teatru Małego w Warszawie, a w latach 
2003-2004 pełnił funkcję dyrektora naczelnego  
Teatru Śląskiego w Katowicach. Bardzo chętnie 
podjął się też pracy pedagogicznej, gdyż lubi dzie-
lić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą.  
W latach 2002-2004 prowadził warsztaty reżyser-
sko-aktorskie Playground w Londynie.  

Liczne tytuły profesorskie świadczą o wielkim 
uznaniu dla talentu i umiejętności Pana Henryka: 
profesor Uniwersytetu Tennessee (USA) w latach 
1995-2000, visiting profesor Uniwersytetu w No-
wym Yorku - 1999 r., profesor Uniwersytetu w Gie-

ßen (Niemcy) 1988-1990, profesor Uniwersytetu  
w Bergen (Norwegia) 1987-1993, docent Akademii 
Filmowej w Monachium 1983-1995, pracował także 
w Teatrze Høgskolen w Oslo.

W Polsce reżyserował i inscenizował dla Telewi-
zji: w 1992 r. „Tak chcę tak” na podstawie „Ulisse-
sa” J. Joyce`a, w 1997 r. „Dla Fedry” P. O. Enguista,  
w 2000 r. „Puste niebo” G. Botaille, w 2002 r. „Świę-
ta i Wiedźma” na podstawie „Mojry” C. Skrzyposz-
ka, w 2004 r. „Noc jest matką dnia” L. Norena.

Henryk Baranowski ma w swoim życiorysie re-
żysera role aktorskie, które traktował jako swego 
rodzaju odskocznię od reżyserii. Grał u Krzyszto-
fa Kieślowskiego (z którym był zaprzyjaźniony)  
w „Dekalogu” I i III Krzysztofa (w I - rola głów-
na), w „Róży Luksemburg” Józefa - brata Róży  
w reżyserii M. von Trotta, w „Panu Tadeuszu”  
A. Wajdy grał Napoleona. Grywał także w Teatrze 
Telewizji: (1997) rola ojca w „Szarej róży” T. Dettlof-
fa, rola męża w „Śmierci w Tyflisie” M. Dejczera.  
W 1998 r. grał również w sztuce „Duże i małe”, którą 
reżyserował P. Łazarkiewicz. 

Analizując pracowite, bogate i twórcze życie na-
szego utalentowanego wszechstronnie bolesławiani-
na należy wspomnieć, że jest On również przykła-
dem wręcz bohaterskiej walki z chorobą dręczącą 
go od dziesięciu lat. Operacja w Berlinie, leczenie  
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w wielu klinikach Europy. Pobyt na leczeniu  
w Meksyku w 2009 r. wykorzystał Pan Henryk na po-
znanie tego rejonu świata. Poznawał kulturę Majów  
i Azteków, patrzył na nią mniej jako reżyser, więcej 
jako filozof, bo przecież był studentem prof. Koła-
kowskiego. Napisał o tym pobycie: Od kiedy zacho-
rowałem, stałem się przez te lata innym człowiekiem. 
Pozbyłem się egotyzmu, agresywności. Jestem przy-
jaźnie nastawiony do wszystkiego, co mnie spotyka. 
Trapiące mnie przez lata depresje i melancholia pę-
kły jak bańka mydlana.

Ale i bywały refleksje smutniejsze: Będąc  
w Meksyku, widząc jak czas chowa pod swój płaszcz 
zapomniane życie wielkich cywilizacji, ile trzeba  
wysiłku, by odnaleźć ich ślady. Uświadomiłem sobie, 
że podobnie jest z naszym życiem, także moim. Wiele 
lat wysiłków poświęciłem pracy, miewałem sukcesy, 
a dziś nikt prawie już o moich przedstawieniach nie 
pamięta. Teatr przemija szybko.

Przypomnę tylko, że reżyser był również w swo-
im Bolesławcu dowiadując się o możliwości leczni-
cze „nanowody”. Zawsze podczas pobytu w naszym 
mieście zamieszkuje w Villi Ambasada, ponieważ 
jest zaprzyjaźniony z Bogdanem Nowakiem. Mimo 
przeciwności losu Henryk Baranowski nadal aktyw-
nie pracuje. W Operze krakowskiej wyreżyserował 
„Napój miłosny” G. Donizettiego, a premiera od-
była się 2 grudnia 2012 r. Sporo też pisze w swoim 
Brwinowie. Tu znów wracają radośniejsze myśli,  
a widać to w jego słowach: Cieszę się życiem, wraca 
mi energia, sypią się pomysły. Wiem, że chcę i mogę 
dać ludziom radość i nadzieję. Mając jednocześnie 
poczucie pełnej wolności i niezależności. Czegoż 
więcej od życia można oczekiwać.

Wspiera go zawsze rodzina, dwie dorosłe córki - 
Olga i Stefania, a także ukochana wnuczka Monika.

Bolesławiec jest dla Henryka Baranowskiego  
nadal miejscem ważnym. Tu pochowana jest jego 
ukochana mama Irenka, babcia Stefania i ojczym 
Zdzisław Cordier, którego kochał jak rodzonego 
ojca. Ma tu też wielu przyjaciół ze szkoły. Szcze-
gólnie ciepło wypowiada się o Jadzi Szczurowskiej, 
która odwiedzała Jego mamę i jest z nim zaprzyjaź-
niona.

Henryk Baranowski jest także poetą. W wielu po-
dróżach po świecie, w pociągu, w szpitalu, w samo-
locie pisze wiersze. Jego tomik Pęknięte niebo i Po-
dróż (wydany pod pseudonimem Edward Cordier) 
to rozważania o miłości, przemijaniu i życiu. Często 
wraca do przeszłości. Oto fragment wiersza Pociąg  

z Krakowa do Bolesławca 9.09.92: 
I znowu jadę
z miasta do miasta
pomiędzy nowe twarze.
Opuszczam tych
których znam,
lubię,
kocham
tych którzy czegoś ode mnie oczekują
i tych
którzy ode mnie niczego nie chcą.
Witam
tych, których niegdyś opuściłem
obserwuję zmiany czasu
zmiany uczuć.

A w wierszu zatytułowanym Modlitwa pisze:
Uczyń abym moje cierpienie przyjął w spokoju
Uczyń aby mój lęk nie lękał nikogo
(…)
I chciałbym jeszcze jedno
żeby ptaki zawsze śpiewały
w lesie
w Kliczkowie.

Zygmunt Brusiło
fotografie z archiwum autora
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Katarzyna Żak: Zdaje się, że o mało co, a nie 
zostałabyś prawnikiem lub ekonomistką?

Magdalena Konieczna: Myślałam też o dzienni-
karstwie. Takie miałam plany w liceum. Praktycznie 
do klasy maturalnej nie mogłam się zdecydować, co 
dalej. Decyzja o kształceniu artystycznym pojawiła 
się dość późno. Chyba nie będę jedyna, jeśli dodam, 
że wpływ na nią miała wielka osobowość naszego 
miasta, pani Jolanta Ajlikow-Czarnecka, do której 
- w zasadzie dla przyjemności - zaczęłam chodzić 
na zajęcia. „Delikatnie mnie popchnęła” w stronę 
sztuki, choć wszyscy, którzy znali Panią Profesor 
wiedzą, że w jej przypadku słowo „delikatnie” brzmi 
eufemistycznie.

Zgadza się. Miała profetyczną moc przewi-
dywania i niezwykłą umiejętność diagnozowania 
ludzi. Zresztą Pani Profesor się nie odmawiało. 
Dziś, z perspektywy czasu przyznasz, że miała 
rację?

Zdałam sobie sprawę, że sztuka jest tym, co wią-
że najważniejsze dla mnie umiejętności i wartości. 

Aby być artystą, trzeba być humanistą, znać historię, 
stworzone przez człowieka kody kulturowe, symbo-
le, alegorie. Umieć znaleźć język komunikowania 
się z innymi, a nawet, co w moim przypadku jest 
ważne, orientować się w zagadnieniach z dziedziny 
nauk ścisłych, chemii czy fizyki. Nie twierdzę, że 
opanowałam to wszystko, ale staram się i ustawicz-
nie uczę.

Uczysz się sama i uczysz innych jednocześnie. 
W tym roku świętować będziesz jubileusz 10-le-
cia Pracowni Grafiki Warsztatowej w MDK, ale 
pracę pedagogiczną rozpoczęłaś dużo wcześniej?

Edukacją artystyczną dzieci i młodzieży zajmuję 
się od 2000 r. Rozpoczęłam ją w rok po ukończe-
niu studiów magisterskich z zakresu grafiki warsz-
tatowej na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Częstochowie. Od początku byłam 
związana z Młodzieżowym Domem Kultury, a od 
niedawna równolegle prowadzę zajęcia w Pracowni 
Szkła i Witrażu w Bolesławieckim Ośrodku Kultury 
- Międzynarodowym Centrum Ceramiki, co jest wy-
nikiem studiów podyplomowych z zakresu witrażu 
(w 2010 r. na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych - przyp. red.)

Wróciłaś też do licealnych marzeń o dzienni-
karstwie studiując 2 lata na tym kierunku?

Tak - Dziennikarstwo i Public Relations na Uni-
wersytecie Wrocławskim - całkiem poważnie myśla-
łam o tej drodze, ale jak zwykle, życie weryfikuje 
niektóre zamierzenia. Wcześniej współpracowałam 
trochę z lokalnymi mediami, bardzo miło wspo-
minam ten czas. Zresztą i dziś przydają mi się te 
umiejętności w promowaniu własnej twórczości, 
ale przede wszystkim uczestników zajęć. Wiem, 
jak ważną kwestią we współczesnym świecie jest 
informacja, a w przypadku działań artystycznych 
szczególnie ważne jest to, aby młodzi ludzie, którzy 
tworzą, mogli pochwalić się swoimi pasjami i suk-
cesami.

A jest czym się chwalić. Wielu uczestników 
Twoich zajęć zdobywa liczne nagrody w konkur-
sach plastycznych. Jednak sama powtarzasz, że 
nie to jest w tej pracy najważniejsze?

Sukcesy są motywujące i przyjemne, bez wątpie-
nia, ale praca z dziećmi i młodzieżą ma głębszy wy-
miar. To wychowanie, które odbywa się przez sztukę, 
a więc czasami nawet nieświadomie. Uczę plastyki 
w sensie poznawania technik, ale też wszystkiego, 



85

W blasku światła. Rozmowa z Magdaleną Olgą Konieczną

co wiąże się z wrażliwością i umiejętnością wyraża-
nia siebie. Zauważyłam, że do działań plastycznych 
bardziej skłonne są osoby introwertyczne, skupione, 
nawet zamknięte, ale z bogatym wnętrzem. Oczy-
wiście, to często kwestia osobowości, nawet genów          
i środowiska rodzinnego. Ale uważam, że wszystkie 
dzieci są zdolne. W wieku 4-6 lat mają fantastycz-
ną gotowość do podejmowania się wielu działań.  
Są „czyste”, czyli nieskażone schematami i ocenami 
w stylu - ładne, brzydkie. Są otwarte na wszystko co 
nowe, bez żadnego balastu uprzedzeń i ograniczeń. 
Ogromna wnikliwość w obserwacji świata, zaskaku-
jące pytania, ciekawe wnioski, konsekwencja, żela-
zna logika - coś niesamowitego. No i wyobraźnia! Te 
cechy predysponują do dalszego „bycia twórczym”.

A potem „zabija się” w nich kreatywność              
i zdolność wyrażania siebie?

To smutne, ale chyba tak jest. Nie wiem, czy 
dzieje się tak na poziomie szkoły, czy może my do-
rośli narzucamy własne ograniczenia? Zapominamy, 
że poprzez sztukę możemy wiele nauczyć, cho-
ciażby tolerancji, zdolności do autorefleksji, nawet 
często autoterapii. Poza tym działania plastyczne 
uruchamiają wiele umiejętności: koordynacja wzro-
kowo-ruchowa, sprawność manualna, umiejętność 
skupienia uwagi, koncentracji, rozwijanie pamię-
ci wzrokowej. Każda dziedzina sztuki ma wielką 
moc, nie tylko plastyka. Im dłużej pracuję z dziećmi  
i młodzieżą, tym bardziej fascynują mnie te kwestie. 
Boli mnie, że edukacja plastyczna w szkołach jest 

obecnie traktowana po macoszemu, takie tam ma-
chanie pędzelkiem, niepotrzebna bzdura. A przecież 
musimy wykształcić przyszłego odbiorcę sztuki, czy 
szerzej kultury, zjawisk współczesnego świata, świa-
domego widza i współuczestnika życia społecznego!

Widza i twórcę! To niestety temat na dłuższą 
rozmowę, ale skoro mowa o terapeutycznej roli 
sztuki, to masz doświadczenie w pracy z osobami 
niepełnosprawnymi umysłowo?

W mojej praktyce zawodowej to jedno z najcen-
niejszych doświadczeń. Uświadomiło mi, jak ważna 
jest indywidualizacja w procesie nauczania. Kontakt 
z podopiecznymi Powiatowego Zespołu Szkół i Pla-
cówek Specjalnych polegający na wspólnych warsz-
tatach artystycznych - to niezwykłe przeżycie. Dla 
mnie osobiście, ale myślę, że i dla nich. Oni po pro-
stu patrzą na to samo, ale widzą inaczej, nazywam to 
„filtrowaniem wizji”. Obserwowanie tych twórców 
przy pracy mnie samą nauczyło, że w sztuce nie ma 
barier, jest za to płaszczyzna, która wszystko zrów-
nuje. Przecież kiedy oglądamy prace, to czy zasta-
nawiamy się, kto i w jakim stanie psychicznym je 
tworzył? Ogromnym przeżyciem był też publiczny 
pokaz tych działań w 2009 r. Odbiór społeczny, nie 
tylko samych uczestników warsztatów czy ich naj-
bliższych, ale i szerszej widowni pokazał, że poziom 
wrażliwości i emocji w sztuce jest niczym nieogra-
niczony. Do mojej pracowni w BOK-MCC przycho-
dzą teraz podopieczni II Środowiskowego Domu Po-
mocy. To inna wiekowo grupa, ale równie wspaniale 

Forest / witraż 40x70 cm Blater / witraż 40x70 cm Green Valley / witraż 40x70 cm
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reagująca i pracująca. Dla nich ważny jest także sam 
fakt wyjścia na zajęcia, znalezienia się w innej prze-
strzeni. Tworzą naprawdę poruszające rzeczy. 

Jesteś mamą trójki dzieci. Z pewnością odzie-
dziczyły talent artystyczny?

Ida ma 11 lat, a Marika 4 i obie lubią plastykę, 
sprawia im to radość, więc uczestniczą w różnych 
zajęciach, nie tylko w mojej pracowni. Czy wybio-
rą kiedyś tę drogę samorealizacji? Nie wiem. Mają 
szansę to poznać i wtedy zadecydują. Ida uczęszcza 
też na zajęcia do Szkoły Muzycznej i widzę, jak 
rozwija się u niej percepcja słuchowa, praktycznie 
wszystkie wiadomości zapamiętuje z lekcji. To do-
wód na to, że każda dziedzina sztuki rozwija i warto 
stwarzać dzieciom warunki, by ją uprawiały. Borys 
ma dopiero 10 miesięcy, ale ogromną ciekawość 
świata i potrzebę manipulacji przy każdym przed-
miocie, więc wróżę mu sukcesy w inżynierii. Oczy-
wiście to tylko żart, na tym etapie każda droga roz-
woju jest otwarta.

Wywołałam temat dzieci celowo, chcąc Cię 
sprowokować do wyznania, jak godzisz wszystkie 
obowiązki - dom i rodzina, praca pedagogiczna 
i własna twórczość. Wszędzie Cię „pełno” i to  
w sensie artystycznym?

Mam taki ulubiony przedmiot, który nazywa się 
„organizer”! Pomaga mi okiełznać i zaplanować 
czas. Poza tym, im więcej obowiązków, tym lepiej 
sobie radzę z ich organizacją. Dzieci również uczą 
rodzica dokonywać właściwych wyborów - wiem, 
co jest priorytetem, wiem, co można sobie odpuścić, 
a co wręcz należy zignorować. Wyrobiłam w sobie 
dyscyplinę i stwierdziłam, że poukładanie sfer ży-
ciowych po prostu pomaga. Moja twórczość odbywa 
się niejako „po godzinach”, trochę kosztem rodziny 
- podobno sztuka jest zaborcza - coś w tym stwier-
dzeniu jest. W tym miejscu składam podziękowania 
najbliższym za pomoc i akceptację moich zaintere-
sowań.

Zajmujesz się witrażem, grafiką, fotografią, 
batikiem, ostatnio eksperymentujesz z ceramiką 
i szkłem. Czy coś pominęłam?

Malarstwo i exlibrisy, choć te wykonuję w techni-
ce graficznej. Istotnie, wiele dziedzin artystycznych 
mnie pasjonuje. Jeśli chodzi o batik to jest to raczej 
„wypadek przy pracy”. To bardzo ciekawa technika 
tworzenia obrazów na materiale, lubię ją, ale traktuję 
jakby mniej poważnie. Dla mnie to taki projekt wi-
trażu, szkic na tkaninie, zabawa z kolorem. Niemniej 
to istotny element twórczości, pozwalający również 

zmierzyć się z wielkim formatem prac. Zdarza się, że 
projektuję prace z myślą o konkretnej przestrzeni lub 
jako przedmiot użytkowy. Przemawia tu do mnie se-
cesyjna idea integracji sztuk czy romantyczny postu-
lat sztuki totalnej. Inspirują mnie konkretne miejsca, 
przestrzeń miejska. Sztuka powinna funkcjonować 
w codziennym życiu, byśmy zaczęli ją odbierać jako 
coś naturalnego istniejącego obok nas, może z cza-
sem jako coś potrzebnego.

Czy jest jednak jakiś wspólny mianownik tych 
działań, coś, co je łączy, spaja?

Elementem wiążącym jest światło. W każdym z 
przypadków. Oczywiście najbardziej widoczne jest 
w witrażu, ale grafika to też poszukiwanie relacji 
pomiędzy światłem i cieniem, z kolei fotografia to 
„rysowania światłem”. Lubię takie mocne kontrasty, 
ale i jestem wyczulona na te świetlne i kolorystyczne 
niuanse. Oko już samo reaguje jak obiektyw kadru-
jąc rzeczywistość, po tylu latach pracy w zawodzie 
widzi się świat obrazami. Szukam światła w faktu-
rze, tworzywie. Potrafię się zatrzymać nad jakimś 
blikiem czy błyskiem na ścianie, murze, a później 
tego szukać w swojej sztuce. Może stąd fascynacja 
szkłem, a ostatnio jego współistnieniem z cerami-
ką. Odrębne materie, każda inaczej reaguje i odbija 
światło. 

Czyli powrót do metafizyki światła?
Symbolika światła w średniowieczu i cała fi-

lozofia z nim związana - myślałam nawet o takim 
temacie pracy magisterskiej. Miało być o katedrach 
gotyckich i witrażach, wyszło o wideoklipie. Ale 
światło to też kolor, jak na przykład u impresjoni-
stów. Wcześniej jeszcze barok - mocny kontrast, 
czyli światło i cień, dynamika obrazu i formy. Świa-
tło ma aktywną naturę, to jak widzimy, odbieramy 
świat (nawet w sensie psychologicznym) zależy od 
światła. Fakt, że cokolwiek widzimy - to nic inne-
go jak obecność światła. Nie przedłużając jednak 
opowieści o świetle - kolejnym zagadnieniem moich 
poszukiwań obok symboliki, koloru i kontrastu jest 
forma. Paradoksalnie, żadne dzieło plastyczne nie 
wywarło na mnie takiego wrażenia, jak „Teoria wi-
dzenia” Strzemińskiego. Także zagadnienia czystej 
formy i formizmu stanowiły pasjonującą literaturę. 
W Europie z kolei - Awangarda początku XX wieku, 
która zaczęła stawiać pytania, negować, poszukiwać, 
burzyć zastany porządek i grzeczną sztukę. Dla mnie 
ta postawa, określenie nowego miejsca sztuki i arty-
sty w życiu codziennym jest ważniejsza, niż fizycz-
ne dzieła sztuki tamtego okresu. Te poszukiwania 
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zaprowadziły mnie w kierunku twórczości Kantora, 
sceny plastycznej, filmu awangardowego. W tym 
momencie nie sposób pominąć fotografii, jako zapi-
su działań, myśli, wrażeń, tego, co ulotne, doświad-
czeń ze światłem i kolorem. Mam też świadomość, 
że z braku czasu wielu moich pomysłów artystycz-
nych nie zrealizuję, wiele prac jest w formie szkiców, 
koncepcji. Inna sprawa, że nie interesuje mnie dzieło 
jako takie, w swojej materialnej formie - ważne jest 
też to, co się wydarzy po drodze. Owszem - gotowa 
praca daje satysfakcję, ale sam proces twórczy jest 
zdecydowanie bardziej pasjonujący. Finalny efekt w 
postaci wystawy - i pora na nowe poszukiwania oraz 
doświadczenia, otwierania się na to, co nowe.

W swoich pracach hołdujesz zasadzie, że pa-
nujesz nad wszystkim od początku to końca, czy 
może jest jakiś element przypadku?

A czy w życiu istnieje coś, nad czym człowiek 
może zapanować? Oczywiście pierwszy jest im-

puls, później konkretna wizja. Wiem, do czego chcę 
dojść, jaka technika, jaka forma. To wszystko - po-
tem zaczyna się „przygoda” - technologia czasami 
zaskakuje zarówno negatywnie, jak i pozytywnie. 
Działanie przypadku w sztuce, potrafi otworzyć 
nowe drogi poszukiwań - lubię eksperymenty. Może 
dlatego filozofia awangardy dwudziestowiecznej jest 
mi szczególnie bliska, jak i również zjawiska moder-
nizmu i sztuki postmodernistycznej. 

Nie masz jednak wrażenia, że czasami bar-
dziej awangardowy jest Caravaggio niż współ-
cześni twórcy?

Mam, ale to chyba dobrze. W pewnym stopniu 
sztuka doszła do ściany i musimy ją przerobić na 
nowo. To co obecnie dzieje się w sztuce, czasami nie 
ma z nią nic wspólnego - przecież studia plastyczne 
nie tworzą artysty, dają jedynie warsztat. Dzisiejszy 
odbiorca ma z tym definiowaniem problem, bo ga-
lerie prezentują różny poziom wystawianych prac. 



89

W blasku światła. Rozmowa z Magdaleną Olgą Konieczną

Mnie fascynują zjawiska awangardowe, nawet nie 
same dzieła. Nie zachwyca mnie „Fontanna” Du-
champa (czyli wystawiony pod tą nazwą pisuar na 
wystawie „Społeczeństwa Zjednoczonych Arty-
stów” w 1917 r. - przyp. red.), ale zamysł twórczy, 
który wprowadził ferment w sztuce współczesnej. 
Uważam, że obecny odbiór sztuki wymaga od wi-
dza większego zaangażowania, ale też znajomości 
zjawisk również społecznych. Zresztą, nawet by zro-
zumieć język tradycyjnej, akademickiej sztuki trze-
ba być erudytą. Współczesna sztuka nie musi być 
„ładna” - sztuka powinna zmuszać do refleksji. Po-
kuszę się o stwierdzenie, że wielkość dzieła mierzy 
się czasem, jaki poświęcamy na kontemplację jego 
treści bądź formy, tym jak głęboko wryło się w naszą 
pamięć lub zburzyło nasze pojmowanie świata, zja-
wisk, relacji... Refleksja - tak właściwa sztuce, po-
winna poprzedzać każde działanie. Przyglądając się 
współczesnej cywilizacji konsumpcyjnej mam wra-
żenie, że właśnie to głębsze zastanowienie się nad 
jakimś zjawiskiem jest kompletnie pomijane, jak coś 

zbędnego. Skoro coś jest niemierzalne, niewymierne, 
to udajemy, że tego nie ma. Dlatego tak ważna jest 
edukacja dzieci i młodzieży - wychowanie poprzez 
sztukę. Ucząc kreatywności tak naprawdę przygoto-
wuje się dziecko do dorosłego życia - rozwiązanie 
problemu plastycznego to nic innego jak analiza. Nie 
jest istotne to, czy dzieło się podoba czy nie - waż-
niejsze jest to, dlaczego wzbudziło taki a nie inny 
odbiór. A z odpowiedzią na pytanie „dlaczego” widz 
ma często problem... a przecież to jest pytanie, jakie 
zadają często małe dzieci...

I zatoczyłyśmy koło w naszej rozmowie!
Nie potrafię inaczej. Sztuka wypełnia moje ży-

cie, jest jak oddychanie - niezbędna. Mam szczęście,  
że jest związana z całym moim życiem zawodowym. 
Gdybym wybrała inny zawód - byłabym pewnie in-
nym człowiekiem. Podobno nasz los jest zapisany  
w gwiazdach, nic nie jest dziełem przypadku - tak 
więc „światło - świeć, światło prowadź mnie...”

Rozmawiała Katarzyna Żak

Batic - Wystawa BOK - MCC  2013 r.
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Świat nieustannie mnie zaskakuje. Rozmowa z Joanną Mysłek-Michnowską

Katarzyna Żak: Hasło „Bolesławiec - miasto 
ceramiki” zazwyczaj kojarzy się turystom i miesz-
kańcom ze Świętem Ceramiki, z ofertą sklepów 
z ceramiką, rzadziej, niestety, z Międzynarodo-
wym Plenerem Ceramiczno-Rzeźbiarskim. Jed-
nak, dla wielu młodych ludzi, a szczególnie tych, 
którzy uczestniczyli lub uczestniczą w zajęciach 
MDK - skojarzenie jest jedno - Twoja pracownia 
ceramiczna. W zasadzie można powiedzieć - pra-
cownia pani Asi, bo to autorski projekt. 

Joanna Mysłek-Michnowska: W dodatku pro-
jekt, który doczekał się już pełnoletności, bo pracuję 
w MDK już 18 lat. To była moja pierwsza praca po 
studiach. Pracownię ceramiczną wymyśliłam sama  
i stworzyłam w oparciu o życzliwą współpracę Za-
kładów Ceramicznych Bolesławiec. Od samego 
początku Zakład wspomagał nas szkliwami, gli-
ną oraz wypałem prac, gdy nie było jeszcze pieca  
w MDK. Umożliwiał nam także ceramiczne plenery 

w czasie wakacji, w których brali udział uczestnicy 
moich zajęć, czasami nawet z rodzicami. Z czasem 
rozszerzyliśmy jeszcze te działania o plenery zimo-
we, bo okazało się, że możliwość tworzenia w trak-
cie ferii to świetna propozycja. Zresztą takie plenery 
odbywają się także i dziś, i cieszą się one niesłab-
nącym powodzeniem, choć już zapraszamy na nie 
do MDK, gdyż biorą w nich udział także maluchy. 
W pracowni odbywają się - poza regularnymi zaję-
ciami - warsztaty dla dzieci ze szkół i przedszkoli, 
a także innych placówek kulturalno-oświatowych  
z Bolesławca i jego okolic. 

Z pewnością niebagatelną rolę odgrywa fakt, 
że młodzi twórcy mogą zetknąć się z przestrzenią 
zakładu, poczuć „magię” tego miejsca, przekonać 
samemu, jak wygląda proces produkcji. Jednak 
od paru lat pracownia w MDK dysponuje wła-
snym piecem do wypału.

Ceramika potrzebuje ognia. Przez kilka lat ist-
nienia pracowni wszystkie stworzone przez uczest-
ników zajęć prace musieliśmy przewozić do wypa-
łu do Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. Było 
to duże utrudnienie z uwagi na kruchość materiału. 
Marzyliśmy o piecu, ale był to duży wydatek. Szan-
sa pojawiła się w 2005 r. wraz z propozycją, którą 
złożył nam pan Jerzy Małachowski, ówczesny wice-
prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Okazało się, że nasze prace 
mogą być doskonałym, unikatowym gadżetem pro-
mującym działania Funduszu, więc dostaliśmy duże 
zlecenie na ceramiczne płytki. I tak, można powie-
dzieć, że na piec, o którym marzyliśmy przez wiele 
lat, pracownia zarobiła własnymi rękami. Satysfak-
cja była tym większa, że nasze prace „powędrowały” 
w świat. 

Prace Twoich podopiecznych wędrują w świat 
głównie dzięki wygrywanym konkursom, licznym 
wystawom i prezentacjom dokonań pracowni. 
Wielu uczestników zajęć to byli lub obecni stu-
denci uczelni artystycznych. Za swoją działalność 
zostałaś wyróżniona Nagrodą za Promocję Mia-
sta. Tak to sobie zaplanowałaś?

Nie chciałam być nauczycielem, absolutnie nie 
było to moje powołanie. A jednak, z czasem roz-
smakowałam się w tej pracy, w kontakcie z dziećmi, 
młodzieżą, a teraz uczę także dorosłych, starszych 
ode mnie. To bardzo duża rozpiętość wiekowa, ale 
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że mam zdolności w kierunku plastycznym, u niej na 
lekcjach malowałam pierwszą martwą naturę, zachę-
ciła mnie do nauki w tym kierunku.

Kiedy zapadła decyzja pójściu do Liceum Pla-
stycznego w Cieplicach chodziłam też na rysunek do 
plastyczki mieszkającej w Jeleniej Górze - Lidii So-
kal-Wereszczyńskiej. Te dwie kobiety pomogły mi 
na starcie.

Później były studia na Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu wydział 
projektowania ceramiki i szkła. 

Dyplom z projektowania ceramiki obroniłam  
w 1994 r. Okres studiów wspominam z nostalgią. 
Był to czas intensywnej pracy twórczej, rozwoju pod 

ta różnorodność okazuje się być bardzo inspirująca. 
Jeśli chodzi o nagrodę, to odbieram ją jako dostrze-
żenie działania pracowni ceramicznej, czyli należy 
do wszystkich jej uczestników. 

Twoje pierwsze fascynacje sztuką miały miej-
sce w…?

…Jeleniej Górze. Miałam szczęście w szkole pod-
stawowej do nauczyciela plastyki z pasją. To moje 
pierwsze spotkanie z historią sztuki - wyświetlane 
slajdy - obrazy znanych malarzy, starożytne budowle 
- to wszystko z żarliwym komentarzem sprawiło, że 
startowałam nawet w konkursach wiedzy o sztuce. 
Zainteresowanie historią sztuki i archeologią zostało 
mi do dziś. To ta nauczycielka pierwsza zauważyła, 
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każdym względem. Czas przyjaźni pielęgnowanych 
do dziś. Jak każdy chyba student oprócz zajęć, któ-
re na tego rodzaju uczelni są absorbujące, starałam 
się mieć czas na kino, teatr, basen. Żeby tak wrócić  
w tamten czas…

Czy fakt, że wychowałaś się u podnóża Karko-
noszy ma jakiś wpływ na Twoją sztukę?

Kocham nasze góry. Co roku zabieram tam mo-
ich „studentów” z MDK na plener, ale malarski, bo 
ceramiczny byłby trudny do zrealizowania. Cztero-
dniowe wyjazdy w różne miejsca w Karkonoszach 
stały się już tradycją. Staram się zarażać moją pa-
sją wychowanków i dzielić się nią z nimi. Kontakt z 

przyrodą nakręca mnie pozytywnie, jest to dla mnie 
wartość konieczna do życia. Ładuję akumulatory 
wśród pól i lasów, na spacerze z psami. Ostatnio, od 
ponad roku - jazdą konno, która pochłania mnie co-
raz bardziej. A w sztuce… inspiruje mnie człowiek i 
przyroda. Jedno uzupełnia drugie.

Trudno przekazać taką ulotną więź pomiędzy 
człowiekiem a naturą młodym ludziom, którzy 
przychodzą do Twojej pracowni. Czy ceramiczna 
materia daje im takie możliwości?

Z wieloletniego doświadczenia wiem, że dzie-
ciom należy dać swobodę twórczej wypowiedzi. 
Nie ograniczając ich wyobraźni, nie przeszkadzając  
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niać i szanować ten kontakt, czerpać z tego radość.
Czy fakt, że chcesz lepiej zrozumieć i poznać 

świat dziecka spowodował, że ukończyłaś kurs 
oligofrenopedagogiki? 

Chciałam być bliżej dzieci dotkniętych niepełno-
sprawnością umysłową. Bezpośrednio wiązało się 
to z pracą z dziećmi z Powiatowego Zespołu Szkół 
i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, z którymi 
prowadzę warsztaty plastyczne. To bardzo ważne 
doświadczenie w moim życiu zawodowym, bo efek-
tem współpracy z nauczycielami i podopiecznymi 
tej placówki są coroczne wystawy i nagrody na kon-
kursach plastycznych.

w akcie twórczym dajemy szansę na rozwój i wypra-
cowanie indywidualnego postrzegania sztuki, odwa-
gi w wyrażaniu własnych myśli, emocji. Kierować, 
pokazywać drogę, ale ostrożnie i z wyczuciem, by 
mogły same poszukiwać.

Tworzywo nie ma tu wielkiego znaczenia, może 
tylko to, że jest to bardziej skomplikowany pro-
ces powstawania. Od dzieci można się naprawdę 
wiele nauczyć. Mają zaskakujące podejście do na-
szych utartych, schematycznych spojrzeń na świat. 
To wielka przyjemność przyglądać się, jak pracują  
z zaangażowaniem, radością, świeżością, sponta-
nicznością. Dopiero z czasem nauczyłam się doce-
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Czy masz swoją własną definicję sztuki? Coś 
jest Ci bliskie szczególnie?

Lubię impresjonizm za słońce w barwach, któ-
rymi malowali impresjoniści, za słoneczne pejzaże. 
Secesję za miękkość linii, delikatność, finezję rysun-
ku. Mało mam czasu na własną twórczość, nie tyle 
ile bym chciała, ale myślę, że z czasem, gdy wła-
snym dzieciom nie będę już tak potrzebna… Jednak 
wyznaję zasadę, że sztuka musi działać emocjonal-
nie na widza. Muszę czuć emocje autora i konfronto-
wać je z własnymi. Powinien być nawiązany kontakt 
między odbiorcą a autorem. Zdecydowanie wolę 
sztukę intuicyjną, taką z serca, pełną emocji, niewy-
kalkulowaną na komercyjny sukces i zysk. Dla mnie 
sztuka może mieć różny wymiar, może edukować, 
przestrzegać, straszyć, cieszyć, smucić, ważne, by 
nas poruszyła, byśmy przystanęli, pomyśleli. To tak, 
jak z dobrą książką lub filmem.

A jednak wielu woli oglądać filmy czy czytać 
książki, choć jak pokazują statystyki, liczba tych 
ostatnich zastraszająco maleje - niż zmuszać się 
do refleksji nad sztuką. To dość trudne zadanie, 
ale może właśnie dzięki pracowniom, takim jak 
Twoja - młodzi, ale także dorośli ludzie odkryją, 
że sztuka pozwala na fascynację życiem?

Życie to proces, wszystko wokół się zmienia. My 
także. Jeśli mamy otwarty umysł i serca możemy 
zmieniać się na lepsze. Dlaczego tego nie robić po-
przez sztukę. Mnie samą świat nieustannie zaskakuje 
i nie przestaję się mu dziwić. 

Ciekawe, co będzie dalej?

Rozmawiała Katarzyna Żak
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Barwy emocji. Rozmowa z Katarzyną Sas

Katarzyna Żak: Jesteś zodiakalnym Baranem, 
czyli: osobą otwartą, bezpośrednią, spontaniczną, 
lubisz zaczynać nowe rzeczy i cały czas działać - 
słowem nie potrafisz dłużej usiedzieć na jednym 
miejscu. Tyle horoskop. Patrząc na Twój dorobek 
- chyba wszystko się zgadza?

Katarzyna Sas: Coś w tym jest. W życiu twór-
czym zajmuje mnie przede wszystkim batik (ma-
lowanie wzorów na tkaninie woskiem, a później 
poddawanie jej kąpieli w barwnikach) i szkło - wi-
traż, mozaika, fuzing (zgrzewanie szkła w wysokiej 
temperaturze), ale realizuję się także w małych for-
mach biżuteryjnych z różnorodnych materiałów, a 
w swoim dorobku artystycznym mam też realizacje  
z zakresu projektowania przestrzennego i graficzne-
go, malarstwo ścienne, a ostatnio płaskorzeźby ce-
ramiczne, które powstały dzięki uprzejmości autor-
skiej pracowni Mateusza Grobelnego w BOK-MCC. 
Czyli chyba jestem niespokojną duszą. 

Zauważyłam jednak pewną „stałość” w Two-
jej bogatej biografii, a mianowicie działalność  

pedagogiczną, czyli pracę z dziećmi i młodzieżą 
w MDK. 

Muszę przyznać szczerze - jestem pedago-
giem trochę przez przypadek. Po obronie dyplomu  
(z zakresu projektowania form przemysłowych  
w pracowni prof. Włodzimierza Dolatowskiego na 
Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Prze-
mysłowego ASP we Wrocławiu w 1999 r. - przyp. 
red.) z różnych względów osobistych wróciłam do 
Bolesławca, gdzie propozycji dla projektanta form 
przemysłowych raczej nie było. Była za to ofer-
ta pracy instruktora pracowni plastycznej w MDK. 
Postanowiłam spróbować tylko „na chwilę”, a po-
tem rozejrzeć się za czymś w swoim zawodzie.  
No i wsiąkłam… Ta „chwila” trwa od 14 lat, od kiedy 
prowadzę pracownię plastyczną dla dzieci i młodzie-
ży w Młodzieżowym Domu Kultury. W 2009 r. do 
grona moich podopiecznych dołączyli także senio-
rzy - fantastyczni słuchacze warsztatów malarskich 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bolesław-
cu. Praca pedagogiczna, choć to spore wyzwanie, 
przynosi mi dużo satysfakcji, jest okazją do spotkań  
z cudownymi ludźmi - małymi i dużymi artystami. 
Uważam, że lepiej nie mogłam trafić. 

Wielu artystów podkreśla, że niezwykle ważne 
jest by spotkać na swojej drodze kogoś, kto od-
powiednio wcześnie „odkryje”, pokieruje i zain-
spiruje do twórczości. Stąd tak istotna rola takich 
duchowych przywódców, mentorów. Teraz Ty 
możesz mieć takie posłannictwo, ale kiedyś ktoś 
Ciebie skierował w stronę sztuki, prawda?

Pierwszą osobą, która zauważyła jakiekolwiek 
moje predyspozycje w tym kierunku, była p. Bar-
bara Macuga prowadząca wychowanie plastyczne  
w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu. Poja-
wiła się nawet sugestia Liceum Plastycznego, ale  
z różnych względów zrezygnowałam z tej drogi. Tra-
fiłam do I LO, a tam pod skrzydła niezapomnianej  
prof. Jolanty Ajlikow-Czarneckiej. I zaczęła się 
przygoda ze sztuką.

Zatem należysz do „Stajni Pani Profesor” 
- „Ciotki Jolki” - jak ją nazywaliśmy jeszcze  
w licealnych czasach, podobnie jak wiele osób  
z Bolesławca, które zajmują się sztuką. Jej osoba 
przewija się niemal w każdej rozmowie, wspo-
mnieniach…

Patrząc wstecz mogę stwierdzić, że spotkanie  
z prof. Czarnecką zdeterminowało moją przyszłość. 



97

Barwy emocji. Rozmowa z Katarzyną Sas

„Wiosna”, batik, 2010 r.
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To ona najpierw we mnie uwierzyła, a potem „za-
raziła” wrażliwością na piękno - barwy, linii, 
światła i spowodowała, że uwierzyłam w sztukę.  
To był wspaniały czas i ciężka praca jednocześnie. 
W Prywatnym Studium prof. Czarneckiej, do które-
go uczęszczałam 3 lata, spotkałam wiele osób, któ-
re, tak jak ja, związały swoje życie ze sztuką, m.in. 
Magda Konieczna, graficzka i witrażystka, z którą 
pracujemy i przyjaźnimy się do dziś, bracia: Maciek 
Sławuski - architekt i malarz i Sławek Sławuski - ar-
chitekt, Miłosz Pułaski - grafik, Kasia Czarcińska - 
historyk sztuki. Późniejsze studia to była w zasadzie 
już tylko nauka warsztatu - rozwijanie ręki, oka, wy-
obraźni… Bakcyl został połknięty wcześniej.

Jednak z bogatej oferty studiów artystycznych 

wybrałaś dość konkretną dziedzinę bo wzornic-
two przemysłowe?

Początkowo obawiałam się napuszonego i nie-
zrozumiałego artyzmu, braku „konkretnego i prak-
tycznego” zawodu, oderwania od rzeczywistości. To 
Pani Profesor uświadomiła mi, że sztuka jest częścią 
naszej codzienności i od nas zależy, czy i jak ją wy-
korzystamy. Postanowiłam zająć się jej „praktycz-
ną” stroną - designem, stąd decyzja o studiach na 
Wydziale Wzornictwa Przemysłowego na ASP we 
Wrocławiu. Dziś, gdybym miała wybierać, już nie 
bałabym się kierunków typowo artystycznych i my-
ślę, że studiowałabym szkło. Fascynacja tą dziedziną 
przyszła w trakcie przygotowania pracy dyplomo-
wej, którą stanowiła kolekcja lamp dla przestrzeni 

„Irlandia Urszuli” - fragment witrażu, 2007 r.
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publicznej. 
Do alchemicznej magii szkła zdołałaś jednak 

wrócić….
Tak. Po studiach nowe zainteresowania pokie-

rowały mnie najpierw w stronę prywatnej pracowni 
witrażowniczej w Bolesławcu, gdzie poznałam m.in 
technologie fuzingu oraz wytwarzania atrakcyjnych 
witraży Tiffany’ego (nazwa wywodząca się od twór-
cy - Louisa Comforta Tiffany’ego, który wykonywał 
na przełomie XIX i XX wieku witraże o specyficznej 
tęczowej powłoce i urozmaiconej fakturze, w któ-
rych kawałki szkła owijano za pomocą miedzianej 
folii i łączono za pomocą cyny - przyp. red.). Kilka 
lat później zdecydowałam się na studia podyplomo-
we o specjalizacji kierunkowej - witraż na wrocław-

skiej ASP, gdzie z kolei pracowałam w tradycyjnej 
technice witrażowniczej z użyciem ołowiu. Wspa-
niała rzecz - malarstwo na szkle dające niesamowite 
możliwości! Barierą są tylko umiejętności twórcy. 

W pewien sposób w Twojej twórczości można 
odnaleźć echa secesyjnego ruchu odnowy rzemio-
sła, w którym istotną rolę pełni zarówno spraw-
ność warsztatowa twórcy, jak i dbałość o estetykę 
i przekaz emocjonalny dzieła. Szukasz inspiracji 
w tamtych czasach?

Cenię sobie twórców związanych z secesją - 
szczególnie Klimta, Toulouse-Lautreca, Gaudiego. 
Wydaje mi się, że ta fascynacja bogatą ornamenty-
ką i nasyconymi barwami wynika trochę z przekory 
wobec estetyki szarości, którą nasiąkłam na Akade-

„Śpiący” - fragment cyklu ceramicznych kafli, 2011 r.
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mii. Ale inspiracji szukam wszędzie. W codzienno-
ści natchnieniem może być cudownie pęknięta szy-
ba, dramatycznie poskręcana gałąź, subtelna gama 
barw w pracy dziecka. 

W sztuce szukam przede wszystkim emocji, stąd 
bliski memu sercu jest ekspresjonizm ze swoim wy-
razistym kolorem i dynamiczną linią. Uwielbiam 
malarstwo Egona Schiele i Wojciecha Wojtkiewicza 
- urzeka mnie taki rodzaj smutku i napięcia. Podob-
nie jak w pracach Amadeo Modiglianiego, gdzie 
króluje piękna, czysta forma i cudownie rozedrgany 
kolor. Tych inspiracji jest więcej. Mam coraz szerzej 
otwarte oczy, staję się coraz bardziej zachłanna na 
sztukę, wciąż okrywam „nowe”. 

Twoje wystawy są zawsze zaskoczeniem, może 
właśnie dlatego, że tworzysz w wielu dziedzinach, 
w których materia niejako determinuje przekaz. 

Ale mam też wrażenie, że ustawicznie czegoś po-
szukujesz?

Tworzę bardzo intuicyjnie, nie mam założonego 
programu tworzenia, nie pracuję projektami. Emo-
cje, obrazy, które noszę w sobie, przelewam na płót-
no bądź szkło. Głównym celem jest ich wyrażenie i 
uchwycenie. Jednak przez cały czas szukam odpo-
wiedzi - jak uchwycić emocje w niebanalny, przeko-
nywujący sposób? Nigdy nie mam pewności, czy to, 
co tworzę jest dobre. Co nie zmienia faktu, że muszę 
to robić!

Wybrałaś formy wypowiedzi, w których istot-
ną rolę odgrywa warsztat. Świadomie „kompli-
kujesz” sobie pracę?

Jak to u zodiakalnego Barana - lubię komplika-
cje. Część moich poszukiwań skupia się na stronie 
technologicznej prac. W mojej twórczości dominują 
witraże i batiki, więc technologia wytwarzania jest 
bardzo ważnym elementem - może stanąć po stro-
nie twórcy, a może też zniweczyć jego zamysł i idee. 
Zatem trzeba poznać medium na tyle dobrze, aby 
ono „nie przeszkadzało”. Po mojej głowie chodzi też 
pomysł połączenia tak odmiennych dziedzin, które 
posiadają jednak wspólny mianownik - w ich odbio-
rze nieodzowne jest światło. Pierwsze eksperymenty 
miały miejsce na moich zajęciach w Młodzieżowym 
Domu Kultury, efekt był zaskakujący. Co będzie da-
lej - zobaczymy.

Chciałoby się rzec - „więcej światła, więcej ko-
loru”, bo chyba ciągle tego brakuje, zarówno na 
naszych ulicach, jak i w domach. Kochamy szaro-
ści i czernie, które rzadko bywają szlachetne, naj-
częściej niestety smutne. W swoim artystycznym 
emploi masz jeszcze inną, niezwykle dekoracyjną 
sztukę - biżuterię?

Projektuję i wykonuję biżuterię. Zajmuję się 
m.in. piękną techniką sutaszu (pracochłonna metoda 
tworzenia ozdób z rodzaju haftu ręcznego, do któ-
rego wykorzystuje się paski z wiskozy zwane suta-
szami, wplatając w nie często kamienie szlachetne 
- przyp. red.), beadingiem, (plecenie ozdób z wyko-
rzystaniem drobnych, szklanych koralików), biżute-
rią filcową i szklaną. Wciąż poznaję nowe techniki, 
uczestniczę w warsztatach i w każdej wolnej chwili 
dziergam, układam, projektuję. 

Trudno mi uwierzyć w te wolne chwile, zwłasz-
cza jeśli mowa o pracy pedagogicznej, spotka-
niach z dziećmi, młodzieżą, a ostatnio także doro-
słymi. Jaką jesteś „nauczycielką sztuki”?

Nie traktuję mojej pracy pedagogicznej jako 

„Fala”, witraż, 2007 r.
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misji, staram się unikać nawyków mentorskich - 
pouczania, zakazywania, bycia wszechwiedzącą. 
Chciałabym, żeby moja pracownia była miejscem 
radosnych spotkań i artystycznych poszukiwań, 
żeby przychodzący nabierali odwagi i oryginalności 
w wyrażaniu siebie. Chodzi tu przede wszystkim o 
dzielenie się pasją, „zarażanie” wrażliwością. Oczy-
wiście na zajęciach przekazywana jest też wiedza z 
zakresu plastyki czy historii sztuki, ale to dzieje się 
„przy okazji”. 

A czego można się „nauczyć” od nich?
Właściwie tego samego. Odwagi, prostoty, in-

nego spojrzenia na świat, radości tworzenia. W za-
sadzie jest to taki handel wymienny; ja inspiruję 
dzieciaki techniką, tematem, one zaskakują mnie 
swoją odpowiedzią, wykorzystaniem możliwości, 
zestawieniem barw. Dla mnie bezcenne jest również 
to, że obcując z młodymi ludźmi pielęgnuję swoje 
„wewnętrzne dziecko”, które może czasem jest tro-
chę naiwne, ale za to pozwala mi na małe szaleństwa 
i nie przejmowanie się konwencjami. 

Skoro mowa o małych szaleństwach, to zdaje 
się, że takim jest Twoja fascynacja orientalnym 
tańcem. Znów ukłon w stronę koloru, bogactwa 
i emocji?

Od kilku dobrych lat zajmuję się tańcem orien-
talnym, bardzo zmysłowym, kobiecym, dającym 
ogromną przyjemność. Uczestniczę w stałych za-
jęciach w szkole tańca Tierra Flamenca p. Elżbiety 
Eisenblätter, a także w warsztatach organizowanych 
przez inne tancerki orientalne w całej Polsce. Jest to 
cudowna odskocznia od codzienności - gracja, uwo-
dzenie, piękne ruchy i energetyczna muzyka arabska, 
a do tego bogato zdobione stroje. Kiedyś nigdy bym 
nie pomyślała, że takie rzeczy będą mnie „kręcić”,  
a teraz nie wyobrażam sobie życia bez tego tańca!

Skoro „sztuka staje się życiem, a życie sztu-
ką”, to jakie masz plany i marzenia zawodowe,  
te bliższe i dalsze? 

Ten rok zapowiada się bardzo ciekawie; mam 
propozycje dwóch wystaw za granicą - w maju  
w Pradze, jesienią w Siegburgu. Mam nadzieję, że 
obie dojdą do skutku. Latem planuję wyjazd na ple-
ner szklarski. A dalsze plany, to właściwie marze-
nia, bardzo skonkretyzowane. Własna, duża, dobrze 
wyposażona pracownia z piecem do wypału witraży  
i fuzingu. A inspiracji z chęcią poszukałabym w po-
dróżach - Maroko, Jordania, Meksyk i wiele innych 
miejsc. No i dobry menadżer, który zajmowałby się 
sprzedażą, bo ja się do tego kompletnie nie nadaję.

No cóż, nie można znać się na wszystkim!  
Bycie artystą to już dostatecznie poważna i absor-
bująca profesja. Na całe życie!

Mam świadomość, że nie jestem wielkim arty-
stą, raczej twórczą osobą. Sztuka, rzemiosło, taniec 
prowadzą mnie przez życie, pozwalają na poznanie 
wielu ciekawych osób, dają energię, poczucie sensu 
i spełnienia. Tak jak światło w witrażach rozświetla 
je i pokazuje pełną wartość barw, tak twórczość do-
pełnia moje życie.

Rozmawiała Katarzyna Żak

„Niechęć”, witraż, 2008 r.
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Mateusz Grobelny - kreator ognia

Mateusza Grobelnego bolesławianie poznali 
najpierw jako konstruktora autorskich pieców cera-
micznych budowanych przez artystę podczas Bole-
sławieckiego Święta Ceramiki. Po przeprowadzce 
do Bolesławca w 2010 r. artysta tworzy we własnej 
pracowni, która mieści się w Bolesławieckim Ośrod-
ku Kultury-Międzynarodowym Centrum Ceramiki.

Artysta ukończył Wydział Ceramiki i Szkła na 
Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta 
we Wrocławiu, kierunek: wzornictwo ceramiki. Jego 
promotorami byli prof. Przemysław Lasak i prof. 
Jan Drzewiecki. M. Grobelny jest również techni-
kiem odzieżowym o specjalności projektant-stylista 
i technikiem budownictwa.

W 2009 r. M. Grobelny zorganizował w Paczko-
wie Otwartą Pracownię Ceramiczną GAR. Jej zało-
żeniem było prezentowanie technologii wytwarza-
nia i utrwalania ceramiki poprzez pokazy wypałów  
w piecach opalanych drewnem, i pokazy wytwarza-
nia ceramiki ręcznie i na kole garncarskim.

Jego pasją jest współdziałanie z żywiołem  
w tworzeniu pracy ceramicznej. Piece elektryczne 
pozwalają artystom-ceramikom na kontrolowanie 
procesu, ale piec opalany drewnem to ciągle wyzwa-
nie. Ważną rolę odgrywa każdy element: konstrukcja 
czaszy, komina i paleniska, sposób ułożenia ceramiki, 

umiejętne i regularne dokładanie drew oraz sposób,  
w jaki wymusza się ruch ognia - mówi artysta.

M. Grobelny uważa, że piec można przystosować 
do wypalanej rzeźby. Jeśli jest duża, można obudo-
wać ją konstrukcją z cegieł. Można też dostosować 
rozmiar i rodzaj prac do rodzaju pieca. Artysta kon-
struując swoje piece korzysta z tradycji japońskich 
oraz koreańskich - jak piec tongama (temperatura 
wypału 1380° C; widoczne efekty na ceramice daje 
popiół i ogień). W takim piecu można dokonywać 
wypału nawet do 100 godzin.

M. Grobelny konstruuje też proste piece rzym-
skie z rozbieraną górną czaszą, by wybierać z nich 
prace. Budowa taka trwa około dziesięciu godzin,  
a czas wypału do dwunastu. Artysta często wypala 
ceramikę samotnie, poświęcając pracy z ogniem każ-
dą minutę w ciągu doby. Bowiem nieumiejętne pod-
kładanie drewna (zbyt częste lub zbyt rzadkie) może 
spowodować zmiany temperatur nawet o 500 stopni. 
W efekcie prace mogą zostać całkowicie zniszczone.

Unikatowy piec mobilny

Wynalazkiem artysty jest piec na kółkach. Mo-
bilny piec jest zarejestrowany jako legalny pojazd-
-przyczepa. Jego waga wynosi 750 kilogramów 
(125 cm głębokości, 80 cm szerokości, 110 cm wy-
sokości). Został skonstruowany z maty krzemowej  
i z lekkiej cegły izolacyjnej. Trzy dni zabiera rozłoże-
nie go, wypał prac i złożenie. Na jeden wypał „kon-
sumuje” jedynie 4 m3 drewna (normalnie potrzeba  
8 m3). Na początku artysta wypalał w nim donice  
do bonsai i piec zdał egzamin rewelacyjnie.

M. Grobelny zaprezentował w 2011 r. swój uni-
katowy mobilny piec na najbardziej prestiżowym  
i największym w Europie Międzynarodowym Festi-
walu Ceramiki w Aberystwyth w Wielkiej Brytanii. 
Na ekskluzywną listę gości zaproszonych na festi-
wal trafił jako jedyny artysta z Polski. Wziął udział 
w wielkich targach ceramicznych, które odwiedziło 
ponad 800 profesjonalistów z całego świata.

Prezentowany na festiwalu mobilny piec zro-
bił ogromne wrażenie na artystach i organizatorach  
z trzech powodów: swojej mobilności, konstrukcji 
(jest ustawiony na nogach, jest mały, ekonomiczny) 
oraz łatwości w użytkowaniu, co pozwala na unik-
nięcie gigantycznych przeszkód związanych z za-

Matesz Grobelny - fot. Krzysztof Gwizdała
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łatwianiem różnych pozwoleń m. in. na rozpalenie 
pieca w miejscu publicznym.

Artyści podkreślali też inne konstrukcyjne zalety 
polskiego pieca. Artysta zamontował w nim wtryski-
warkę sody (szkło twórcze). Pozwala to skierować 
strumień sody na wypalane rzeźby i powlec je szkli-
wem. W ten sposób uzyskuje się dodatkowy este-
tyczny efekt wypalonej ceramiki. Znawcy różnych 
sposobów wypałów ceramiki byli pod wrażeniem, 
że wypał w piecu jest tak krótki. Cały proces zamy-
ka się w 72 godzinach. W tym czasie można obej-
rzeć ładowanie pieca, rozpalanie, wypał i jego efekt.  
To duże, innowacyjne, osiągnięcie technologiczne.

Rok po festiwalu w Anglii M. Grobelny został 
zaproszony, również jako jedyny z Polski, na festi-
wal do znanego ośrodka produkcji ceramiki w Korei  
Południowej na „Mungyeong Traditional Chasabal 
Festiwal”. Tym razem na festiwal przybył bez swoje-
go pieca, a na swoim stoisku prezentował własnego 
pomysłu czarki do herbaty. Potem odbył się ich wy-
pał w tradycyjnym piecu, a następnie duża wystawa 
prac powstałych na festiwalu.

W lutym 2013 r. przy BOK-MCC rozpalono au-
torski piec M. Grobelnego. W piecu wypalone zosta-

ły prace profesora Marka Ceduły, twórcy pracowni 
Design Centrum Kielce. Montaż pieca i jego rozpala-
nie i wygaszanie trwało prawie pięć dni. Wypał bole-
sławianie obserwowali do późnych godzin nocnych. 
Efektem były prace wypalane w procesie wdmuchi-
wania trocin do pieca. Po oczyszczeniu eksponowa-
no je w pracowni ceramicznej BOK-MCC.

Piece na Bolesławieckim Święcie Ceramiki

W 2009 r. na skwerze przy Rynku M. Grobelny 
zaprezentował Akwarium Ognia, autorski piec-rzeź-
bę zbudowany z maty krzemowej na metalowej kon-
strukcji. Piec charakteryzował wygięty fantazyjnie 
17 metrowy komin. Była to kolejna próba artysty, 
który chciał pokazać ogień wypalający ceramikę  
w środku pieca: Ogień pracujący w piecu cera-
micznym podczas wypału fascynuje mnie od dawna. 
Dlatego moje piece stają się coraz bardziej przeźro-
czyste, by można było ten ogień obserwować. Taki 
transparentny piec to wyjątkowy spektakl. Fascy-
nująca jest obserwacja ognia, który zmienia swoją 
barwę w zależności od temperatury lub tańczy liżąc 
wypalaną ceramikę.

Matesz Grobelny - piec ceramiczny 2009 r. fot. Krzysztof Gwizdała
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Piec Akwarium Ognia budził zainteresowanie 
i podziw bolesławian. W kolejnych latach artysta 
zbudował dwa inne wyjątkowe piece, które stanę-
ły na skarpie przy bolesławieckim Rynku: Arkady 
Ognia nawiązujący kształtem do bolesławieckiego 
wiaduktu oraz Wrak Wygasłego Słońca - oryginalny 
piec, który zbudował z ponad 6 tys. szyb (5 na 10 cm  
o grubości 1 cm). Obydwa piece były stawiane kilka 
dni przed Bolesławieckim Świętem Ceramiki 2010. 
Wypał w piecach trwał przez wszystkie dni święta.

Pracownia autorska i pokaz mody

W BOK-MCC otworzona została w 2010 r.  
autorska pracownia M. Grobelnego. Pod jego kie-
runkiem warsztatowicze przygotowują się do eg-
zaminów do szkół plastycznych. Pracownia ma 
otwartą formę. Służy wszystkim osobom, które chcą 
poznać świat tworzenia ceramiki. Przychodzą tam 
amatorzy, którzy chcą się pobawić gliną, ale i osoby, 
które mają już pomysły na swoje prace ceramiczne. 

Piece Mateusza Grobelnego BŚC 2010 r.

Piece Mateusza Grobelnego BŚC 2010 r.
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M. Grobelny pracuje z uczestnikami zajęć indywidu-
alnie. Uczestnicy warsztatów, którzy chcą zdawać na 
studia, poznają tutaj podstawy ceramiki czy rzeźby.

Oryginalnym pomysłem M. Grobelnego była 
kolekcja strojów inspirowana postaciami wojow-
ników. Zaprezentował ją dwukrotnie w 2010 r.  
w BOK-MCC. Jedenaście modelek, wyselekcjono-
wanych na castingu, zaprezentowało stroje, których 
akcentami dominującymi były puklerze, peleryny  
i naramienniki. Elementy, które stworzone zostały, 
by chronić męskie ciało przed urazem w trakcie bi-
twy, w kolekcji spełniały inną rolę. W wyrafinowany 
sposób chroniły nagość modelek. Były i wyprofilo-
wane, przylegające do kobiecych ciał gorsety-zbro-
je, i kolczugi-bransolety, rzemienie-ramiączka, żoł-
nierskie peleryny-suknie.

W kolekcji artysty widoczna jest fascynacja 
ogniem. Postacie modelek wygladały, jakby wy-

szły z ognia fanatycznej walki. Faktury płóciennych 
okryć - czy to w formie peleryny, czy sukni - falowa-
ły jak języki ognia. Jednym z najbardziej ognistych 
strojów była płomiennie czerwona suknia, wyprofi-
lowana jak chińska pagoda.

W strojach dominowały oryginalne topy połą-
czone z rozcinanymi tunikami odsłaniającymi brzu-
chy i biodra oraz obcisłymi spodniami. Dodatkami 
podkreślającymi wojowniczy wygląd były skórza-
ne pasy zapinane na szyjach modelek. Szczególnie  
oryginalne było połączenie sukni ślubnej z trenem ze 
sztucznych gronostajów.

Ten wszechstronny artysta doskonale odnalazł 
się w Bolesławcu, a infrastruktura BOK-MCC i ce-
ramiczna tradycja miasta pozwalają mu swobodnie 
tworzyć i realizować swoje wyjątkowe projekty.

Grażyna Hanaf

Piece Mateusza Grobelnego BŚC 2012 r.
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Propozycje kulturalne Franciszka Uścińskiego 
 dyrektora Bolesławieckiego Ośrodka Kultury w latach 1980-1990

IV Wspomnienia bolesławian

Lata 80. nie były łatwe dla kultu-
ry nie tylko w niewielkich miastach, 
jakim jest Bolesławiec, ale w całej 
Polsce. Był to trudny okres dla spo-
łeczeństwa - stan wojenny, zdelega-
lizowana Solidarność, aresztowania 
wśród opozycji, powszechna bie-
da, kartki na prawie wszystko oraz 
działania władz podporządkowują-
ce wszystkie dziedziny życia partii  
komunistycznej - oto tło tamtych lat. 

Nie jest jednak moim zamiarem 
przedstawianie tamtego czasu jedy-
nie w czarnych kolorach. Jasną pla-
mą na tle tamtej rzeczywistości byli 
ludzie kultury, którzy, mimo wszystko, podejmowa-
li wysiłki, żeby marazm dnia codziennego ożywić 
ofertą kulturalną. 

Taką osobę, która dobrze się zapisała w pamię-
ci bolesławian, chcę Państwu przedstawić. Jest nią 
Franciszek Uściński. Nie, nie został przywieziony 
w partyjnej teczce, jak myślało wielu. Najlepszą re-
komendacją na to stanowisko były jego działania na 
rzecz kultury w Sulechowie (19 października 2010 r. 
został Honorowym Obywatelem Gminy Sulechów)  
i w Zielonej Górze. To tam utworzył od podstaw dom 
kultury i za swoją działalność został wielokrotnie 
odznaczony (Zasłużony dla Zielonej Góry, Za Za-
sługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego, 
Zasłużony Działacz Kultury, Złoty Krzyż Zasługi).

Danuta Maślicka: Jak przyjął Pan propozycję 
pracy w Bolesławcu?

Franciszek Uściński: Lubię wyzwania i z takim 
nastawieniem przyjechałem tutaj z rodziną. Nie prze-
widziałem tylko jednego, że Bolesławiecki Ośrodek 
Kultury ma przede wszystkim pełnić funkcję koor-
dynatora działań wszystkich instytucji kulturalnych 
(mówiło się wtedy ,,placówek”) w mieście. A było 
ich trochę: domy kultury ZCh Wizów i ZG Konrad, 
klub Polfy, klub Spółdzielni Mieszkaniowej Relaks, 
działały trzy kina (Orzeł, Wenus, Forum) oraz nie-
zwykle prężny Młodzieżowy Dom Kultury. Moż-
na sobie łatwo wyobrazić, że niezbyt przychylnie  
patrzyły one na rolę BOK-u; miały przecież własne 
statuty, pomysły, wyposażenie i chciały być nie-

zależne. Kłopoty z wydawaniem 
Miejskiego Informatora Kulturalne-
go były tego najlepszą ilustracją. 

Bolesławiecki Ośrodek Kultury 
ponosił również odpowiedzialność 
za funkcjonowanie Muzeum Cera-
miki i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej (remonty, prowadzenie księgo-
wości, kadry). 

Istniało wtedy coś takiego, jak 
,,polityka kulturalna miasta”, co 
sprowadzało się głównie do ,,zabez-
pieczania opraw” (to taka partyjna 
nowomowa) różnych rocznic, ob-
chodów, akademii. 

Co stanowiło dla Pana największą trudność?
Kilka rzeczy - przygotowywanie programów 

artystycznych z wydźwiękiem ideologicznym, za-
pewnienie frekwencji, współpraca z wyżej wymie-
nionymi instytucjami, choć to ostatnie z biegiem 
lat stawało się coraz lepsze, czego ukoronowaniem 
była Wiosna Bolesławiecka, no i sukces Bolesławca  
w turnieju miast Bolesławiec-Sanok (1986 r.). Bez 
tej współpracy, również ze szkołami, byłoby to nie 
do pomyślenia.

Ale najgorzej wspominam wymagania władz 
miejskich i partyjnych do stałej gotowości BOK-u 
do obsługi (sala, dekoracja, nagłośnienie, program 
artystyczny...) wszelkich zebrań, sesji, imprez miej-
skich i partyjnych. To w znacznym stopniu zakłó-
cało rytm naszej, ,,bokowskiej” działalności. A już 
wojewódzkie imprezy (m.in. Jelenia Góra upodobała 
sobie nasz ośrodek kultury do organizowania elimi-
nacji wojewódzkich ogólnopolskiego festiwalu pio-
senki radzieckiej) były dla całego zespołu wielkim 
wyzwaniem i oznaczały pracę na pełnych obrotach, 
od rana do rana.

Wspomniał Pan o Jeleniej Górze. Czy wo-
jewództwo, jakim była wówczas Jelenia Góra, 
wspomagało waszą działalność?

Częściej narzucało pewne koncepcje, np. wy-
myślone przez Wojewódzki Dom Kultury tzw. 
,,upowszechnianie sześciu dziedzin sztuki”: plasty-
ki, fotografii, muzyki, tańca, filmu, teatru. To było 
ambitne założenie, ale kłóciło się z wymaganiami 

Franciszek Uściński podczas jednej 
z imprez plenerowych
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władz, dla których, priorytetowe były imprezy oko-
licznościowe, rocznicowe, a poza tym nie mieliśmy 
odpowiedniej kadry. 

Stopniowo jednak przygotowywaliśmy bazę 
techniczną, szkoliliśmy kadry instruktorskie. Się-
gnąłem po konsultantów (głównie związanych z tań-
cem) z innych miast m.in. z Opola, Poznania, Płoc-
ka, Zielonej Góry, Rzeszowa.

Skoro jesteśmy już przy tematach dotyczą-
cych konkretnych dziedzin sztuki, proszę o przy-
pomnienie najważniejszych wydarzeń, działań, 
ofert Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Podziel-
my je zgodnie z powyższą koncepcją i zacznijmy 
od muzyki.

Dysponowaliśmy dwiema salami widowisko-
wymi (kameralna w klubie Pegaz i na 445 miejsc w 
sali Forum. Nawiązaliśmy kontakty z filharmoniami 
w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu. Wpro-
wadziliśmy cykl czwartkowych koncertów orkiestr 
symfonicznych.

Powodem do dumy były wykonania: „Mesjasza” 
G.F. Haendla, „Requiem” Mozarta, „IV Symfonii” 
K. Szymanowskiego, „VI Symfonii Patetycznej” P. 
Czajkowskiego czy koncertów noworocznych Pań-
stwowej Orkiestry Symfonicznej z Jeleniej Góry.

Przed bolesławiecką publicznością wystąpił Chór 
Edmunda Kajdasza; podziwialiśmy soprany Bogny 
Sokorskiej, Urszuli Trawińskiej-Moroz, wirtuozerię 
pianistyczną Japonki Sawy - Co Mitomo. 

Obawy o frekwencję publiczności okazały się 
bezpodstawne. Mistrzynią w organizacji widowni 
okazała się Krystyna Juszkiewicz. Przed jednym  
z koncertów, dyrygowanych przez Józefa Wiłko-
mirskiego, przyszła do mnie z płaczem ,,dyrekto-
rze, ludzie siedzą na schodach, w przejściu, jak to 
wygląda?” Gdy J. Wiłkomirski widownię zobaczył, 
ucieszony powiedział, że zawsze marzył o takiej 
widowni ,,Jak wy to robicie? Chciałbym mieć takie 
komplety w Wałbrzychu”.

Taniec?
Był mocną stroną w BOK. Działały u nas dwa ze-

społy pieśni i tańca: Bolesławiec (75-osobowy) i Ju-
trzenka (ok. 60 osób) oraz Klub Tańca Towarzyskie-
go Debiut prowadzony przez Marka Czajkowskiego.

Zespoły folklorystyczne wzbogacały się stopnio-
wo o bloki tańców narodowych dzięki temu, że do 
opracowywania nowych suit i układów tanecznych 
zapraszaliśmy wybitnych fachowców, o czym już 
mówiłem. ZPiT Bolesławiec wyjeżdżał na występy 
do Wrocławia, Olsztyna, Warszawy, Nowego Sącza, 

a także za granicę, do Francji, NRD, Czechosłowacji. 
Jugosławii. Jutrzenka częściej gościła w Jugosławii.

Fotografia?
Nasza sekcja fotograficzna nie odnosiła sukce-

sów w tej dziedzinie, szczególnie w konkursach 
fotograficznych. Mieliśmy silną konkurencję świet-
nych fotografików w osobach: Janusza Moniatowi-
cza, Andrzeja Pytlińskiego, Jerzego Paluszczyszyna, 
Andrzeja Hryciowa, którzy działali w klubach spół-
dzielni mieszkaniowej i konradowskim.

Natomiast współpracowaliśmy z Bolesławiec-
kim Towarzystwem Fotograficznym. Dzięki naszej 
pomocy i finansowej, i technicznej odremontowana 
została baszta przy murach obronnych na potrzeby 
BTF.

Teatr?
Był ważną dziedziną naszej działalności. Scena 

Forum gościła teatry z Jeleniej Góry i z Legnicy. 
Przyjeżdżali do nas artyści z dziełami Szekspira, 
Czechowa, Moliera czy Fredry. W godzinach przed-
południowych zapraszaliśmy na spektakle dzieci  
i młodzież. Latem bawiły mieszkańców Bolesławca 
teatry uliczne.

Plastyka?
Tu dominowała ceramika. Jak przystało na 

miasto ceramiczne z małymi i wielkimi zakładami  
ceramicznymi byliśmy organizatorami bolesławiec-
kich Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich, najpierw 
o zasięgu dolnośląskim, z czasem - ogólnopolskim. 
Przyjeżdżający do Bolesławca artyści - rzeźbiarze, 
ceramicy, malarze nadawali nowy ton miastu, a or-
ganizowane wystawy poplenerowe, przyciągały tłu-
my zwiedzających nie tylko z Bolesławca. Artyści 
przekazywali również rzeźby, które po dziś dzień 
zdobią nasze miasto.

Istniała również niezwykle prężna sekcja pla-
styczna, prowadzona przez Stanisławę Wojdę.

Film?
Przy istniejących jeszcze dwóch kinach (Orzeł 

i Wenus) musieliśmy się bardzo starać o ambitny 
repertuar, by przyciągnąć widzów do kina Forum. 
Organizowaliśmy nocne pokazy filmów obcojęzycz-
nych z lektorem, niedzielne poranki filmowe; bardzo 
aktywny i atrakcyjny dla kinomanów był Dyskusyj-
ny Klub Filmowy.

Czy było jakieś szczególne wydarzenie kultu-
ralne, które przysporzyło miastu sławy?

Oczywiście, choć trzeba dodać, że obejmowało 
również inne dziedziny życia społecznego. Mam tu 
na myśli telewizyjny turniej miast Bolesławiec - Sa-
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nok. W 1986 r. cała Polska była świadkiem zmagań 
obu miast. Za zorganizowanie imprez kulturalnych 
podczas turnieju odpowiedzialny był głównie BOK. 

Mieliśmy bardzo poważnego przeciwnika.  
W Sanoku od lat funkcjonowały szkoły: muzyczna, 
baletowa, plastyczna, istniały chóry i znane w Euro-
pie zespoły artystyczne. Mimo tak bogatej tradycji 
,,królewskiego” Sanoka, Bolesławiec dzielnie stawił 
czoła konkurentowi, wygrywając 4:2 cały turniej. 
Udało nam się zmobilizować wszystko, co tylko 
mogło mieć wspólnego z kulturą: od ręcznych haf-
ciarek począwszy, poprzez rzeźbiarzy ceramicznych  
i utalentowaną młodzież z niedawno powstałej szko-
ły muzycznej, po trzy orkiestry dęte. I niech mnie 
pani nie pyta, jak się te orkiestry rozmnożyły.

Musieliśmy chyba nieźle wypaść, skoro pod ko-
niec zmagań, sztab turniejowy w Bolesławcu otrzy-
mał telefon tej treści: „zanosi się na porażkę Sanoka 
w stosunku 1:5... rozumiecie chyba, że miasto o ta-
kich tradycjach i znaczeniu, jak Sanok, nie może tak 
wysoko przegrać. Musicie poddać kulturę i oddać 
jeden punkt Sanokowi. Przeproście waszych ludzi.” 
Tak było!

Proszę powiedzieć, jaki był Pański udział  
w polepszeniu warunków funkcjonowania Biblio-
teki Miejskiej i w powstaniu Szkoły Muzycznej  
w Bolesławcu?

To były kolejne priorytety. Biblioteka Miejska 
mieściła się w ciemnym i ciasnym pomieszczeniu 
przy ul. Kaszubskiej 4, a muzycznie uzdolniona 
młodzież ćwiczyła w garderobach sali widowisko-
wej Forum, gdzie mieściło się Społeczne Ognisko 
Muzyczne.

Nie udało się wtedy znaleźć w mieście odpowied-
niego lokalu dla biblioteki, ale zdobyliśmy środki 
finansowe na opracowanie projektu budowy nowej 
biblioteki. Projekty opracowano, ale zabrakło pienię-
dzy na budowę i sprawa utknęła w miejscu; popra-
wiono jedynie oświetlenie w starym pomieszczeniu.

Natomiast szkoła muzyczna miała więcej szczę-
ścia. Powstała w budynku przy ul. Grunwaldzkiej, 
który po pożarze wyremontowano, trzeba dodać, że 
w rekordowym tempie. BOK-owi powierzono obo-
wiązek zagospodarowania i uruchomienia szkoły.

Jest Pan chyba jedyną osobą w mieście, która 
dokładnie zna historię powstania szkoły muzycz-
nej w Bolesławcu?

Tak, rzeczywiście i ja tę historię opisuję (s. 107 - 
109), dlatego w tym miejscu zrezygnujemy ze szcze-
gółów.

Proszę jednak o wyjaśnienie, dlaczego Pan, 
jako dyrektor BOK, zajął się organizowaniem 
szkoły muzycznej? A kiedy już została urucho-
miona, czy ktoś Panu i pracownikom BOK za tę 
ogromną pracę podziękował?

Było ciśnienie środowiska, oczekiwanie, że ktoś 
wreszcie pomyśli o szkole muzycznej w Bolesławcu. 
Może wcześniej zabrakło determinacji i zaangażo-
wania konkretnych osób - to po pierwsze. Po dru-
gie - moje marzenie, żeby Bolesławiec umiał i chciał 
kształcić muzycznie uzdolnioną młodzież. I po trze-
cie - to był w pewnym momencie priorytet władz 
miejskich i partyjnych. Te trzy elementy zadecydo-
wały o powstaniu Państwowej Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Bolesławcu.

A czy ktoś podziękował za nasz wysiłek? Tak, 
otrzymałem list gratulacyjny, ale najważniejsza była 
wdzięczność uczniów i rodziców oraz wielka osobi-
sta satysfakcja. To była nagroda.

Chciałabym jeszcze zapytać Pana klub Pegaz, 
który zapisał się w pamięci mieszkańców jako 
szczególne miejsce, jakiego dziś bardzo brakuje w 
nowym BOK-MCC. Również o słynną wystawę, 
którą zorganizowaliście w Pegazie w 50 rocznicę 
śmierci J. Piłsudskiego.

W Pegazie działo się wiele. Tu odbywały się 
wieczory poetyckie, recitale i spotkania z ludźmi 
teatru. Tu rozstrzygały się konkursy recytatorskie. 
Ze względu na kameralny charakter sali, tworzył się 
specjalny klimat. Ludzie tęsknią do takich miejsc  
i spotkań, a dawni bywalcy z sentymentem wspomi-
nają klub Pegaz. 

A jeśli chodzi o tę wystawę, owszem, przygoto-
waliśmy taką, co było w pewnym sensie, aktem od-
wagi. Zaproszenia poszły, ludzie przyszli, ale wysta-
wa została zamknięta. Na polecenie komitetu partii 
komunistycznej.

To wszystko, o czym mówiliśmy, (a przecież 
nie da się w jednej krótkiej rozmowie zmieścić 
10 lat, w których tyle się działo), nie mogłoby się 
wydarzyć, gdyby nie ludzie. Jak Pan widzi swój 
zespół z perspektywy lat?

Powiem krótko: wspaniali, oddani sprawie lu-
dzie. Przykre jest, że nie wszyscy doceniali naszą 
działalność w tych trudnych politycznie i ekono-
micznie czasach.

To właśnie dzięki takim ludziom miasto na-
sze jest miastem kultury i dobrego obyczaju.  
Serdecznie Panu dziękuję.

Rozmawiała Danuta Maślicka
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Jak powstawała w Bolesławcu Szkoła Muzyczna

Starania o utworzenie Szkoły Muzycznej trwały 
podobno od samego początku istnienia powojenne-
go Bolesławca. Próby czynione były wielokrotnie, 
ale zawsze coś stawało na przeszkodzie w powsta-
niu tej potrzebnej placówki. Bardzo potrzebnej, bo 
utalentowanej muzycznie młodzieży nie brakowało, 
zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę, że w mieście 
osiedlili się ludzie różnych kultur, między innymi  
z rozśpiewanej Jugosławii i romantycznej Francji.

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku jedynym miejscem na rozwijanie uzdolnień  
muzycznych były garderoby sali kina Forum. Mie-
ściło się tam Społeczne Ognisko Muzyczne, któ-
re mogło przygarnąć niewielką grupkę młodzieży.  
Odpowiedniego obiektu dla szkoły muzycznej nie 
było, a inwestycja w tym trudnym dla kraju okresie 
nie wchodziła w rachubę.

Szansa pojawiła się kiedy przy ul. Grunwaldzkiej 9 
spłonął wolnostojący dom mieszkalny z ogrodem 
i garażem w głębi. Ruiną przez długi czas nikt się 
nie interesował. Zaproponowałem ówczesnemu na-
czelnikowi Bolesławca Piotrowi Bojce rozważenie 
możliwości przekazania tego obiektu na Szkołę Mu-
zyczną. Równocześnie wystąpiliśmy do Wydziału 
Kultury Urzędu Wojewódzkiego o środki na remont 

i wyposażenie budynku. Wydział Kultury środki  
takie zapewnił. Trzeba było teraz poszukać projek-
tanta i wykonawcę. Projektowania adaptacji podjął 
się inżynier Tadeusz Wojciuk, jednak pod warun-
kiem, że ktoś wcześniej opracuje program szkoły, 
czyli naniesie jej funkcjonalne potrzeby.

Zadanie to wziąłem na siebie. Ucząc się w szko-
le muzycznej w Łodzi i we Wrocławiu pamiętałem, 
jakimi dysponowały pomieszczeniami i co jest po-
trzebne takiej szkole do normalnego funkcjonowania.  
Na etapie projektowania okazało się, że obiekt moż-
na powiększyć o nieistniejące wcześniej poddasze. 
Zmieściło się tam kilka pokoików do ćwiczeń, pokój 
na bibliotekę i pomieszczenie na magazynek dla in-
strumentów muzycznych.

Robót budowlanych podjął się Józef Głowacz  
z Rzemieślniczej Spółdzielni Wielobranżowej.

Prace adaptacyjno-budowlane rozpoczęły się pod 
koniec 1981 r. Niemal natychmiast zaczęły się kło-
poty. Znalazło się, na przykład, (dopiero teraz) wielu 
chętnych na ten budynek. Trwały naciski, aby zrezy-
gnować z tworzenia szkoły muzycznej w tym akurat 
miejscu. Przychodziły komisje mierzące siłę hała-
sów ulicznych i kolejowych, komisje z SANEPiDu, 
ze straży pożarnej.

Szkoła Muzyczna, pocztówka z 1985 r. fot. Z. Błażejczyk
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Próbowano nas przekonać, że budynek jest za 
mały, że stoi za blisko ulicy i torów kolejowych. 
Naczelnik miasta był jednak stanowczy i nieugięty,  
a ja przekonywałem decydentów, że jeśli szkoła nie 
powstanie teraz, to mogą przyjść znowu długie lata 
oczekiwań.

Pojawiały się też inne problemy. J. Głowacz co 
jakiś czas zgłaszał brak odpowiednich materiałów 
budowlanych, zwłaszcza materiałów wykończe-
niowych. Trzeba pamiętać, że były to lata „gołych  
półek” w sklepach i hurtowniach.

Pamiętam, że nie można było nigdzie dostać m.in. 
pokostu, lakierów i odpowiednich farb. Podjąłem 
próbę zdobycia tych materiałów u moich kolegów 
w województwie zielonogórskim. Jeden z nich był 
- jak się okazało - prezesem hurtowni geesowskiej. 
Franek, u mnie za taki towar płacą nawet dolarami - 
odpowiedział mi kolega, kiedy wyjawiłem mu swo-
je potrzeby. Widząc jednak na mojej twarzy smutek  
i zawód, zaraz mnie pocieszył: Ale tobie pomogę 
normalnie. Tylko nikomu nie rozpowiadaj...

Tak było prawie z każdym towarem. Po wykła-
dziny jeździliśmy do Legnicy, firany i zasłony dosta-
liśmy w Leśnej, meble w Olszynie itd.

Szkoła potrzebowała instrumentów muzycznych, 

wyposażenia wymagała też biblioteka szkolna. 
Wystosowałem listy do szkół muzycznych w ca-

łej Polsce z apelem o pomoc dla nowo powstającej 
szkoły w Bolesławcu. Prosiłem o przysyłanie zbęd-
nych instrumentów, nut, podręczników, pomocy do 
nauczania muzyki. Prosiłem też zakłady pracy w Bo-
lesławcu o przekazywanie zbędnych instrumentów.

Na adres szkoły zaczęły przychodzić skrzypce, 
komplet mandolin, gitary, flety, akordeony i pod-
ręczniki muzyczne. Najwięcej instrumentów i nut 
otrzymaliśmy ze szkół muzycznych z Łodzi i Gdań-
ska. Zakłady Chemiczne Wizów przekazały zabyt-
kowy fortepian. Powoli zapełniały się szkolne sale 
i biblioteka. Z dużymi kłopotami, przy pomocy do-
wódcy jednostki wojskowej i układów na szczeblach 
partyjnych, dostaliśmy z Legnickiej Fabryki Pianin 
dziesięć nowych pianin.

Rozpoczęliśmy starania o kadrę nauczycielską. 
Wystarałem się o mieszkanie dla małżeństwa na-
uczycielskiego, wysłałem ofertę do Poznania, Wro-
cławia i Legnicy. Z Poznania chęć pracy w Bole-
sławcu wyraziła trójka młodych muzyków, z których 
jeden, mgr Leszek Żyzny, jest dziś dyrektorem szko-
ły. Przekonałem do pracy w szkole bolesławieckich 
muzyków: Bernarda Cichorzewskiego (pierwszy 
dyrektor szkoły), Kazimierza Biszko, Zofię Michal-
ską, Krzysztofa Kucharczaka, Józefa Doleckiego, 
Leopolda Droszczaka i Beatę Cichańską. Trochę 
później doszedł do tego grona Alojzy Skóra. 

Z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury do pracy  
w szkole oddelegowałem bardzo energicznego kie-
rownika administracyjnego Antoniego Chojnackiego 
i pracownicę sekretariatu Krystynę Dudziak. To oni, 
w dużej mierze, przyczynili się do terminowego uru-
chomienia szkoły. Trudne sprawy finansowe szkoły 
poprowadziła księgowa BOK Jadwiga Samonek.

Rozpoczął się wyścig z czasem. Postawiliśmy 
sobie ambitny cel uruchomienia szkoły 1 września 
1983 r. Postanowienie było niemal karkołomne, 
zwłaszcza w pojęciu tych, którzy widzieli jaki był 
stan obiektu jesienią 1982 r. 

W ostatnich miesiącach pracę dyrektora BOK-u 
rozpoczynałem codziennie wczesnym rankiem od 
lustracji budynku szkoły. Każdy zaistniały problem 
musiał być natychmiast rozwiązany. W dniach po-
przedzających otwarcie szkoły pracownicy BOK-u 
i część pracowników miejskiej biblioteki oddele-
gowani byli do pracy w szkole. Doprowadzali do 
czystości po remoncie okna, drzwi, wieszali firan-
ki, pastowali podłogi. Nikt nie narzekał, nikt się od  

Naczelnik Bolesławca Piotr Bojko wręcza list gratulacyjny 
panu Józefowi Głowaczowi, 1 września 1983 r.,  
zdj. arch. Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne
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fizycznej pracy nie wymawiał.
Pod koniec czerwca rozpoczęły się egzaminy 

wstępne. Zgłosiło się ok. 600 kandydatów (!). Ko-
misja egzaminacyjna pracowała przez trzy dni,  
a obliczanie punktów i spory kwalifikacyjne trwały 
do późnych nocy. 

1 września 1983 r., po południu, orkiestra dęta 
Bolesławieckiej Fabryki Fiolek i Ampułek Polfa 
odegrała przed budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 9 
hymn narodowy. Przedstawiciel Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki gratulował miastu nowego przybytku. 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bolesław-
cu rozpoczęła swoją działalność.

W budynku mieściły się: 3 sale do zajęć zbio-
rowych i 12 sal lekcyjnych, pomieszczenia admi-
nistracyjno-biurowe, pomieszczenie gospodarcze, 
mieszkanie służbowe, pomieszczenie biblioteczne, 
szatnia i WC. Szkoła wyposażona została w kom-
plet instrumentów muzycznych m.in.: w 14 pianin, 
2 fortepiany, 14 skrzypiec, 10 akordeonów, kilkana-
ście mandolin, parę gitar i fletów. Na pierwszy rok 
zostało przyjętych 60 uczniów do klas fortepianu, 
akordeonu, skrzypiec, kontrabasu, gitary klasycznej, 
fletu, klarnetu i trąbki.

W obiekcie znalazło się również pomieszczenie 
dla społecznego ogniska muzycznego, które przyjęło 
40 uczniów.

Kilka miesięcy później Urząd Miasta przeka-
zał Szkole Muzycznej przyległy do terenu garaż  
z pozwoleniem na ewentualną rozbudowę szkoły dla 
przyszłej szkoły II stopnia. Trzeba było zrobić pro-
gram i znaleźć wykonawcę na roboty adaptacyjne. 
Opracowując program dla nowego obiektu szkol-
nego zaplanowałem aulę koncertową na ponad 100 
miejsc, kilkanaście sal lekcyjnych, pomieszczenia 
administracyjne i 2 służbowe mieszkania dla na-
uczycieli. Drugi obiekt został oddany do użytku po 
kilku latach.

Dziś Szkoła Muzyczna kształci 165 uczniów.  
W Społecznym Ognisku Muzycznym uczy się ich 
45. Mają do dyspozycji 31 sal lekcyjnych. Szkoła 
zatrudnia 26 nauczycieli. 

W ciągu trzydziestu minionych lat szkołę opuściło 
ok. 500 absolwentów. Część z nich kształci się dalej 
w akademiach muzycznych w Poznaniu, Krakowie, 
we Wrocławiu i w Katowicach. Jan Krawczewski, 
absolwent klasy kontrabasu Leszka Żyznego, gra 
w Filharmonii Berlińskiej. Wiolonczelistka Daria 
Borek, z klasy Doroty Straburzyńskiej, skończyła 
Akademię Muzyczną z wyróżnieniem (podobnie, 
zresztą jak wcześniej Pani Dorota), Aleksandra Paw-
łowska - absolwentka klasy skrzypiec gra aktualnie 
we wrocławskiej orkiestrze Leopoldinum, a skrzy-
paczka Maria Wasilewicz uczestniczyła w gronie 
najlepszych, młodych skrzypków świata w Między-
narodowym Konkursie im. Henryka Wieniawskiego 
w Poznaniu.

Państwowa Szkoła Muzyczna współpracuje ze 
szkołami muzycznymi partnerskich miast Bolesław-
ca: w Niemczech, Republice Czeskiej, we Fran-
cji, we Włoszech i w Belgii. Nasi uczniowie grają 
wspólne koncerty i odwiedzają się nawzajem. Bo-
lesławiecką szkołę godnie reprezentują w kraju i za 
granicą: Chór Aleksandra Samostrokowa, Orkiestra 
Leszka Żyznego, Zespół Kameralny Doroty Strabu-
rzyńskiej i Zespół Big Bandowy Bogdana Kłaka.

Mieszkańcy Bolesławca mogą podziwiać i okla-
skiwać naszą utalentowaną młodzież przynajmniej 
raz do roku podczas koncertów w sali Forum. Trud-
no wówczas zdobyć na sali miejsce, a publiczność 
za każdym razem podziwia coraz wyższy poziom  
i kunszt młodych wykonawców. 

Franciszek Uściński

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej - Kazimierz 
Gałganek wręcza odznakę Zasłużony dla Miasta Bolesławiec 
Antoniemu Chojnackiemu, 1 września 1983 r., 
zdj. arch. Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne
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Wspomnienie o Stanisławie Biardzkim (1914-1991)
V In memoriam

Stanisław Biardzki, to znany wielu mieszkańcom 
Bolesławca nauczyciel w Technikum Górniczym,  
a po powstaniu Solidarności nauczycielskiej jej prze-
wodniczący. Nie zamierzam pisać jego życiorysu, aż 
tak dobrze go nie znałam; nie zamierzam również 
przedstawiać zasług - nie wszystkie znam. Chcę 
natomiast przypomnieć jego sylwetkę, postawę  
życiową, jednym słowem, osobę niezwykłą, godną 
szacunku i naszej pamięci.

Był jak prawdziwy oficer przedwojenny - tak  
o nim mówi Piotr Przybylski, wspominając swoją 
harcerską przygodę. Poznał Pana Stanisława w 1958 r., 
kiedy to wstąpił do drużyny harcerskiej, prowadzo-
nej przez Niego, przy Szkole Podstawowej nr 2. Pan 
Piotr, jako syn ułana z 7. Pułku Strzelców Konnych 
wyczuł, że dla druha Biardzkiego nie było obojętne, 
jakie wartości w rodzinach jego harcerzy są pielę-
gnowane. Wspomina: 

Trochę się go baliśmy, miał taki wojskowy sznyt 
i od nas tego też wymagał. Czego nas uczył? Przede 
wszystkim życia w zespole, tego, jak żyć z ludźmi, że 
nie można kłamać, że trzeba dotrzymywać słowa, 
uczyć się, szanować innych... Kto dzisiaj, poza rodzi-
cami, tyle czasu poświęca młodym? Wszystko miał 
zaplanowane, przygotowane; przy Nim czuliśmy się 
bezpiecznie, co może zilustrować nasza przygoda ze 
żmijami na wędrówce po Bieszczadach, które z dru-

hem Stanisławem chyba całe przemierzyliśmy. On 
pierwszy - snuje wspomnienia Piotr Przybylski - za-
uważył kłębowisko żmij. Dzięki spostrzegawczości  
i przytomności umysłu nie dopuścił do paniki. Spo-
kojny, opanowany, zaimponował nam, przestraszo-
nym harcerzom tak dalece, że do dziś pamiętam tę 
groźną sytuację. Opiekuńczy nad miarę, umiał opa-
trzyć każdą ranę, a towarzystwo do namiotów tak 
dobierał, żeby nie dochodziło do kłótni i sporów. Wy-
zwalał w nas coś, co nazwałbym „odruchem szacun-
kowym”. Nigdy później nie spotkałem kogoś takiego. 
On pierwszy wprowadził w bolesławieckich druży-
nach mundurki harcerskie; tłumaczył jak niezwykłym 
przywilejem i zaszczytem jest krzyż harcerski przy-
pięty do mundurka.

Pan Piotr dobrze pamięta te nocne wypady, pod-
czas których trzeba się było wykazać znajomością 
topografii, umiejętnością posługiwania się kompa-
sem. Dzięki Niemu zdobywali wiele sprawności,  
z których byli dumni, ale najbardziej z tej zdobytej  
w Bieszczadach. I dodaje: Znał się na ludziach jak 
mało kto, wyzwalał szczerość, Jemu człowiek nie 
wstydził się zwierzyć ze swoich problemów. A jak 
opowiadał o przedwojennym harcerstwie, o wojnie, 
o Armii Krajowej! Chciało się tego wszystkiego słu-
chać... I jeszcze jedno - druh Stanisław nie pozwo-
lił zmanierować harcerstwa; my przy ogniskach  
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śpiewaliśmy pieśni legionowe, patriotyczne. A trzeba 
pamiętać jakie to były czasy. On trzymał klasę. To się 
pamięta.

Od Jego syna wiem, że był łącznikiem o pseu-
donimie ,,Żbik” w Obwodzie Siedlce Obszaru War-
szawskiego Armii Krajowej. Kurierzy ryzykowali 
życiem, bo za wykrycie przez Niemców prasy pod-
ziemnej groziło rozstrzelanie. W czasie wojny praco-
wał też na kolei, dzięki czemu łatwiej było poruszać 
się po kraju.

Polskie Linie Lotnicze LOT to było miejsce, 
gdzie po wojnie pracował jako mechanik. Los rzu-
cił go do Bolesławca, gdzie założył rodzinę. Żona, 
Zofia Biardzka z domu Zawarzyńska, walczyła w 
Powstaniu Warszawskim od 1 sierpnia 1944 r. do 
27 września 1944 r. Nagradzana, szanowana. Mieli 
dwóch synów.

W Bolesławcu Stanisław Biardzki podjął pracę 
w Technikum Górniczym jako nauczyciel zawodu. 
Mówi Barbara Prabucka, polonistka: To był człowiek 
wielkiego formatu, o ogromnej wiedzy historycznej  
i ugruntowanych poglądach politycznych, których 
nie obawiał się głośno wypowiadać. To Mu nie uła-
twiło życia, bo kiedy wyszło na jaw, że należał do 
Armii Krajowej pozbawiono go funkcji kierownika 
praktyk uczniowskich (odbywały się na terenie ZG 
Konrad) co wówczas związane było z pewnymi przy-
wilejami, które automatycznie utracił. Po paru latach 
wrócił na to stanowisko, by je utrzymać do emerytu-
ry. Pana Stanisława pamiętam jako osobę niezwykle 
taktowną, sprawiedliwą. Znał się na ludziach. Umiał 
ocenić czyjeś predyspozycje zawodowe; sam wskazał 
swojego następcę.

 B. Prabucka mówi o swoim byłym koledze z 
wielką sympatią i dodaje, że był lubiany i szanowany 
przez uczniów i nauczycieli. Z rozczuleniem wspo-
mina jak szarmancki był wobec kobiet: podziwiał 
gust i smak, i umiał dać temu wyraz. Jako polonist-
ka, szczególnie wyczulona na piękno języka, pod-
kreśla, że niezwykle bogate słownictwo, erudycja, 
ciekawość świata i ludzi czyniła z niego ciekawego 
i atrakcyjnego rozmówcę. A rozmawiał chętnie i na 
różne tematy. Prawdziwy humanista, ,,ginąca rasa”.

Wspomnienie o Jego działalności opozycyjnej w 
latach 80. znajduje się w mojej książce pt. Znikopis. 

Nad jego grobem (zmarł 4 lutego 1991 r.) mów-
ca przypomniał, że był przewodniczącym nauczy-
cielskiej Solidarności, że wybuch stanu wojennego 
przerwał jego działalność. 

Otóż nie przerwał. Spotykaliśmy się w stanie 

wojennym częściej niż kiedykolwiek, próbując or-
ganizować struktury pozwalające podjąć konkret-
ne działania, jakich wymagała od nas sytuacja, no  
i przynależność do Solidarności. Opowiadał o akow-
skiej konspiracji, o tym jak zachować się w sytuacji 
zagrożenia, jak walczyć o to, co było dla nas ważne. 
Jak się nie dać zastraszyć.

Potem nastąpiło moje aresztowanie. Po amnestii, 
wyszłam na wolność, ale stanęłam przed komisją 
dyscyplinarną. Pan Stanisław dowiedziawszy się, że 
nie mogę mieć obrońcy prawnika przyszedł do mnie 
i po prostu powiedział, że będzie moim obrońcą. 
To On jeździł do Jeleniej Góry, potem do Warsza-
wy (na własny koszt, nie było mowy o zwrocie), by 
zapoznać się z materiałami oskarżenia, wysmażony-
mi przez rzeczników dyscyplinarnych kuratorium  
i ministerstwa oraz bolesławiecką SB. To On podczas 
rozpraw dyscyplinarnych udowadniał domagającym 
się pozbawienia mnie prawa wykonywania zawodu, 
jak mylne jest mniemanie, że dobry nauczyciel to 
ten, który godzi się na wszystko wbrew własnemu 
sumieniu i wiedzy.

Nigdy nie zapomnę wystąpienia Pana Stanisława 
przed Nadzwyczajną Komisją Rewizyjną przy Mi-
nisterstwie Oświaty i Wychowania w Warszawie. 
Zaczął od przypomnienia, że w tym gmachu przy 
al. Szucha mieściła się w czasie wojny siedziba ge-
stapo i wyraził głębokie przekonanie, że szanowna 
komisja wyda sprawiedliwe orzeczenie. Choć mądre 
wystąpienie Pana Stanisława, Jego niezależna i od-
ważna postawa niewiele wskórały w tej konkretnej 
sprawie (zostałam ,,sprawiedliwie” ukarana), poka-
zały klasę człowieka, którego przyjaźnią mogłam się 
szczycić.

I kiedy słucham wspomnień harcerskich P. Przy-
bylskiego wiem, że to, czego Pan Stanisław uczył 
młodzież nie było gołosłowne, On te zasady wcielał 
w życie. Swoim zachowaniem pokazywał, że walka 
o dobro i prawdę to żywe i bezpośrednie uczestnic-
two w codzienności, okazywanie drugiemu człowie-
kowi zainteresowania i życzliwości, niezgoda na zło 
i byle jakie życie.

Oddzielną kartę zajęłoby spisanie wszystkich 
rozmów, historycznych przypomnień o Józefie Pił-
sudskim, AK, o wielkich ludziach naszej historii,  
o których opowiadał tak, jak mało kto potrafi. Należą 
mu się słowa wspanialsze, ale jak to zapisać, na za-
wsze dla wszystkich późniejszych odczytań? 

Opracowała Danuta Maślicka
fotografie z archiwum rodzinnego
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Pułkownik Włodzimierz Kowalski (1918 - 2011)

 „Narodu pieśń, narodu śpiew,
 i myśl, i serce tkliwe,
 i wszystek ból, i żal,
 i gniew w krwi mojej płyną żywe.”
Stanisław Wyspiański

Słowa S. Wyspiańskiego zawierają wszystko to, 
co przez długie życie towarzyszyło Włodzimierzo-
wi Kowalskiemu „i śpiew, ból, i żal, i gniew”. Dla 
Niego bowiem naród, ojczyzna, patriotyzm były 
najważniejszymi wartościami, którym hołdował od 
najmłodszych lat, aż do końca życia.

Urodził się 21 marca 1918 r. w Łodzi, w rodzi-
nie inteligenckiej. Jego ojciec Nikodem brał udział 
w walkach o niepodległość i granice odradzającej się 
Polski w latach 1918-1921 jako oficer 1. Dywizji Li-
tewsko-Białoruskiej, a później osiadł na Litwie - na 
Podniemniu (Grodzieńszczyzna). Pracował jako na-
uczyciel, działał także w samorządzie terytorialnym.

Pogranicze polsko-litewskie, atmosfera domu 
rodzinnego, w którym romantyzm, walka o grani-
ce II Rzeczpospolitej przewijały się w rozmowach, 
wpływały na kształtowanie się osobowości młodego 

Włodzimierza. Strony rodzinne tkwiły w nim i wra-
cał tam przez całe swoje życie. 

4 czerwca 1938 r. złożył eksternistyczny egzami-
nu dojrzałości typu humanistycznego we Lwowie. 
W roku poprzedzającym wybuch II wojny światowej 
odbywał służbę w Szkole Podchorążych Rezerwy 
Piechoty w Warszawie. Tam miał zajęcia teoretycz-
ne, a praktykę odbywał w 10. Pułku Piechoty w Ło-
wiczu. Ukończył ją jako kapral podchorąży. Wcho-
dząc w dorosłość, doświadczał trudnych wyborów, 
które niosła ze sobą II wojna światowa. 

31 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do Woj-
ska Polskiego. Brał udział w wojnie obronnej Polski 
w 1939 r., a po jej zakończeniu udało mu się powró-
cić w rodzinne strony. Zaczął się trudny okres oku-
pacji. Niespokojna dusza żołnierza ciągnęła Go do 
walki. Od 1939 r. był w konspiracji zbrojnej ZWZ/
AK w Okręgu Nowogródek; pełnił funkcję dowód-
cy plutonu. Używał pseudonimu „Skromny”. Został 
ranny w prawą nogę.

Zbliżanie się w 1944 r. frontu wschodniego do 
granic II Rzeczpospolitej i ogłoszenie przez dowódz-
two AK operacji „Burza” spowodowało przygoto-
wania w Okręgu Wileńsko-Nowogródzkim operacji 
pod kryptonimem „Ostra Brama”, która miała wy-
zwolić miasto Wilno przed nadejściem Armii Czer-
wonej. W operacji tej wzięło udział około 9 tysię-
cy żołnierzy AK pod dowództwem płk Aleksandra 
Krzyżanowskiego, ale atak na Wilno nie powiódł się. 
Ciężar zdobycia miasta spoczął na wojskach sowiec-
kich, wspieranych przez zmobilizowane w Wilnie 
oddziały AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej więk-
szość (ok. 6 tys.) żołnierzy AK zostało rozbrojonych, 
aresztowanych i wywiezionych w głąb ZSRR. Część 
żołnierzy AK postanowiła kontynuować walkę z no-
wym okupantem, a część - wśród nich Wł. Kowalski 
- wstąpiła do I Armii Wojska Polskiego, ponieważ 
pozwoliło to na uniknięcie aresztowania i dawało 
możliwość dalszej walki z okupantem hitlerowskim. 

27 lipca 1944 r. rozpoczął służbę w 2. Samodziel-
nej Brygadzie Zaporowej w stopniu kaprala jako do-
wódca plutonu. Wkrótce został awansowany na sto-
pień plutonowego, a w styczniu 1945 r. - skierowany 
na 10-dniowy kurs oficerów polityczno-wycho-
wawczych 2. SBZ. 23 lutego 1945 r. otrzymał sto-
pień chorążego. Przeszedł swój szlak bojowy przez 
Warszawę, Wał Pomorski, zdobywanie Kołobrzegu, 

Ślub 2 lutego 1948 r.
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forsowanie Odry. Na przedmieściach Berlina zastał 
go koniec wojny, ale dla Wł. Kowalskiego wojna się 
jeszcze nie zakończyła. Wraz z 2. SBZ w połowie 
czerwca 1945 r. został zakwaterowany w Bolesław-
cu. W czerwcu 1945 r. 2. SBZ została przeformowa-
na na 12. Specjalny Pułk Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego*. W tej formacji wojskowej pozostał 
do zwolnienia ze służby wojskowej 4 grudnia 1948 r.

W grudniu 1945 r. został przeniesiony do Kra-
kowa, później do Kielc, następnie do Poznania.  
W tym okresie otrzymywał awanse na kolejne stop-
nie oficerskie: podporucznika i porucznika oraz 
kapitana. Brał udział w zwalczaniu podziemia nie-
podległościowego, oddziałów UPA w Bieszczadach  
i przeprowadzaniu tam akcji Wisła. Od sierpnia  
1947 r. był w 13. Kaszubskim Pułku KBW w Gdań-
sku, w którym 27 listopada 1947 r. został zastępcą 
dowódcy tego pułku ds. polityczno-wychowaw-
czych. 

Był to trudny okres w powojennej Polsce, bo to-
czyła się ostra walka o charakter państwa polskiego 
(referendum 1946 r., wybory do sejmu w 1947 r.). 
Wielu żołnierzy, a szczególnie byli żołnierze AK, 
miało trudny wybór. Były liczne przypadki dezercji 
pojedynczych osób, a wiosną 1945 r. nawet całych 
jednostek Wojsk Wewnętrznych: Samodzielnego 

Batalionu z Lubaczowa, Samodzielnego Batalionu  
z Sokołowa Górnego czy Samodzielnego Batalionu 
z Biłgoraja.

Ten okres był szczególnie trudnym czasem wy-
boru dla młodego oficera Wł. Kowalskiego. Tak to 
wspominał w jednym z listów napisanych w paź-
dzierniku 2007 r. (był już wtedy bardzo chory) do 
Muzeum Ceramiki i prezesa Towarzystwa Miłośni-
ków Bolesławca: Do KBW trafiłem przez przypadek, 
nie z własnej woli… Nikt nas nie pytał o zgodę. Całe 
składy osobowe przeszły do KBW. Począwszy od lata 
1945 r. pisałem raporty o zwolnienie mnie ze służby 
wojskowej. Ostatni raport w czasie służby w gdań-
skim garnizonie wysłałem jesienią 1948 r. Raport 
był wyrazem sprzeciwu przeciwko przemianom poli-
tycznym zachodzącym w kraju, które oceniałem kry-
tycznie… Po moim raporcie zawrzało w Korpusie, 
okrzyczano mnie głośno wrogiem ludu, odebrano 
umeblowane mieszkanie, skierowano do Warszawy, 
gdzie przetrzymywano mnie w Informacji Wojskowej, 
nie wypłacono mi należnej odprawy pieniężnej. Mia-
łem pójść „do łopaty”, związać się ze środowiskiem 
robotniczym, odseparować się od tego, w którym się 
obracałem. I tak z trzaskiem zwolniono mnie z woj-
ska. Znalazłem się na bruku warszawskim. Wszyst-
ko, co posiadałem to mundur, szynel i torba polowa.  

Akcja Wisła, Bieszczady 1947 r.
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Z żoną w 9 miesiącu ciąży i parę groszy przy duszy. 
Dom rodzinny pozostał nad Niemnem doszczętnie 
obrabowany przez bolszewików we wrześniu 1939 r. 
Powróciłem więc do Bolesławca, który opuściłem w 
grudniu 1945 r. Tu pomogli mi koledzy, prości żołnie-
rze, zdemobilizowani jesienią 1945 r.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że w okresie 
nasilającej się „zimnej wojny” latem 1948 r. plenum 
KC PPR usunęło ze stanowiska sekretarza general-
nego Władysława Gomułkę, a wraz z nim wiele in-
nych osób z instancji kierowniczych w Polsce pod 
zarzutem odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne-
go. Sekretarzem generalnym wybrano Bolesława 
Bieruta. Przed zjednoczeniem PPR i PPS odczuło się 
w Polsce naciskające wpływy Stalina.

W tych okolicznościach Włodzimierz Kowalski 
rozpoczyna nowe życie. Nie był to łatwy okres, jak 
wspominał w cytowanym liście: po prostu wegeto-
wałem. Powiększyła się rodzina, urodziły się dwie 
córki. 8 lutego 1949 r. został zatrudniony w Staro-
stwie Bolesławieckim (po wejściu w życie ustawy z 
20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej 
władzy państwowej - Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Bolesławcu) na stanowisku kierowni-
ka Referatu Wojskowego. Pracował jednak krótko 
- do 30 września 1950 r. - ponieważ znajdował się 
w ubeckim wykazie „niepewnego elementu” w ad-
ministracji z sierpnia 1950 r. Gdy uruchomiono Za-
kłady Górnicze Konrad w 1950 r. został zatrudniony 
jako referent w administracji. Po dwóch tygodniach 
zwolniono go dyscyplinarnie bez podania przyczyn. 
Ciągnęła się za Nim sprawa raportu o zwolnieniu  

z KBW. W 1951 r. podął pracę w Narodowym Ban-
ku Polskim w Bolesławcu i był tam zatrudniony do 
1962 r. Ciągle jednak odczuwał „opiekę” nad sobą 
służb cywilnych i wojskowych. 

Po 1956 r. (po odwilży październikowej) jego 
sytuacja w banku była spokojniejsza. Zaczął się do-
kształcać, powoli awansował. W 1962 r. objął sta-
nowisko dyrektora Oddziału Kredytowego Banku 
Rolnego w Bolesławcu i tak dotrwał do emerytury 
(31 sierpnia 1974 r.).

Włodzimierz Kowalski miał duszę zapalonego 
społecznika. Bolesławiec stał się Jego miejscem na 
ziemi, gdyż Bory Dolnośląskie i rzeka Bóbr przy-
pominały mu Jego ulubione Nadniemnie. Aktywnie 
włączył się w organizację ruchu turystycznego w 
Bolesławcu. Razem z takimi entuzjastami turystyki 
jak: Leon Piątkowski, Janusz Bachmiński, Zygmunt 
Bartkowiak, Herbert Blaut, Zbigniew Biały, Longin 
Łukawski założyli Bolesławiecki Oddział PTTK. 
Funkcję pierwszego prezesa objął właśnie Włodzi-
mierz Kowalski. To oni stworzyli w Bolesławcu 
BORT (Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego - sie-
dziba mieściła się przy dzisiejszej ul. Sierpnia 80 - 
dawna Hanki Sawickiej). Biuro miało autokar i prze-
szkolonych przewodników PTTK. Zarząd PTTK 
organizował życie turystyczne dla młodzieży szkół 
bolesławieckich. Coroczne rajdy wiosenne i jesien-
ne, nocne złazy na Grodziec i do Kliczkowa, słynny 
rajd „Szlakiem II Armii Wojska Polskiego”. Warto 
wspomnieć, że z inicjatywy Pana Włodzimierza na 
zakończenie tego rajdu w 1968 r. nagrody zwycięz-
com wręczali na naszym stadionie bohaterowie fil-

Płk Antoni Stocki, płk Aleksander Iwaszkiewicz, ppłk Włodzimierz Kowalski, przełom lat 70-80 XX w.
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mu „Czterej pancerni i pies”.
Pan Włodzimierz prowadził wielką akcję o czy-

stość Bobru zagrożonego przez Celwiskozę.
 Drugą wielką pasją Wł. Kowalskiego było jed-

nak wojsko. Trudno się dziwić; tradycje rodzinne, 
własne doświadczenia wojenne i służba oficerska 
głęboko się w Nim zakorzeniły. Jako oficer rezerwy, 
przez prawie 30 lat kierował Kołem Miejskim ZBo-
WiD, a od zmiany nazwy Związkiem Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wiele lat był 
również wiceprezesem Zarządu Okręgowego tego 
związku w Jeleniej Górze. Zapewne Jego postawa 
społecznikowska sprawiła też, że w stanie wojen-
nym nie odmówił przyjęcia funkcji przewodniczące-
go Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodze-
nia Narodowego w Bolesławcu. Jako bezpartyjny 
odpowiadał bowiem ówczesnym władzom PRL, 
chcącym znaleźć w społeczeństwie szersze poparcie. 

Pan Włodzimierz kochał młodzież i szczególną 
radość sprawiały Mu wizyty w szkołach bolesła-
wieckich z okazji patriotycznych uroczystości. Jako 
świetny gawędziarz potrafił skupić uwagę uczniów, 
uczył ich patriotyzmu. Przez wiele lat był także 
stałym bywalcem w Zespole Szkół Ekonomiczno-
-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwówec-
kiej w Rakowicach.

Nieczęsto spotyka się takich pasjonatów słowa pi-
sanego, jakim był płk Kowalski. Miał zacięcie dzien-
nikarskie i literackie. W latach 1992-1997 zamieścił 
wiele publikacji w „Głosie Bolesławca” (wydawa-
nym przez Towarzystwo Miłośników Bolesławca). 
Napisał cykl historyczny o ostatnich dniach wojny 
na Dolnym Śląsku, prowadził liczne polemiki z róż-
nego rodzaju pomysłami w polityce historycznej. 
Był bardzo zbulwersowany kiedy w latach 90-tych 
niektórzy politycy zaczęli używać w stosunku do 
żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego uwłaczającej 
im nazwy „wojsko polskojęzyczne”. Jego zaintere-
sowania historyczne kierowały się w strony rodzin-
ne - na pogranicze Wileńszczyzny. Często jeździł 
do Sejn, gdzie spędzał urlopy i zbierał materiały do 
swoich publikacji książkowych. W 1992 r. wspólnie 
z prof. Czesławem Grzelakiem opublikowali książ-
kę Kodziowce 1939 - opisującą bitwę 101. Pułku 
Ułanów z Armią Czerwoną w nocy 21/22 września 
1939 r. pod Kodziowcami (wydało ją wydawnictwo 
Bellona). W 1995 r. została wydana Jego książka 
Hej tam na granicy od Sejn na Podole... Z dziejów 
24 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” 
(wydało ją Miejski Ośrodek Kultury w Sejnach), 

a w 1999 r. - U polskich stoim granic... Opowieść  
o żołnierzach Baonu KOP „Sejny” (wydana nakładem 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz wojewody suwalskiego). Prof. Piotr Łossow-
ski w słowie wstępnym do książki napisał: Walorem 
bezspornie największym tej książki jest wydobycie  
i ukazanie losów wielu, wielu ludzi - oficerów, pod-
oficerów i szeregowców jednostki sejneńskiej KOP. 
Jak uczestniczyli oni w bojach, jak walczyli na in-
nych frontach, jak los rozrzucił ich po świecie. Z tych 
jednostkowych historii ludzkich nakreślił autor ob-
raz zbiorowego wysiłku, poświęcenia i wytrwałości  
w obronie Ojczyzny.

Pan Włodzimierz Kowalski współpracował rów-
nież z telewizją - był współautorem i inicjatorem 
wyemitowanych w latach 80. XX w. w I programie 
TV filmów dokumentalnych: „Opowieść północna”, 
„Zasiałem zieloną rutę”, „Drogi do Polski”. Szcze-
gólnie ten ostatni film zrobiony razem z redaktor 
Haliną Miroszową pokazywał ludzi z Bolesławca 
i okolic, którzy zasiedlali ziemię bolesławiecką po 
1945 r. Byli to żołnierze i partyzanci z byłej Jugosła-
wii, żołnierze Armii Krajowej, żołnierze I i II Armii 
Wojska Polskiego i Batalionów Chłopskich. Wszy-
scy się spotkali w Wykrotach przed pomnikiem od-
słoniętym właśnie dla tych, którzy różnymi drogami 
szli do Polski.

Pan Pułkownik był laureatem ogólnopolskie-
go konkursu „Suwalszczyzna w moich wspomnie-
niach”. Za zasługi dla Suwalszczyzny 10 listopada 
2000 r. Wł. Kowalski decyzją Rady Miasta Sejny 
otrzymał tytuł Honorowy Obywatel Miasta Sejny.

Pan Włodzimierz miał szczęśliwe życie rodzin-
ne, co pomagało Mu w podejmowanych działaniach. 
Żona Alicja z domu Rybińska była córką geodety 
Tadeusza Rybińskiego. Ślub wzięli w Kościele Gar-
nizonowym w Gdańsku w 1948 r. Mieli dwie córki: 
Bożenę i Elżbietę; troje wnuków: Katarzynę, Marka 
i Mariusza i pięcioro prawnuków: Alę, Artura, Ro-
berta, Marcina i Daniela. 

Pułkownik Włodzimierz Kowalski za działalność 
w swoim długim życiu został uhonorowany wieloma 
odznaczeniami wojennymi i powojennymi, między 
innymi: Krzyżem Walecznych, Srebrnym Medalem 
Zasłużony na Polu Chwały, Krzyżem Partyzanckim, 
Medalami Za Odrę, Nysę i Bałtyk, Odznaką Grun-
waldzką, Krzyżem Armii Krajowej, Pamiątkową 
Odznaką Akcji Burza, Odznaką Weterana Walki  
o Niepodległość, Srebrnym i Złotym Krzyżem Za-
sługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
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Polski, Medalem Pro Memoria i Medalem Senatu 
RP.

Włodzimierz Kowalski zmarł 24 września 2011 
r. Został pochowany na bolesławieckim cmentarzu 
z pełnymi honorami wojskowymi, z udziałem żoł-
nierzy 23. Śląskiej Brygady Artylerii z Bolesławca. 

Płk E. Jakubowski - prezes Zarządu Okręgowego 
Związku Kombatantów RP i BWP w swoim 
pożegnalnym przemówieniu powiedział: Całe swoje 
pracowite, długie życie poświęcił Ojczyźnie. Umiał 
Jej służyć do końca. Przez 63 lata umiał służyć mia-
stu Bolesławiec, jako swojej małej Ojczyźnie.

Jakim człowiekiem był Włodzimierz Kowalski?
Pozwolę sobie na kilka zdań moich wspomnień. 

Znaliśmy się wiele lat, jeszcze od ruchu turystycz-
nego. To była osobowość dająca się szybko polubić. 
Donośny głos, gdy przemawiał do młodzieży, wspa-
niała bogata i bezbłędna polszczyzna. Świetny eru-
dyta, dowcipny, przychylny ludziom. Spotykaliśmy 
się czasem na wspólnych imieninach u przyjaciół i 
wtedy była okazja prowadzić ciekawe rozmowy, a ra-
czej gawędy historyczne. Pamiętam dokładnie jak w 
latach 70-tych, podczas mianowania podchorążych 
rezerwy na pierwszy stopień oficerski, podszedł do 
mnie z gratulacjami i powiedział: „witam w gro-
nie oficerów” i wypiliśmy zgodnie z tradycją toast z 
dwoma gwiazdkami na dnie kieliszka.

Córka Bożena o Ojcu mówi: Tato mój był cudow-
nym człowiekiem. Nauczył mnie tolerancji - było to 
dziwne, ale dopiero z czasem zrozumiałam głębszy 
sens słów, że człowiek nie jest tym, co ma, ale tym, 
kim jest. Tato pokazał mi, że wartości materialne to 
nie wszystko, a najważniejsze, aby człowiek potrafił 
iść przez życie z podniesioną głową i nie wstydził się 
swoich czynów. Pamiętam maksymę, która wisiała 
nad Jego łóżkiem - człowiek wart jest tyle, ile pomógł 
drugiemu. Patrząc z perspektywy czasu widzę, że ta-
kie było Jego życie. Żył dla rodziny, przyjaciół, zna-
jomych i dla każdego człowieka, który poprosił go 
o pomoc, nie potrafił siedzieć bezczynnie. Pamięcią 
sięgam do naszych cudownych wakacji spędzanych 
na pieszych, rowerowych i kajakowych wędrówkach 
po Suwalszczyźnie. Żyliśmy jak traperzy: jedzenie z 
ogniska, spanie w lesie, w namiocie, obcowanie z na-
turą. To On pokazał mi najpiękniejsze zakątki naszej 
Ojczyzny. Te wspomnienia pozostaną ze mną na za-
wsze, a w nich mój kochany Tato.

Wnuk płk Wł. Kowalskiego, Mariusz, wspo-
mina: Myślę, że dzięki Niemu pokochałem historię. 
Nauczył mnie, jak chłodnym okiem przyglądać się 

faktom historycznym i nie analizować zdarzeń tylko 
z punktu widzenia jednej strony, gdyż to nie sprzy-
ja obiektywnej ocenie wydarzeń. Starał się zawsze 
wytłumaczyć powody wydarzeń historycznych, któ-
re miały miejsce. Przypominam sobie nasze nocne 
rozmowy w czasie wakacji spędzanych na Jego uko-
chanej Suwalszczyźnie, kiedy w namiocie opowiadał 
mi (wtedy 10-letniemu chłopcu) swoje wojenne losy; 
były to dla mnie żywe lekcje historii. Rano widziałem 
bunkry oraz zalegające w ziemi pozostałości po prze-
chodzącym tędy froncie, a w nocy przenosił mnie do 
tamtych czasów w swoich opowieściach. I to była ta 
iskra, którą rozpalił we mnie mój kochany Dziadzio  
i za to jestem mu wdzięczny. Gdy dorosłem, toczyli-
śmy polemiki, w których padały pytania: co sądzisz? 
co o tym myślisz? I to dzięki niemu potrafiłem samo-
dzielnie interpretować poznawane fakty, nawet jeśli 
ta interpretacja nie zawsze była zgodna z obiegowy-
mi opiniami. Jeszcze raz dziękuję Ci, Dziadku.

Opracował Zygmunt Brusiło
fotografie z archiwum rodzinnego

* Od redakcji: W opracowaniu „Bolesławiec. Zarys mo-
nografii miasta”, pod red. Tadeusza Bugaja i Krystyna Matwi-
jowskiego, Wrocław-Bolesławiec 2001, s. 388-391 jest podana 
nazwa tej jednostki - 13. Pułk Kawalerii. Błędnie podano numer 
- powinno być 12. Pułk Kawalerii. Nazwa 12. Specpułk była tyl-
ko dla wtajemniczonych

Płk W. Kowalski 
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Pułkownik Henryk Wawrzynowicz (1903 - 1989)*

Henryk Wawrzynowicz urodził się 8 lipca 1903 r. 
w miejscowości Bolesław, w powiecie olkuskim wo-
jewództwa kieleckiego, jako syn Kazimierza i Stani-
sławy z Michniewskich. Rodzice wielokrotnie zmie-
niali miejsce zamieszkania. Kiedy miał 9 lat zmarła 
mu matka. Szkołę podstawową skończył w Berlinie. 

Na przełomie 1918/1919 r. mający wówczas 15 
lat Henryk, jako kurier, wraz z ojcem wziął udział 
w Powstaniu Wielkopolskim. Po latach, w połowie 
lat pięćdziesiątych XX w., sporządzając swój ży-
ciorys podał datę wstąpienia w żołnierskie szeregi  
(1. Pułk Strzelców Wielkopolskich - później 55. Pułk 
Piechoty): 20 listopada 1919 r. Z zachowanych przez 
rodzinę dokumentów wynika, że już 20 stycznia tego 
roku założył mundur. Z dużą dozą prawdopodobień-
stwa możemy przyjąć, że młody wówczas Henryk 
świadomie „dodał sobie miesięcy” (podał o pół roku 
wcześniejszą datę urodzenia: 8 stycznia 1903 r.), by 
tylko móc chwycić za broń. Okazało się, że Jego 
służba w wojsku trwać będzie ponad trzydzieści lat. 

Do 1927 r. wszelkie sukcesy w służbie Ojczyźnie 

zawdzięczał macierzystej jednostce. Jego pierwsze 
doświadczenia bojowe i życiowe to udział w wal-
kach przy likwidacji blokady Lwowa przez wojska 
ukraińskie, roczny pobyt na Froncie Wschodnim  
w rejonie Bobrujska (od października 1919 r.),  
a także obecność na wcześniejszym Froncie Wielko-
polskim w walkach z Niemcami. Otrzymał Odzna-
kę Honorową „Orlęta” od Dowódcy Armii Wschód. 
Było to pierwsze tak zaszczytne wyróżnienie bojo-
we. Uczestnictwo w wojnie polsko-bolszewickiej  
w latach 1919-1920, gdzie został ciężko ranny i peł-
nienie wzorowej służby w okresie pokoju - nagro-
dzone zostało w niedługim czasie m. in. Krzyżem 
Walecznych, Medalem Niepodległości, Brązowym 
Krzyżem Zasługi i Medalem 3-Maja. 

Po powrocie z frontu ukończył szkołę podoficer-
ską dla szeregowych, pod koniec 1922 r. został żoł-
nierzem zawodowym, a rok później, w Grudziądzu, 
zaliczył kurs dla Podoficerów Zawodowych Piecho-
ty. Jako podoficer służby czynnej dwukrotnie miał 
szansę nauki w Oficerskiej Szkole dla Podoficerów 
(od 1928 r. - Szkole Podchorążych dla Podofice-
rów) w Bydgoszczy. W obydwu przypadkach naukę 
przerywał: w 1926 r. z powodu odniesionej kontuzji,  
a w 6 lat później z przyczyn osobistych. W 1927 
r., po konflikcie z przełożonymi, zmienił forma-
cję na Korpus Ochrony Pogranicza. Jako podoficer 
służył w brygadzie (od 1937 r. pułku) KOP Wilno 
i w batalionach podległych pułkowi w Równem. Był 
kolejno szefem kompanii, dowódcą plutonu i straż-
nicy w Wilnie, Niemenczynie, Hoszczy i Żytyniu 
Wielkim. Także tutaj dał się poznać z jak najlep-
szej strony, jako oddany formacji „pograniczników” 
świetny specjalista. Uhonorowany został Srebrnym 
Medalem za Długoletnią Służbę w KOP.

W 1935 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą  
z Kubackich. Urodziło się im troje dzieci: córka Kry-
styna (1938) oraz dwóch synów Kazimierz (1939)  
i Stanisław (1944).

 Wybuch II wojny światowej zastał go na grani-
cy wschodniej. Brał udział w działaniach wojennych  
w szeregach batalionu KOP Niemenczyn pułku 
Wilno. Po rozbiciu oddziału uciekł na Litwę. 26 
września został internowany i osadzony w obozie w 
Rokiszkach. Stamtąd udało mu się uciec 21 marca 
1940 r. Ukrywał się w Wilnie, Warszawie i Równem. 
Trudno ustalić datę jego wstąpienia do Związku Wal-
ki Zbrojnej/Armii Krajowej. Prawdopodobnie stało 

Henryk Wawrzynowicz, 1926 r. Leszno 



120

się to na Wołyniu w 1942 r. Pytany później dlaczego 
wstąpił do AK - odpowiadał: „bo innej możliwości 
nie było - a ja chciałem się bić z Niemcami”.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Wo-
łynia zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. 
27 lutego 1944 r., w stopniu chorążego (ten stopień 
podał przełożonym po przybyciu do Sielc nad Oką), 
został żołnierzem 9. Pułku Piechoty 3. Dywizji Pie-
choty im. Romualda Traugutta. Brał udział w wal-
kach nad Pilicą i przyczółku warecko-magnuszew-
skim oraz w Warszawie, niosąc pomoc powstańcom 
na przyczółku czerniakowskim w desancie z Saskiej 
Kępy na Solec. 18 września 1944 r. został ciężko 
ranny w prawą nogę. 5 grudnia 1944 r. po wyjściu 
ze szpitala w Otwocku, w stopniu podporucznika, 
został szefem sztabu 3. batalionu 2. Samodzielnej 
Brygady Zaporowej I Armii Wojska Polskiego. 

Wraz z brygadą przebył drogę przez Pomorze do 
Berlina, a w połowie czerwca 1945 r. zameldował się 
w Bolesławcu. Wyznaczony został - już jako porucz-
nik - starszym adiutantem batalionu zmotoryzowane-
go 12. Specjalnego Pułku Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (12. Pułku Kawalerii). Sprowadził 

do Bolesławca żonę i dzieci. Od 3 listopada 1945 
r. po rozformowaniu pułku, jeszcze w Bolesławcu, 
zajmował się - jako szef sztabu - organizacją 1. Sa-
modzielnego Batalionu Ochrony Kolei. Na początku 
1946 r. udał się z nim do Krakowa. 26 lutego 1946 r. 
został awansowany na stopień kapitana. Od 1 sierp-
nia 1946 r. do grudnia 1947 r. był szefem oddziału 
operacyjnego KBW w Krakowie. Pełnił też funkcję 
przewodniczącego tamtejszego Oficerskiego Sądu 
Honorowego dla oficerów młodszych. Od 17 grud-
nia 1947 r. był dowódcą 2. Batalionu Strzeleckiego 
38. Pułku Piechoty w Kożuchowie. 24 marca 1948 
r. wrócił do Bolesławca na stanowisko dowódcy  
1. batalionu 40. Pułku Piechoty. W 1953 r. zakończył 
służbę w stopniu majora (otrzymanym w 1951 r.), na 
stanowisku zastępcy dowódcy pułku ds. liniowych.

W lipcu 1953 r. został przeniesiony do rezerwy. 
W uzasadnieniu wniosku o zwolnienie go ze służby 
wojskowej dowódca pułku (kolega z okresu służby 
w 9. Pułku Piechoty) i kolejni przełożeni zgodnie  
pisali: „był chorążym sprzed 1939 r., służył w KOP 
na granicy wschodniej jako dowódca plutonu,  
w czasie okupacji brał czynny udział w Związku 
Walki Zbrojnej na stanowisku dowódcy kompanii, 

Sypanie Kopca Marszałkowi, Kraków - 20 czerwca 1935 r.

Szpital Otwock 28 października 1944 r. mjr Franciszek Mierz-
wiński dowódca 9. Pułku piechoty 3. Dywizji im. Traugutta  
i ppor. Henryk Wawrzynowicz
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obecnie posiada 50 lat, nie przedstawia wartości dla 
Ludowego Wojska Polskiego. Ze względu na swą 
przeszłość, za którą to został odznaczony przez sa-
nację Krzyżem Walecznych…, w chwili obecnej  
w wojsku dalszy jego pobyt jest niepożądany”.**

Tak sformułowane stanowisko władz wojsko-
wych niezmiernie dotknęło mjra H. Wawrzynowicza. 
Okazało się, że odznaczenia z których tak był dum-
ny, a które świadczyły o jego męstwie, gorliwości  
i profesjonalizmie, z jakim wykonywał swój żołnier-
ski zawód w czasie działań wojennych, a po ich za-
kończeniu także w walkach ze zbrojnym podziemiem 
w województwie krakowskim (tu po raz kolejny był 
ranny) w tej nowej „jakościowo” sytuacji społeczno-
-politycznej straciły swoją wartość. To dzięki tym, 
którzy wnioskowali o nadanie Mu srebrnego medalu 
Zasłużonym na Polu Chwały, medalu Zwycięstwa  
i Wolności 1945, czy wielu sowieckich - m.in.: Me-
dalu za Zdobycie Berlina, Medalu za Zwycięstwo 
nad Niemcami - teraz musiał pożegnać się z mun-
durem. W ówczesnych realiach PRL te osiągnięcia  
i osobiste walory ludzi z takimi życiorysami nie mia-
ły istotnego znaczenia dla podejmujących decyzję  
o zwolnieniu oficera do rezerwy - również w przy-
padku Henryka Wawrzynowicza.

Po zaliczeniu Mu prawie 36 lat wysługi odcho-
dził na emeryturę. Jednak nie wyobrażał sobie bez-
czynności. Boleśnie doświadczony przez przeło-
żonych nie zraził się do ówczesnej rzeczywistości, 
zaakceptował ją. Praca zawodowa i działalność spo-
łeczna będzie pochłaniać cały Jego czas. Był czyn-
ny zawodowo prawie do 80. roku życia, w różnych 
przedsiębiorstwach i na różnych stanowiskach: w la-
tach 1953-1957 zatrudniony był w Bolesławieckich  
Zakładach Materiałów Ogniotrwałych jako kierow-
nik transportu, w latach 1958-1962 był kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie kierował biu-
rem Ligi Obrony Kraju. W latach 1974-1982 zatrud-
niony był w Zjednoczonych Zakładach Górniczych 
Surowców Szklarskich i Ceramicznych Vitrocermin 
w Bolesławcu najpierw jako tłumacz, a później jako 
specjalista do spraw współpracy z zagranicą. 

W Jego bogatym życiorysie ważną pozycję sta-
nowiło zamiłowanie do działalności społecznej.  
Z Bolesławcem emocjonalnie był związany od 
czerwca 1945 r. Pierwszy krótki epizod to zaledwie 
siedem miesięcy. Wówczas „stan osobowy” Spec-
pułku zajęty był głównie zapewnieniem pomocy 
„młodej władzy” w utrzymaniu porządku podczas 
zasiedlania miasta i zapewnieniem warunków do 

wysiedlenia ludności niemieckiej. Po powrocie  
w 1948 r. brał czynny udział w odgruzowywa-
niu miasta. Kolejne lata to także praca społeczna.  
W wojsku przez pewien czas przewodniczył zespo-
łowi, który odpowiedzialny był za utrzymanie nale-
żytych kontaktów wojska z ludnością zamieszkują-
cą okoliczne obszary wiejskie. Kiedy jednak został 
cywilem „wątek społecznikowski” stał się bardzo 
ważną częścią życia, swoistego rodzaju jego uzu-
pełnieniem. Udzielał się w licznych organizacjach, 
w różnych akcjach społecznych. Był radnym Miej-
skiej Rady Narodowej z ramienia ZSL, którego był 
członkiem. Był długoletnim v-ce prezesem Zarządu 
Powiatowego ZBoWiD, Miejskiego Koła ZBoWiD, 
długoletnim prezesem Ligi Przyjaciół Żołnierza  
i (od 1962 r.) Ligi Obrony Kraju, współzałożycielem  
(także v-ce prezesem) Oddziału PTTK, Towarzy-
stwa Miłośników Bolesławca, współorganizatorem 
kół Osadnictwa Wojskowego i powiatowych kół To-
warzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W prawie 
wszystkich organizacjach zasiadał w ławach prezy-
diów zarządów powiatowych, niektórych również 
szczebla wojewódzkiego.

Henryk Wawrzynowicz pod pomnikiem Bohaterów II Armii 
Wojska Polskiego w Bolesławcu pocz. lat 70. XX w.
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Aktywnie włączał się do różnorakich inicjatyw 
społecznych i kulturalnych. Był współorganizatorem 
i lektorem węzła radiowego. Współuczestniczył w 
akcji posadzenia dębu 1000-lecia Państwa Polskie-
go i budowie pomnika Bohaterów II Armii Wojska 
Polskiego. Współorganizował 1-wszą Wiosnę Bo-
lesławiecką. Z pasją pracował w charakterze pilota 
wycieczek krajowych i zagranicznych, był współau-
torem pierwszego przewodnika po Ziemi Bolesła-
wieckiej.

Chętnie brał udział w spotkaniach środowisko-
wych w mundurze z odznaczeniami, podkreślają-
cymi jego powstańczą przeszłość. Uczył znaczenia 
słowa patriotyzm, współpracował z organizacjami 
młodzieżowymi. Był bardzo znaną postacią Bole-
sławca.

Jego aktywność, połączona z bogatym życiory-
sem zaowocowała nadaniem wielu orderów i odzna-
czeń. Począwszy od roku 1960 Jego pierś zaczęły 
przyozdabiać liczne ordery, odznaczenia państwowe 
i resortowe - m.in.: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, 
Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyże: Ko-
mandorski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Wiele satysfakcji sprawiały Mu również odznacze-
nia lokalne: Zasłużony dla Dolnego Śląska i Zasłu-
żony dla Miasta Bolesławca. Za bardzo cenny uwa-
żał medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, który 
otrzymał w 1985 r. z okazji 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Był dumny z dokonań swoich najbliższych: 
dzieci, synowej Krystyny - posłanki na Sejm PRL 
z ramienia Stronnictwa Demokratycznego w latach 

1980-1989. 
Za całokształt swojej służby wojskowej i za dzia-

łalność społeczną oraz jako weteran Powstania Wiel-
kopolskiego został awansowany na kolejne stopnie 
oficerskie: podpułkownika (1968) i pułkownika 
(1972).

Zmarł 1 stycznia 1989 r. Pożegnany z honorami 
określonymi Ceremoniałem Wojskowym, należny-
mi oficerowi Wojska Polskiego, przy udziale kape-
lana wojskowego wyznania rzymsko-katolickiego, 
rodziny, społeczeństwa bolesławieckiego, a przede 
wszystkim kolegów ze sztandarami organizacji 
kombatanckich - na czele z prezesem ZBoWiD płk. 
Włodzimierzem Kowalskim - prywatnie serdecz-
nym przyjacielem Zmarłego (byli związani wspólną 
służbą jeszcze w 2. SBZ i 12. Specpułku) spoczął w 
ówczesnej Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komu-
nalnym w Bolesławcu.

 
Opracował Jan Żuralski

fotografie z archiwum rodzinnego

* Opracowano w oparciu o Zespoły Akt 12. Specjalnego 
Pułku KBW, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w War-
szawie, sygn. IPN 578/2336, IPN 678/1961 i 1984, IPN 836/16, 
17 i 37 oraz wywiadów z synem Kazimierzem Wawrzynowi-
czem.

** Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, Tecz-
ka Akt Personalnych płka Henryka Wawrzynowicza, sygn. 
1288/67/15, wniosek o zwolnienie oficera z czynnej służby woj-
skowej z dnia 18 marca 1953 r.

Ppłk Włodzimierz Kowalski, płk Aleksander Iwaszkiewicz, płk Henryk Wawrzynowicz w Szkole Podstawowej nr 8, przełom lat 70-80 XX w. 



123

 Tadeusz Zastawnik (1922-2012) - Człowiek Polskiej Miedzi

W dniu 20 stycznia 2012 r. zmarł w Warszawie 
dr inż. Tadeusz Zastawnik - Człowiek Polskiej Mie-
dzi. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 stycznia 
2012 r. na Starych Powązkach. Swą działalnością za-
pisał się chlubnie w historii Zakładów Górniczych 
Konrad i Ziemi Bolesławieckiej.

Urodził się 16 marca 1922 r. w Trzebini (powiat 
chrzanowski) w rodzinie robotniczej. Jego ojciec pra-
cował w hucie cynku w Trzebini i tam w 1935 r. zo-
stał śmiertelnie ranny przy przetaczaniu wagonów.  
Na łożu śmierci powiedział mu „Synku, pamiętaj, 
abyś się uczył…” Opiekę nad wychowaniem dzie-
ci (Tadeusz miał jeszcze młodszego o 8 lat brata) 
przejęła matka. Spełniając wolę ojca, po ukończeniu 
6-klasowej szkoły powszechnej w Trzebini i Gimna-
zjum w Chrzanowie w 1937 r. rozpoczął naukę na 
Wydziale Budowlanym Państwowej Szkoły Prze-
mysłowej w Krakowie. W czasie II wojny światowej 
pracował w kopalni węgla kamiennego w Sierszy. 
Po zakończeniu okupacji niemieckiej skierowany 
został przez nową administrację kopalni na dalszą 
naukę do Śląskich Technicznych Zakładów Nauko-
wych, gdzie uzyskał tytuł technika budowlanego 

oraz uprawnienia w zakresie prawa budowlanego. 
Kontynuował studia na Wydziale Budownictwa  
i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
gdzie uzyskał kwalifikacje inżyniera budownic-
twa lądowego. Jednocześnie w 1948 r. podjął pracę  
w Zjednoczeniu Przemysłu Metali Nieżelaznych  
w Katowicach. W tymże roku po raz pierwszy zapo-
znał się ze Starym Zagłębiem Miedziowym, bowiem 
delegowany został do kopalni Lena w Wilkowie, 
żeby ocenić stan techniczny zakładu. 

1 kwietnia 1951 r. jako dyplomant Politechniki 
Śląskiej został skierowany do pracy do Iwin do Za-
kładów Górniczych Konrad w budowie na stanowi-
sko głównego inżyniera budowy - zastępcy dyrek-
tora. Kiedyś, opracowując monografię ZG Konrad 
zapytałem o kulisy tej nominacji, bowiem w zbio-
rowej pamięci załogi zachował się jako dyrektor ko-
palni. Spokojnie wytłumaczył mi zawiłości tego epi-
zodu, a mianowicie po przeniesieniu z początkiem 
1951 r. dyrektora Józefa Libery do organizacji bu-
dowy kopalni Nowy Kościół, jego następcą w lutym 
1951 r. został Władysław Rejdych, który w kilka ty-
godni później zachorował na nieuleczalną wówczas 
chorobę nowotworową (zmarł 2 stycznia 1952 r.). 
Według ówczesnego prawa pracy przewlekle chore-
go dyrektora nie można było odwołać z zajmowane-
go stanowiska. W zaistniałej sytuacji T. Zastawnik 
pełnił więc obowiązki dyrektora. Po śmierci W. Rej-
dycha kierownictwo ZG Konrad przejął inż. Leon 
Lautersztajn z rozwiązanego Biura Budowy Kopalń 
Zjednoczonych Zakładów Metali Nieżelaznych  
w Bolesławcu. Dyrektor Zastawnik, zgodnie z zakre-
sem obowiązków kontynuował odbudowę kopalni  
i budowę infrastruktury powierzchniowej oraz Za-
kładu Wzbogacania Rudy. W dniu 22 września 1952 
r. „Gazeta Robotnicza” w informacji z kopalni Kon-
rad zamieściła następującą relację „Społeczeństwo 
Dolnego Śląska wysuwa kandydatów na posłów. 
Wśród zgłoszonych kandydatów znalazł się dyrektor 
Tadeusz Zastawnik”. Po wyborze na posła z ramienia 
Frontu Narodowego otworzył swoje biuro poselskie 
w lokalu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
przy ul. Chrobrego nr 15, mieszczącego się naprze-
ciw swego mieszkania przy ul. Ciesielskiej.

W czerwcu 1953 r. uruchomiono wydobycie 
rudy miedzi w kopalni Konrad-II, a w październi-
ku 1953 r. powołany został na stanowisko dyrektora 
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naczelnego Centralnego Zarządu Kopalnictwa Rud 
Nieżelaznych w Katowicach (w latach 1953-1956 
miasto nosiło nazwę Stalinogród). Mimo, że urzędo-
wał w Katowicach regularnie odbywał swoje dyżu-
ry wysłuchując zapytań i skarg wyborców ze swego 
okręgu wyborczego. W wystąpieniu sejmowym 26 
kwietnia 1956 r. wygłosił z mównicy sejmowej bar-
dzo obszerną i rzeczową relację, prezentując rejestr 
potrzeb polskiej miedzi i trudności górników pracu-
jących na Dolnym Śląsku. 

W następstwie dokonanych reorganizacji w admi-
nistracji Przemysłu Metali Nieżelaznych w sierpniu 
1958 r. powierzono Mu funkcję dyrektora inwesty-
cyjnego Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali 
Nieżelaznych METALE w Katowicach. Z dniem 
1 sierpnia 1962 r. z inicjatywy Ministra Przemysłu 
Ciężkiego Franciszka Waniołki powrócił do polskiej 
miedzi na stanowisko dyrektora Kombinatu Górni-
czo-Hutniczego Miedzi w budowie, a następnie dy-
rektora naczelnego Zarządu KGHM, które pełnił do 

1975 r. Pod Jego kierownictwem zbudowano Nowe 
Zagłębie Miedziowe, jednocześnie przekształcając 
przedsiębiorstwo w budowie w Wielką Organiza-
cję Gospodarczą, jaką był KGHM w Lubinie wraz 
z obudową prawną. W 1964 r. skończył dodatkowo 
studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicz-
nej w Katowicach. W WSE (od 2008 r. Uniwersy-
tet Ekonomiczny) we Wrocławiu uzyskał stopień  
dr nauk ekonomicznych za przedłożoną rozprawę 
doktorską pt. „Metoda budowy siatki zależności 
PERT* na podstawie harmonogramów Gantt’a”** 
(1968 r.). Za wdrożenie wysokowydajnych syste-
mów eksploatacji złóż rud miedzi w zagłębiu Legnic-
ko-Głogowskim w 1972 r. otrzymał wraz z zespołem 
Nagrodę Państwową I stopnia. W latach 1975-1979 
pełnił odpowiedzialne funkcje: dyrektora generalne-
go Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego oraz podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Energetyki i Energii 
Atomowej. Okresowo pełnił stanowisko urzędu-
jącego wiceprezesa Zarządu Głównego Naczelnej 

Plakat wyborczy z roku 1952 r. Dyplom Nagrody Państwowej I stopnia z 1972 r.
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Organizacji Technicznej. W latach 1986-1990 był 
dyrektorem Zakładów Badawczych i Projektowych 
Miedzi Cuprum we Wrocławiu, skąd przeszedł na 
emeryturę. 

Pisząc broszurę o pionierach polskiej miedzi 
określiłem Tadeusza Zastawnika jako „Wielkie  
nazwisko w historii Polskiej Miedzi”. W 2004 r.  
nakładem KGHM ukazała się biografia „Tadeusz 
Zastawnik - Człowiek Polskiej Miedzi” w opraco-
waniu Barbary Folty.

W prasie ukazało się wiele pośmiertnych wspo-
mnień o „bezpartyjnym ascecie któremu ufał ... 
Gomułka”. Wyrażano publicznie oceny: „dyrektor 
Zastawnik to był pragmatyk. Znalazł się w odpo-
wiednim czasie na odpowiednim miejscu dla do-
bra polskiej gospodarki”. To brzmi górnolotnie, ale 
to była prawda - gdyby nie tacy jak On, to byśmy 
miedzi nie mieli. On wyczuł, że z miedzi można 
stworzyć przemysł narodowy, bo węgiel utraci swą 
pierwszoplanową pozycję, a miedź zawsze będzie 
potrzebna.

Należy zaznaczyć, iż cały swój dorobek życiowy 
osiągnął będąc bezpartyjnym fachowcem. Osobi-
ście mile wspominam współpracę z tym wybitnym 
fachowcem i przechowuję w swoim archiwum oso-
bisty list, w którym znalazła się następująca opinia: 

„Szanowny Panie Dyrektorze. (…) Cieszę się, że 
dokumentuje Pan historię rozwoju górnictwa miedzi. 
Miedź zasługuje na to. Nie ma w historii górnictwa 
miedzi w świecie podobnego do LGOM-u przykładu 
gdzie w tak krótkim czasie 1960-1968 zbudowano  
3 kopalnie o wydobyciu około 30 mln ton/rok, wraz 
z całą infrastrukturą miejską i socjalno-rekreacyjną. 
Mile wspominam tę wielką przygodę zawodową, któ-
rą dane mi było realizować z udziałem wspaniałych 
ludzi, którzy na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

 Łączę wyrazy szacunku. 
T. Zastawnik” 

Był człowiekiem honoru, pomimo odejścia z ko-
palni Konrad interesował się problemami zakładu  
i był zawsze dobrze zorientowany w sytuacji spo-
łeczno - gospodarczej. 

Nad grobem śp. Tadeusza Zastawnika, Zdzi-
sław Warczewski (były dyrektor ds pracowniczych 
z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Lubin) powie-
dział przez łzy „Panie Dyrektorze, dziękuję w imie-
niu mojego pokolenia za wielką przygodę życia”. 

Już po Jego śmierci w dniu 9 lipca 2012 r. w In-
stytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego 

odbyła się obrona pracy doktorskiej Barbary Folty, 
napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha 
Wrzesińskiego, na temat „Pionierskie lata budowy 
Starego i Nowego Zagłębia Miedzi dr inż. Tadeusza 
Zastawnika”. 

 Opracował Jan Paździora
fotografie i ilustracje z archiwum autora

* PERT - (ang.) Program Evaluation and Review Technique. 
Metoda sieciowa wyznaczania drogi krytycznej (najkrótszej, 
najszybszej) opracowana w USA i wykorzystana w latach 1966 
-1972 podczas realizacji programu kosmicznego Apollo.

** H.L. Gantt po raz pierwszy w 1917 r. zastosował do 
przedstawienia planu produkcji formę graficzną w postaci wy-
kresu. W Polsce metoda znana jako Harmonogram Karola Ada-
mieckiego z 1896 r., opublikowana dopiero w 1931 r.

dr inż. Tadeusz Zastawnik
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• 4 stycznia w sali Forum BOK-MCC odbył się 
Koncert Noworoczny „Poeticon i Przyjaciele”. 
Na scenie członkowie grupy Poeticon przedstawi-
li własne aranżacje piosenek zagranicznych, tańce 
zaprezentowały: Szkoła Tańca Flamenco Carmen, 
Szkoła Tańca Orientalnego Arabeska i grupa tańca 
HIP HOP Canonki, kolędy i pastorałki zaśpiewali 
uczestnicy warsztatów wokalnych BOK-MCC, a 
w nastrój noworoczny wprowadziła Orkiestra Dęta 
Bolesławiec.

• 5 stycznia Stowarzyszenie Społeczne Klub Na-
uczycielski Carpe Diem zorganizowało tradycyjne 
spotkanie pod nazwą „Misterium chleba”. Udział 
wzięli także członkowie innych organizacji poza-
rządowych m.in. Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych, Koło Sybiraków, Klub Amazonek.

• 6 stycznia w Nowogrodźcu w święto Objawienia 
Pańskiego po Mszy św. w kościele św. Piotra i 
Pawła odbył się przemarsz Orszaku Trzech Króli z 
towarzyszącymi im kolędnikami ulicami: Kościel-
ną, Strzelecką, 1 Maja i Bolesławiecką do Rynku. 
Nowogrodziec był jednym z 26 polskich miast, w 
których w tym dniu przeszły Orszaki Trzech Króli.

• 8 stycznia w całym kraju odbył się XX Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbierano pie-
niądze na pompy insulinowe dla kobiet w ciąży 
chorych na cukrzycę. Bolesławieckim sztabem kie-
rował Henryk Jasiński. Główne imprezy odbywały 
się w BOK-MCC oraz na scenie na pl. J. Piłsud-
skiego. Były to: zabawa z gliną, loteria fantowa, 
pokazy Stowarzyszenia 62 Kompanii Specjalnej 
Commando, pokazy psów ratowniczych Grupy Ra-
townictwa Specjalnego z Żar, występy zespołów 
muzycznych - m. in. grupy Nie Strzelać do Pia-
nisty. W Bolesławcu zebrano 52 910,73 zł, w No-
wogrodźcu - 11 859,94 zł (oraz 96,91 euro, 12,18 
funtów, jeden pierścionek, dwa kolczyki, cztery 
łańcuszki, jedną przywieszkę i jedną bransoletkę), 
w Osiecznicy - 3457,78, w Warcie Bolesławieckiej 
- 15 935,83 zł.

• 11 stycznia Mateusz Sadowski, uczeń klasy III  
w ZSHiU w Bolesławcu, zwyciężył w Turnieju 
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz we 
Wrocławiu. Prace konkursowe oceniało międzyna-

rodowe jury. Nagrodą był kilkudniowy wyjazd do 
Brukseli oraz miesięczna praktyka w Niemczech. 
Laureat odbywa praktykę zawodową w piekarni 
Włodzimierza Walkowiaka w Trzebieniu.

• 12 stycznia w sali Forum odbył się kolejny Koncert 
Noworoczny w wykonaniu uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bolesławcu. Wy-
stępowali soliści oraz chór Camerton, grupa tańca 
Splot oraz zespół Combo.

• 13 stycznia w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy fotografii bolesławieckich sto-
warzyszeń fotograficznych Camera i Obiektywni. 
Wystawę można było oglądać do 31 stycznia.

• 15 stycznia w Piwnicy Paryskiej w Bolesławcu 
wystąpił Mieczysław Święcicki - krakowski bard, 
współtwórca Piwnicy pod Baranami.

• 17 stycznia pochodząca z Bolesławca Joanna Ber-
dzik została podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej. 

• 20 stycznia w Warszawie w 90 roku życia zmarł 
Tadeusz Zastawnik, jeden ze współtwórców pol-
skiej miedzi. W latach 1951-1952 był dyrektorem 
inwestycyjnym (i p.o. dyrektora) w ZG Konrad, w 
latach 1952-1956 posłem na Sejmu PRL, w latach 
1962-1975 był dyrektorem generalnym KGHM.

• 22 stycznia w odrestaurowanym pałacu w Kruszy-
nie została otwarta wystawa malarstwa i rzeźby Jo-
anny Bruździńskiej, bolesławianki mieszkającej i 
tworzącej w Nowej (gmina Bolesławiec). Otwarciu 
wystawy towarzyszył koncert muzyki francuskiej 
w wykonaniu Joela i Lidii Beucher - właścicieli pa-
łacu. Wystawa była czynna do końca kwietnia.

• Drukarnia BDN (Bauer Drukarnia Nowogrodziec) 
Sp. z o.o. Sp. K. Grupy Bauer w Wykrotach otrzy-
mała pozwolenie na rozbudowę zakładu, umożli-
wiającą zwiększenie dotychczasowych mocy pro-
dukcyjnych o 30%. Koszt planowanej inwestycji 
- ok. 40 mln zł. Ta największa w Europie środko-
wej drukarnia wklęsłodrukowa działa od 2006 r., 
zatrudnia 400 pracowników. W 2012 r. rozszerzać 
się będzie tu także działalność TBAI Poland - spół-
ki koncernu TOYOTA. Ma produkować elementy 
do aut luksusowych - m.in. do BMW. TBAI Po-
land zatrudnia 400 osób, a po zbudowaniu nowej 
hali zatrudnienie ma wzrosnąć o 550 pracowników. 
Obecnie w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie 
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Ekonomicznej w Wykrotach działa 11 firm zatrud-
niających ponad 2000 osób.

• 28 stycznia na Balu Przedsiębiorcy w Hotelu Gar-
den w Bolesławcu odbyła się 17 edycja konkursu 
„Przedsiębiorca Roku”. Bolesławieckie Towarzy-
stwo Gospodarcze przyznało tytuł „Przedsiębior-
ca Roku 2011” Zbigniewowi Wolańskiemu, wła-
ścicielowi firmy Zieleń Plan i współwłaścicielowi 
marketu budowlanego Mrówka.

• 28 stycznia w Galerii przy ul. II Armii Wojska Pol-
skiego w Bolesławcu parafia Wniebowzięcia NMP 
i św. Mikołaja zorganizowała bal charytatywny - na 
potrzeby realizowanego remontu kościoła. Uczest-
nicy - w nawiązaniu do barokowego wystroju ko-
ścioła - byli ubrani w stroje barokowe.

LUTY

• Od 2 lutego do 3 marca w galerii Format MBP  
w Bolesławcu prezentowana była wystawa malar-
stwa Pawła Śliwko „Pejzaż bez Ciebie...”.

• 4 lutego w sali sportowej I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bolesławcu odbył się dwunasty Opłatek 
Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci i Starostwo Powiatowe 
przy wsparciu gmin powiatu bolesławieckiego, 
wielu instytucji i osób prywatnych. Na rozpoczę-
cie Mszę św. koncelebrował biskup legnicki Stefan 
Cichy. Swój program zaprezentowali podopieczni 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Orkiestra Miejska. 
Przygotowano suty poczęstunek, a na zakończenie 
zebranym wręczono świąteczne paczki.

• 4 lutego w galerii Klatka Lwóweckiego Domu Kul-
tury odbył się wernisaż fotografii bolesławianina 
Jerzego Paluszczyszyna „Norweskie klimaty”, pre-
zentującej dokumentację jego podróży do Norwe-
gii.

• Kapituła przy Urzędzie Marszałkowskim we Wro-
cławiu przyznała bolesławieckiej restauracji Jacka 
Opały Opałkowa Chata certyfikat sieci producen-
tów i restauratorów kultywujących stare tradycje 
kulinarne i sięgających po lokalne produkty i prze-
pisy.

• Rafał Berlicki, absolwent Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Bolesławcu, został laureatem (zajął 
III miejsce) ogólnopolskiego konkursu „Technik 
Absolwent 2011”, zorganizowanego przez Stowa-
rzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich.

• Od lutego do kwietnia w Bibliotece Publicznej w 
Osiecznicy otwarta była wystawa prac plastycz-

nych Waldka Jopa, zmarłego tragicznie 24 grudnia 
2010 r. kierownika artystycznego w zakładzie cera-
micznym Wiza Poland.

• 9 lutego w sali Forum zostały wręczone Nagrody 
Prezydenta za Promocję Bolesławca w 2011 r. Pre-
zydent Piotr Roman przyznał 6 nagród honorowych 
(4 indywidualne i 2 zespołowe) oraz 28 nagród (15 
indywidualnych i 13 zespołowych) w dziedzinach: 
nauka, kultura, działalność społeczna, sport i inne.

• 10 lutego w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Janusza Łozowskie-
go „Inny świat”. Wystawę można było oglądać do 
11 marca.

• 11 lutego na Halowych Mistrzostwach Dolnego 
Śląska Młodzików we Wrocławiu lekkoatleci MKS 
Bolesłavia zdobyli 6 medali. Złoty medal zdobył 
Patryk Modras (bieg na 60 m); srebrne - Damian 
Gradzik (skok wzwyż), Wojciech Karaban (bieg 
na 1000 m), Patryk Modras (bieg na 300 m) i Kac-
per Olszewski (pchnięcie kulą); brązowy - Monika 
Sandak (pchnięcie kulą).

• 11 lutego w Galerii przy ul. II Armii Wojska Pol-
skiego odbył się bal charytatywny w stylu japoń-
skim zorganizowany przez parafię Najświętszego 
Serca Pana Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bole-
sławcu. Bal otworzył dziecięcy pokaz tańca japoń-
skiego. Pomysłodawczynią i współorganizatorką 
balu była Mirosława Zachar.

• 13 lutego w Piwnicy Paryskiej w Bolesławcu kon-
certował nowojorski gitarzysta Chaz de Pada.

• 14 lutego, w Dzień Walentynek, bolesławiecka 
grupa Poeticon zaprezentowała koncert „Każdemu 
wolno kochać” w sali konferencyjnej BOK-MCC.

• 20 lutego w sali konferencyjnej BOK-MCC lokal-
ny klub „Gazety Polskiej” zorganizował spotka-
nie z Andrzejem Gwiazdą, jednym z przywódców 
strajków w Gdańsku w 1989 r., współzałożycielem 
NSZZ Solidarność. Gość krytycznie wypowiedział 
się o porozumieniach Okrągłego Stołu i polskiej 
transformacji po 1989 r.

• Od 21 lutego w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
można było oglądać wystawę „Metamorfozy Owi-
diusza. Mitologia starożytna w grafice europejskiej” 
ze zbiorów Muzeum w Nysie. Zaprezentowano 35 
grafik autorstwa Francisa Cleyna, Salomona Save-
ry’ego i Hendrika Goltziusa, stanowiących ilustra-
cje do „Metamorfoz” rzymskiego poety Owidiusza.

• 22 lutego w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp.  
z o.o. w Bolesławcu odbyło się referendum. Na 56 
pracowników uprawnionych do głosowania udział 
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wzięło 53. Na pytanie: „Czy jesteś za prywatyza-
cją ZEC?” odpowiedzi „Nie” udzieliło 50, a od-
powiedzi „Tak” - 3. W związku z takim wynikiem 
referendum prezydent Bolesławca Piotr Roman 
oświadczył, że nie będą podejmowane żadne dzia-
łania zmierzające do prywatyzacji tej komunalnej 
spółki.

• 24 lutego w Domu Ludowym w Dobrej (gmina Bo-
lesławiec) prezes Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go Waldemar Pawlak spotkał się z przedstawiciela-
mi dolnośląskich władz tej partii.

• 24 lutego na placu apelowym 23. Śląskiego Pułku 
Artylerii w Bolesławcu uroczyście pożegnano żoł-
nierzy Zespołu Szkolenia Specjalistów Artylerii, 
którzy będą uczestniczyć w składzie XI zmiany 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganista-
nie. Zespół ten będzie uczył profesji artyleryjskiej 
żołnierzy armii afgańskiej. Jego dowódca ppłk Sła-
womir Kula, zgodnie z tradycją, otrzymał flagi po-
wiatu i miasta Bolesławiec oraz flagę macierzystej 
jednostki.

• Na Mistrzostwach Dolnego Śląska w boksie w 
dniach 25-26 lutego w Świdnicy złote medale zdo-
byli dwaj pięściarze klubu TOP Bolesławiec: Alek-
sander Liolios w kategorii kadetów w wadze do 75 
kg i Hubert Janeczko w kategorii kadetów w wadze 
powyżej 80 kg. Trenerem pięściarzy bolesławiec-
kich jest Ryszard Tomczyk.

• W III edycji Dolnośląskiego Festiwalu Tańca  
„I CAN DANCE” we Wrocławiu zespoły działa-
jące przy BOK-MCC wywalczyły miejsca na po-
dium:

 - w kategorii Duety Freestyle (12-15 lat) I miejsce 
zajęły Daria Szuk i Dagmara Szuk, 

 - w kategorii formacje Freestyle (12-15 lat) II miej-
sce zajęły Canonki,

 - w kategorii formacje Freestyle (pow. 15 lat) III 
miejsce zajął zespół Canon.

 Opiekunem i instruktorem zespołów grupy Canon 
jest Katarzyna Tomczyk-Jakubowska.

MARZEC

• 1 marca w sali Forum BOK-MCC odbył się koncert 
„Projekt Vołodia”, podczas którego znani polscy 
artyści wykonywali piosenki Włodzimierza Wy-
sockiego.

• 1 marca w II Liceum Ogólnokształcącym w Bo-
lesławcu otwarto dwie wystawy: „Zaplute karły 
reakcji” - na podstawie zbiorów Instytutu Pamięci 
Narodowej - dla uczczenia Narodowego Dnia Pa-

mięci Żołnierzy Wyklętych i wystawę malarstwa 
bolesławianki Stanisławy Jarmakowicz.

• Bogdan Nowak - „Papa Glinolud”, właściciel Piw-
nicy Paryskiej w Bolesławcu, twórca Gliniady, pre-
zes Stowarzyszenia Via Sudetica - wygrał w ple-
biscycie „Gazety Wojewódzkiej” na „Osobowość 
roku 2011”. Oddano na niego 1135 głosów. 

• Tadeusz Kupczak objął stanowisko dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

• 6 marca w galerii Format MBP w Bolesławcu od-
było się spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem, pisa-
rzem zajmującym się krajami b. ZSRR.

• 8 marca na terenie Gimnazjum Samorządowego nr 
3 w Bolesławcu przy ul. J. Słowackiego otwarto 
kompleks sportowy Orlik 2012. Koszt inwestycji 
wyniósł 1 650 000 zł (w tym dotacja Ministerstwa 
Sportu i Turystyki - 333 000 zł, a 1 317 000 zł - z 
budżetu Bolesławca). Składa się na niego: boisko 
do piłki nożnej i koszykówki, kompleks lekkoatle-
tyczny, pole do gry w boule i stoły pingpongowe.

• 8 marca w Osiecznicy została otwarta Kryta Pły-
walnia, na którą składa się: basen sportowy, basen 
rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnia rurowa 
na 60 m oraz podnośnik hydrauliczny dla niepeł-
nosprawnych z drabiną i urządzenie do gimnastyki 
podwodnej. Koszt inwestycji to ponad 9,6 mln zł.

• 8 marca w Galerii Zdolnych MDK w Bolesławcu 
odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Uczestnicy 
warsztatów wokalnych wykonali utwory popular-
nych wykonawców.

• 9 marca w galerii Format MBP w Bolesławcu od-
był się wernisaż drugiej wystawy z cyklu „Bole-
sławianki A.D. 2012 - przeciwko rutynie codzien-
ności”, przygotowanej przez Danutę Maślicką 
(autorka wystawy) i Kamilę Staniszewską (autorka 
zdjęć). 

• Eliasz Jankowski, żołnierz 10. Brygady Kawalerii 
Pancernej w Świętoszowie, po raz trzeci zdobył 
tytuł Mistrza Polski w kickboxingu na zawodach 
rozegranych w dniach 9-11 marca w Kleszczewie.

• 10 marca posłowie klubu parlamentarnego Soli-
darna Polska: Beata Kempa i Andrzej Dąbrowski 
spotkali się w sali konferencyjnej BOK-MCC ze 
swoimi sympatykami. Celem spotkania było zaini-
cjowanie tworzenia lokalnych struktur partii o tej 
nazwie. Inicjatorem i organizatorem spotkania był 
bolesławianin Marcin Kołodziej.

• 12 marca w trakcie XX Międzynarodowych Targów 
Sprzętu Oświetleniowego w Warszawie prezydent 
Bolesławca Piotr Roman odebrał nagrodę główną i 
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tytuł „Najlepiej oświetlonej Gminy i Miasta w 2011 
roku” w kategorii miast i gmin mających poniżej 70 
tys. mieszkańców za oświetlenie i iluminację zwią-
zaną z rewitalizacją płyty głównej Rynku oraz plant 
miejskich. Konkurs zorganizował Polski Zawiązek 
Przemysłu Oświetleniowego.

• W dniach 12-20 marca w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Bolesławcu zorga-
nizowano Dni Kultury Kresowej, w trakcie któ-
rych:

- w sali gimnastycznej szkoły zaprezentowano wiel-
koformatową wystawę „Świat Kresów” - przygoto-
waną przez Dom Spotkań z Historią w Warszawie, 

- wykład „800 lat historii Zbaraża” wygłosił kreso-
wianin - profesor Mieczysław Szustakowski,

- kolekcjoner i znawca problematyki kresowej To-
masz Kuba Kozłowski wystąpił z prezentacjami: 
„Łyk naftusi. Opowieść o kresowych zdrojach - 
Niemirowie, Lubieniu, Morsztynie i Truskawcu”, 
„Z biegiem Dniestru. Kajakiem od Bieszczad do 
Okopów Świętej Trójcy” i „Kresowy tygiel naro-
dów, religii i kultur... czyli unia tu była”,

- dr Stanisław Tokarczuk wygłosił wykład „Pomoc 
Polakom na wschodzie oferowana przez stowarzy-
szenia kresowian”.

  Ponadto odbyło się 16 spotkań młodzieży z miesz-
kańcami Bolesławca, którzy opowiadali o swoim 
dzieciństwie na Kresach Wschodnich Rzeczypo-
spolitej.

• 15 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego odbyło się walne zgromadzenie Stowa-
rzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Jako organizacja 
pożytku publicznego w 2011 r. organizacja ta ze-
brała 162 150,29 zł w formie 1% podatku od 3059 
osób fizycznych. Zebrane środki zostały w całości 
przekazane na cele charytatywne oraz na wspar-
cie działalności instytucji kulturalnych (w tym dla 
Muzeum Ceramiki na wydanie „Rocznika Bolesła-
wieckiego”), oświatowych, wychowawczych i klu-
bów sportowych z terenu Ziemi Bolesławieckiej.

• 17 marca, z okazji XX-lecia współpracy Bolesław-
ca i Siegburga, w sali Forum BOK-MCC odbył się 
koncert, w którym wystąpiła Orkiestra Miast Part-
nerskich. Dyrygowali: Ursula Keusel-Nickel i Le-
szek Żyzny. 

• Na Mistrzostwach Dolnego Śląska rozegranych na 
lwóweckich trasach przełajowych w dniu 17 marca 
lekkoatleci MKS Bolesłavia zdobyli dwa medale: 
Tomasz Burzyński - złoty medal w kategorii chłop-
ców urodzonych w latach 1999-2000 i Aleksandra 

Wołoszyn - brązowy medal w kategorii dziewcząt 
urodzonych w latach 2001-2002.

• 20 marca podróżnik Andrzej Pasławski spotkał się 
z młodzieżą szkolną w galerii Format MBP w Bo-
lesławcu. Jego opowieść „Albania - piękna niezna-
joma” ilustrowana była bogatym materiałem zdję-
ciowym z licznych podróży po tym kraju.

• 21 marca Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Sto-
warzyszenie Fotograficzne Camera zorganizowały 
Otwarte Spotkanie Miłośników Fotografii. Roz-
poczęto je Galerią Jednego Dnia, na której każdy 
mógł zaprezentować swoje fotografie, następnie 
Grzegorz Sidorowicz wygłosił wykład „Prawidło-
wa oprawa i przygotowanie fotografii oraz ich sy-
gnowanie w celach kolekcjonerskich i wystawien-
niczych”, a na zakończenie odbyły się prezentacje 
multimedialne, przygotowane przez członków Sto-
warzyszenia.

• W ramach projektów współpracy międzynarodo-
wej współfinansowanych przez Unię Europejską 
i budżet państwa (za pośrednictwem Euroregio-
nu Nysa) w przedszkolu w Nowogrodźcu odbyły 
się spotkania z dziećmi i nauczycielami niemiec-
kiego przedszkola Zwergenland w Königswartha  
(21 marca) i czeskiego przedszkola w Frydlandzie 
(26 marca). 

• 23 marca Starostwo Powiatowe zorganizowało 
uroczyste otwarcie wyremontowanego Teatru 
Starego w Bolesławcu. Na uroczystej gali wysta-
wiono sztukę Moliera „Mizantrop” w wykonaniu 
Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy. Go-
śćmi honorowymi uroczystości byli: Minister Edu-
kacji Narodowej Krystyna Szumilas, podsekretarz 
stanu w MEN Joanna Berdzik, wiceprzewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz, 
senator RP Jan Michalski, posłowie na Sejm RP - 
Zofia Czernow, Robert Kropiwnicki i Małgorzata 
Szmajdzińska, wojewoda dolnośląski Marek Sko-
rupa i wicemarszałek województwa dolnośląskiego 
Jerzy Łużniak. Obecni byli także przedstawiciele 
duchowieństwa, burmistrz i wójtowie gmin powia-
tu bolesławieckiego, radni miasta i powiatu, przed-
stawiciele wojska, policji, straży pożarnej, dyrekto-
rzy szkół i przedsiębiorstw, sponsorzy oraz goście  
z niemieckiego miasta Bautzen. 

  Starosta bolesławiecki Cezary Przybylski i etatowy 
członek Zarządu Powiatu Dariusz Kwaśniewski 
podpisali porozumienie o współpracy z dyrektorem 
Teatru w Legnicy Jackiem Głombem, na podstawie 
którego raz w miesiącu teatr ten będzie przyjeżdżał 
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do Bolesławca ze swoim spektaklem. 
  Cukiernicy z bolesławieckiej cukierni Nowa wyko-

nali z ciasta miniaturkę Teatru Starego. Tort został 
podany w trakcie gali. 

  Ponadto w ramach otwarcia Teatru Starego odbyło 
się wiele przedstawień, które można było obejrzeć 
na podstawie zaproszenia lub bezpłatnej miejsców-
ki:

- 22 marca „Mizantrop” Moliera, 
- 24 marca „Kwiat paproci” w wykonaniu Studia Ak-

torskiego MDK w Bolesławcu,
- 25 marca „Marzenia do spełnienia” w wykonaniu 

aktorów Wrocławskiej Sceny Młodego Widza,
- 27 marca „Międzynarodowy Dzień Teatru w Te-

atrze Starym” - maraton teatralny.
• 23 marca Minister Edukacji Narodowej Krysty-

na Szumilas i podsekretarz stanu w MEN Joanna 
Berdzik spotkały się z nauczycielami, rodzicami i 
uczniami w Gimnazjum w Iwinach, a 24 marca - z 
nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w II Li-
ceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu.

• 24 marca w auli I Liceum Ogólnokształcącego w 
Bolesławcu odbył się Konkurs Regionalnych Po-
traw Wielkanocnych, zorganizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w 
Kruszynie, Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiej-
skich i Starostwo Powiatowe. Pierwszą nagrodę 
zdobyło KGW z Łazisk. W konkursie na najpięk-
niejszą kompozycję wielkanocną zwyciężyli:

 - w kategorii dzieci i młodzieży - Klub 4H  
z Łazisk,

 - w kategorii dorosłych - Stanisława Witwicka  
z Kraśnika Dolnego i Krystyna Dąbrowska  
z Otoku.

• 27 marca prezydent Bolesławca Piotr Roman i bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich na uroczystej 
gali we Wrocławiu odebrali tytuły „Samorządowy 
Menadżer Regionu 2011”. Obydwa miasta zostały 
laureatami rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 
Województwa Dolnośląskiego”, przygotowanego 
przez dziennik „Puls Biznesu”.

• 28 marca w bolesławieckiej Sali Rajców z okazji 
70. rocznicy powstania Armii Krajowej i Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezy-
dent Bolesławca Piotr Roman i przewodniczący 
Rady Miasta Józef Pokładek wręczyli żołnierzom 
AK dyplomy z najserdeczniejszymi życzeniami i 
podziękowaniami za walkę o niezawisłość Ojczy-
zny. Dyplomami uhonorowani zostali: por. Leon 
Dąbrowski, por. Władysław Hołub, Lucyna Ko-

walik, por. Paweł Krzyżański, kpt. Piotr Mazurkie-
wicz, ppor. Pelagia Pukanty, ppor. Genowefa Soł-
kiewicz, ppor. Kazimierz Sołkiewicz.

• 29 marca w Dyskusyjnym Klubie Książki w MBP 
w Bolesławcu odbyło się spotkanie poświęcone 
książce Shahrnush Parsipur „Kobiety bez męż-
czyzn”. Po pierwszym wydaniu książki w 1990 r. 
władze Iranu wstrzymały dodruk, a jej kontrower-
syjna treść stała się powodem aresztowania i proce-
su autorki, mieszkającej obecnie w USA.

• 29 marca w sali Forum BOK-MCC aktorzy Teatru 
Polskiego za Szczecina wystawili „Bal maneki-
nów” Brunona Jasieńskiego. Brzmienie muzyki 
(rap) w połączeniu z publicystycznymi tekstami 
podkreślało aktualność zdarzeń ukazanych w sztu-
ce. Spektakl odbył się w ramach XIV Festiwalu 
Oblicza Teatru Polkowickich Dni Teatru.

• 30 marca w Nowogrodźcu odbyło się uroczyste 
podsumowanie realizowanego od 2010 r. zadania 
„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w 
Gminie Nowogrodziec - Etap Ia”. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł ok. 30 mln zł (dofinansowanie z 
europejskiego Funduszu Spójności prawie 20 mln 
zł, pożyczka z WFOŚiGW - ponad 7 mln zł i wkład 
własny - 2 mln zł); wybudowano oczyszczalnię 
ścieków, 17 km sieci wodociągowej, 15 km sieci 
kanalizacyjnej; odtworzono ponad 5 ha nawierzch-
ni dróg.

• 31 marca zawodnicy UKS Ilyo Bolesławiec, star-
tujący w reprezentacji Polski juniorów taekwondo 
olimpijskiego, na Europejskim Turnieju Rankingo-
wym klasy A Belgian Open w Gent (Belgia) zdo-
byli dwa medale: Kamil Serafin - złoty medal w 
kategorii 68 kg i Paulina Stojanowska - brązowy 
medal w kategorii 46 kg.

• W dniach 30-31 marca w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Bolesławcu zorga-
nizowano Szpikoladę - rejestrowano potencjalnych 
dawców szpiku. Akcji towarzyszył bogaty program 
artystyczny: występy taneczne, wokalno-instru-
mentalne i poetyckie, a Fundacja DKMS (Dawcy 
Komórek Macierzystych Szpiku) przeprowadziła 
zbiórkę pieniędzy na badanie szpiku kostnego. Na 
ten cel przeznaczono też dochód z loterii fantowej 
oraz ze sprzedaży ciasta i pierogów wykonanych 
przez uczniów.

• MBP w Bolesławcu zdobyła najwyższe wyróżnie-
nie - medal w konkursie na najlepiej przeprowadzo-
ną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Wyróżnienie odebrała Dorota Kasprzyk, 
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pełniąca rolę koordynatora regionalnego, podczas 
jubileuszowego X finału tej kampanii w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie.

• Zostały ukradzione metalowe przęsła ogrodzenia 
cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej 
przy ul. Willowej w Bolesławcu. Koszt skradzio-
nego mienia ok. 10 tys. zł. Prezydent Bolesławca 
wyznaczył 500 zł nagrody za wskazanie sprawcy. 
11 kwietnia zatrzymano wandala. Był nim 23-let-
ni bolesławianin, który skradzione przęsła sprzedał 
na złom. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

KWIECIEŃ

• 1 kwietnia w restauracji Opałkowa Chata w Bo-
lesławcu w ramach cyklu „Chata obieżyświata”  
o swojej podróży do Indii i Nepalu opowiadali bo-
lesławianie: Urszula Choma i Ryszard Łoś.

• 1 kwietnia, w wieku 94 lat, zmarł Adolf Emiliań-
czyk ps. Lampart, żołnierz Okręgu Wileńskiego 
AK, po wojnie aresztowany przez władze sowiec-
kie, więziony przez 2 lata w Grodnie, a następnie  
w łagrze w Workucie; do Polski powrócił w 1958 r.

• 2 kwietnia w Bolesławcu został otwarty Dom Po-
mocy Społecznej dla 48 pensjonariuszy. Miesięczny 
koszt pobytu wynosi 2700 zł. Inwestycja (7 mln zł) 
została sfinansowana w całości z budżetu miasta. 

• 5 kwietnia na stadionie miejskim przy ul. Spół-
dzielczej w Bolesławcu odbyła się VI edycja Me-
moriału im. Stanisława Merdasa. Uczniowie szkół 
bolesławieckich oraz z Bogatyni, Lwówka Śl., 
Szprotawy, Wałbrzycha i Zgorzelca (łącznie prawie 
180) rywalizowali w rzutach lekkoatletycznych (bo 
takimi konkurencjami zajmował się przede wszyst-
kim Stanisław Merdas jako trener). Zawody zorga-
nizowane zostały przez MKS Bolesłavia, MOSiR, 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 i portal istotne.pl.

• 6 kwietnia w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Swinar-
skiej „Jesteśmy okropne”. Artystka jest doktorant-
ką ASP w Gdańsku, mieszka i pracuje w Sopocie. 
Wystawę można było oglądać do 6 maja.

• Anna Błaszczak, uczennica Gimnazjum Samo-
rządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 
w Bolesławcu, została laureatką ogólnopolskiego 
konkursu „W kalejdoskopie pamięci - Polska i Po-
lacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? 
Dylematy Polaków” zorganizowanego przez Biuro 
Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej 
we współpracy z Fundacją Armii Krajowej.

• Adrian Prościak, uczeń Zespołu Szkół Handlowych 
i Usługowych w Bolesławcu, laureat I Powiatowe-
go Konkursu Literackiego „Tajemnicze ogrody du-
szy” (2010 r.), napisał dwie powieści, z których jed-
na „Sekret życia w obfitości” została już wydana.

• 8 kwietnia we wrocławskiej Galerii Sztuki Współ-
czesnej Na Nankiera odbył się wernisaż wystawy 
„Wrocław bliżej morza”, na której prezentowane 
były także prace bolesławian: Ireny Braszko, Sta-
nisławy Wojdy-Pytlińskiej, Bronisława Wolanina  
i Zbigniewa Zielińskiego.

• 13 kwietnia w galerii BOK-MCC odbył się wer-
nisaż wystawy rzeźb ceramicznych Moniki Graj-
dy pt. „Relacje”. Eksponowany cykl rzeźb został 
zrealizowany w znacznej części w Zakładach Ce-
ramicznych Bolesławiec i był już prezentowany 
w 2010 r. w galerii Lufcik Domu Artysty Plasty-
ka w Warszawie i w Muzeum Ziemi Otwockiej w 
Otwocku.

• 13 kwietnia w XII ogólnopolskim finale konkursu 
„Pokaż nam język” w Gdańsku zwyciężył Michał 
Żak, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Bole-
sławcu, przygotowywany pod kierunkiem nauczy-
ciela języka angielskiego Leszka Idzikowskiego.

• Bolesławianin Kacper Grela (szachista) zdobył brą-
zowy medal na I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Sportach Umysłowych, która odbyła się 
w Solkinie w dniach 15-21 kwietnia. 

• 17 kwietnia na terenie Podstrefy Bolesławiec Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest 
Park odbyło się uroczyste otwarcie nowego za-
kładu produkcyjnego - Przedsiębiorstwa Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowego Elektros Sp. z o.o., 
którego prezesem jest bolesławianin Stanisław 
Stankiewicz. Docelowo firma ma zatrudnić 50 pra-
cowników. 

 Jest to czwarta firma produkcyjna na obszarze 
tej podstrefy. Wcześniej produkcję tu podjęły:  
Hoebiger Automotive Poland - szwajcarski inwe-
stor produkujący podzespoły dla przemysłu mo-
toryzacyjnego, Guardian - inwestor amerykański 
produkujący elementy z tworzyw sztucznych dla 
przemysłu motoryzacyjnego i lokalna firma Lesław 
Sacher - Obróbka Skrawaniem Metali. Łącznie za-
kłady te zajęły 14 ha strefy. Do zagospodarowania 
jest jeszcze ok. 22 ha i 32 ha, które nie są jeszcze 
włączone do podstrefy.

• 17 kwietnia w ramach projektu „Poznać Europę 
od historii do przyszłości” w sali konferencyjnej 
BOK-MCC odbyła się, poświęcona produktowi 
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turystycznemu związanemu z tym historycznym 
szlakiem, międzynarodowa konferencja „Mar-
keting regionalny - droga do sukcesu - wymiana 
doświadczeń”. Konferencję zorganizowało Połu-
dniowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorial-
nego Pogranicze, Gmina Miejska Bolesławiec i 
Chrześcijańsko-Społeczne Stowarzyszenie Edu-
kacyjne Saksonii, a dofinansowała Unia Europej-
ska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Swoje doświadczenia prezentowali 
przedstawiciele wielu miast (Bytom, Poznań, Wał-
brzych Wrocław), ale przede wszystkim chodziło o 
partnerów projektu „Via Regia”.

• 18 kwietnia Zespół Szkół Elektronicznych zorga-
nizował w Teatrze Starym w Bolesławcu I Forum 
Zawodoznawcze dla uczniów i specjalistów bran-
ży teleinformatycznej. Przedsięwzięcie to odbyło 
się w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia 
Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Uczestniczyli 
w nim także przedstawiciele lokalnych i ogólnopol-
skich firm i instytucji.

• 19 kwietnia burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 
i burmistrz Gminy Srbac (Bośnia i Hercegowina) 
Živko Mikulić podpisali umowę o partnerskiej 
współpracy obu gmin.

• 19 kwietnia w Bolesławcu uroczyście otwarto 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego, powołany w ra-
mach projektu „OHP jako realizator usług rynku 
pracy”, współfinansowany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Ośrodek mieści się przy ul. Zwy-
cięstwa 9.

• Od 20 kwietnia do 19 maja w galerii im. M. Twer-
da w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu 
była otwarta wystawa pt. „ONA & ONA”. Zapre-
zentowano na niej obrazy i rzeźby bolesławianki 
Janiny Sarzyńskiej i jej córki Dominiki Kustosz. 

• 20 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu dyrek-
tor Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu 
- Adam Maksymczyk i prodziekan Wydziału Me-
chaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocław-
skiej - prof. dr hab. Marek Gawliński uroczyście 
podpisali umowę o współpracy. 

• 21 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
była się piąta edycja Festiwalu Tańca Orientalnego 
i Flamenco. Gwiazdą specjalną był Zadiel (Niem-
cy) - uważany za mistrza tańca brzucha. Głównym 
organizatorem była Szkoła Tańca Tierra Flamenco, 
prowadzona przez Elżbietę Eisenblätter.

• Martyna Stasiak i Karol Lisiecki, uczniowie Gim-
nazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesła-

nych na Sybir w Bolesławcu, zostali posłami XVIII 
Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W przygotowaniu 
pomagali im nauczyciele tej szkoły: Anna Gorz-
kowicz i Szymon Głogowski. Z bolesławieckich 
szkół średnich posłami zostali uczniowie Techni-
kum Logistycznego w Zespole Szkół Handlowych 
i Usługowych: Ewelina Dombrowicz i Mateusz 
Zwolak przygotowywani przez nauczycielkę tej 
szkoły - Aldonę Wilas.

• 25 kwietnia Rada Miasta podjęła uchwałę o wyemi-
towaniu przez miasto Bolesławiec obligacji komu-
nalnych na łączną kwotę 10,5 mln zł. Całość pozy-
skanych w ten sposób środków zostanie przekazana 
aportem Towarzystwu Budownictwa Społecznego 
na zwiększenie kapitału zakładowego. Ze środ-
ków tych zostanie sfinansowana budowa dwóch 
budynków mieszkalnych: przy ul. Gdańskiej na 40 
mieszkań (partycypacja Gminy Miejskiej Bolesła-
wiec 30% kosztów budowy) i przy ul. Staroszkol-
nej na 80 mieszkań (partycypacja Gminy Miejskiej 
Bolesławiec 100% kosztów budowy). Projekt tej 
uchwały spotkał się ze sprzeciwem radnych spoza 
rządzącej większości ze względu na nadmierne - 
ich zdaniem - zadłużanie miasta. W uchwalonym 
wcześniej budżecie na rok 2012 zadłużenie Bole-
sławca na 31 grudnia 2012 r. wynosiło 51,5 mln 
zł (co stanowiło 40,5% planowanych na ten rok 
dochodów), na spłaty zadłużenia w 2012 r. przypa-
dało 6,8 mln zł (6,9% planowanych dochodów), a 
całkowita spłata zadłużenia planowana była na rok 
2021. 

• 25 kwietnia w Wałbrzychu dyrektor Zespołu Szkół 
Handlowych i Usługowych w Bolesławcu - Wie-
sław Stefanik i rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
- prof. dr hab. Elżbieta Lonc podpisali umowę o 
współpracy pomiędzy szkołą a uczelnią.

• 26 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
się spektakl Teatru Pantomimy im. Henryka Toma-
szewskiego z Wrocławia - zaprezentowano panto-
mimę na motywach „Calineczki” Jana Chrystiana 
Andersena.

• Od 26 kwietnia do 16 maja w hallu BOK-MCC 
można było oglądać wystawę „Szlak do zwy-
cięstwa”, przygotowaną ze zbiorów Niezależnej 
Agencji Fotograficznej Dementi, Ośrodka Karta, 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wro-
cławiu i Archiwum Libri Prohibiti w Pradze oraz 
relacji osób działających w Solidarności Polsko-
-Czesko-Słowackiej: Jarosława Brody, Zbigniewa 
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Janasa, Mirosława Jasińskiego, Petra Pospichiala  
i Anny Walenty.

• 27 kwietnia w Nowogrodźcu odbyło się Między-
narodowe Spotkanie Seniorów pt. „Historia i kul-
tura na szlaku Via Regia”, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum 
Samorządu Terytorialnego Pogranicze z Lubania 
i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
- Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu oraz 
partnerów zagranicznych: Christlich-Soziales Bil-
dungswerk Sachsen e.V. z Miltitz (Niemcy) i Ven-
kovský prostor z Liberca (Czechy). Było to kolejne 
spotkanie środowisk seniorskich z pogranicza tych 
trzech krajów. Via Regia (Droga Królewska) to śre-
dniowieczny szlak kupiecki z ziem ruskich przez 
Polskę - m. in. Bolesławiec i Nowogrodziec - zie-
mie niemieckie, Francję do Półwyspu Pirenejskie-
go. W spotkaniu wzięło udział ponad 160 seniorów 
z Czech i Niemiec oraz z polskich gmin: Bolesła-
wiec, Lubań, Lwówek Śl. i Zgorzelec. Uczestnicy 
spotkania zwiedzili Ratusz Miejski, kościół Piotra 
i Pawła oraz klasztor Magdalenek. W kościele wy-
słuchali koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu 
Mariusza Urbana (organy) i Krzysztofa Adamca 
(wiolonczela) oraz występu chóru Harmonia. Go-
ściom zaprezentowano „Produkty turystyczne kra-
iny Via Regia”, „Nowogrodziec - Miasto Dobrego 
Garnka” i sylwetkę Josepha Ignatza Schnabla oraz 
występy zespołów folklorystycznych: Gościszo-
wianki i Zagajnik; degustowano lokalne produkty, 
wśród których najważniejsza była „pečenica” (pie-
czony prosiak) - przyrządzana wg przepisów przy-
wiezionych przez osadników z Jugosławii.

• 29 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
było się przedstawienie „Her story”, przygotowane 
przez młode bolesławianki na dwutygodniowych 
warsztatach prowadzonych przez mieszkającą w 
Londynie wenezuelską artystkę Natali Castro-Bass. 
Treść stanowiły autentyczne historie z życia bole-
sławieckich kobiet.

• 30 kwietnia w Nowogrodźcu odbył się VIII Mię-
dzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych „IKAR 
2012” zorganizowany przez Izerokarkonoski Klub 
Auto Retro. Prezentację 30 pojazdów wzbogacił 
akompaniament muzyki retro i koncert Beaty Bu-
jak z zespołu Emotions.
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• 1 maja Rada Powiatowa SLD w Bolesławcu oraz 
Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego zorganizo-
wały biegi uliczne - Memoriał im J. Szmajdziń-
skiego „Biegamy z Europą”. W czterech katego-
riach wiekowych uczestniczyło w nich łącznie ok. 
150 zawodników na dystansie 1200 m i 2400 m. 
W imprezie wzięli też udział studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Bolesławcu - pokonali trasę w 
Nording Walking.

• 1 maja na Zamku Kliczków odbył się X Jubileuszo-
wy Turniej Rycerski, w ramach którego przepro-
wadzono: konny turniej rycerski, pokaz kruszenia 
kopii rycerskich, turniej walk pieszych na miecze, 
turniej łuczniczy, zapasy rycerskie, pokaz sokolnic-
twa i kuglarstwa oraz pokaz dawnych tańców. Tur-
niej zakończył się „Bitwą o Zamek”.

• 1 maja Gminny Klub Sportowy Cement Raciboro-
wice i Gminne Centrum Kultury zorganizowały III 
Turniej Oldbojów o puchar Radnych z Raciboro-
wic. Turniejowi towarzyszyło grillowanie, biesia-
dowanie i dyskoteka.

• 1 i 6 maja na Zamku Kliczków odbyły się Towa-
rzyskie Zawody Jeździeckie w Skokach przez Prze-
szkody.

• 2 maja obchody Dnia Flagi zorganizował prezy-
dent Bolesławca. W południe na Rynku uroczyście 
wciągnięto flagę państwową na maszt w obecności 
przedstawicieli władz samorządowych, żołnierzy 
23. Śląskiego Pułku Artylerii oraz mieszkańców 
miasta. Z programem artystycznym wystąpiły ze-
społy taneczno-wokalne młodzieży z Moskwy: Ko-
łokoł i Wzróżdenije. Odwiedziły one Bolesławiec 
w ramach podróży szlakiem kampanii napoleoń-
skiej 1812 r.

• 2 maja przy Millenijnym Krzyżu w Wilczym Lesie 
odbył się VIII Festiwal Piosenki Religijno-Patrio-
tycznej zorganizowany przez wójtów gmin: Choj-
nów i Warta Bolesławiecka.

• 3 maja obchody Święta Konstytucji 3 Maja zorga-
nizował prezydent Bolesławca. W kościele Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy przy pl. Zamkowym 
odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny i 
odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykona-
niu znanego aktora Jerzego Zelnika.

• 3 maja z okazji otwarcia parku w Raciborowicach 
Górnych odbył się piknik rodzinny zorganizowany 
przez wójta gminy Warta Bolesławiecka.

• Bolesławianie Tomasz Chodyra i Maciek Mazur re-
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prezentowali Polskę w światowych finałach zawo-
dów Red Bull Paper Wings 2012 w dyscyplinach 
związanych z puszczaniem papierowych modeli 
samolotów, które odbyły się w dniach 4-5 maja  
w Salzburgu (Austria). Tomasz Chodyra zwyciężył 
w kategorii akrobacji. 

• Na rozegranych 5 maja w Bogatyni Mistrzostwach 
Dolnego Śląska Juniorów i Juniorów Młodszych  
w lekkiej atletyce zawodnicy MKS Bolesłavia 
zdobyli 16 medali. Złote medale zdobyli: Kaja Ca-
ban (skok wzwyż), Dominika Kamińska (bieg na  
3000 m) i Robert Polański (400 m ppł.).

• 6 maja na 23. Turnieju Polskiej Ligi Rugby 7  
w Żmigrodzie zwyciężyli bolesławieccy rugbyści  
z klubu Husar Bolesławiec, którzy wznowili trenin-
gi po 4 latach przerwy. 

• Decyzją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy miasto Bolesławiec otrzymało wyróżnie-
nie - Tablicę Honorową Rady Europy. Przyznano 
je za działania na rzecz współpracy i solidarności 
europejskiej. Uroczyste wręczenie tego wyróżnie-
nia planowane jest na sierpień. Jest to już trzecie 
wyróżnienie dla Bolesławca - w 2008 r. otrzymał 
Dyplom Rady Europy, a w 2009 r. - Flagę Honoro-
wą Rady Europy.

• 8 maja pod pomnikiem Bohaterów II Armii Woj-
ska Polskiego w Bolesławcu odbyły się uroczyste 
obchody Dnia Zwycięstwa zorganizowane przez 
starostę bolesławieckiego. W okolicznościowych 
przemówieniach wicestarosta bolesławiecki Stani-
sław Chwojnicki i przedstawiciel kombatantów płk 
rezerwy Henryk Szopa podkreślili m.in. że dzięki 
pokojowi mamy okazję do rozwoju, jakiej nie mia-
ły poprzednie pokolenia. Odmówiono modlitwę 
za tych, którzy poświęcili życie dla wolnej Polski, 
Apel Poległych poprowadzili żołnierze 10. Bryga-
dy Kawalerii Pancernej im gen. Stanisława Maczka 
ze Świętoszowa. Na zakończenie przedstawiciele 
kombatantów, Sybiraków, władz samorządowych  
i organizacji społecznych złożyli wieńce i wiązanki 
kwiatów.

• 9 maja w Bolesławcu gościła grupa Holendrów 
przemierzających powozem konnym trasę ze 
Smorgoni (Białoruś) do Paryża (Francja), którą 
200 lat temu przebył Napoleon po klęsce w Ro-
sji. Uczestnicy tej wyprawy zbierali pieniądze dla 
fundacji Czarnobyla Dzieci Ukrainy. Grupa rozbiła 
swoje obozowisko na terenie MOSiR przy ul. Spa-
cerowej. 

• 9 maja Koło nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Pol-

skiego i Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka 
zorganizowały obchody 50-lecia sformowania 18. 
Brygady Artylerii. Organizowanie i ważniejsze wy-
darzenia z 30 lat funkcjonowania Brygady przed-
stawili: ppłk Ignacy Kwik i płk Jan Pipała. Złożo-
no kwiaty pod tablicą upamiętniającą 18. BA i 18. 
Pułk Rakiet. W obchodach wzięła udział delegacja 
Koła nr 3 byłych żołnierzy Bundeswehry z Berlina.

• 9 maja na uroczystej gali podczas 37. Gdynia Film 
Festiwal bolesławiecki Dyskusyjny Klub Filmowy 
działający przy BOK-MCC otrzymał Nagrodę Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej (statuetkę oraz 15 
tys. zł). Bolesławiecki DKF prowadzony jest przez 
Iwonę Bojko. Nominację do nagrody otrzymało też 
kino Forum w Bolesławcu (jako jedno z trzech w 
kraju, obok kin z Krakowa i Poznania).

• 10 maja prezydent Bolesławca Piotr Roman wziął 
udział w konferencji inaugurującej nowy program 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która od-
była się w Pałacu na Wodzie w warszawskich Ła-
zienkach. Honorowymi gośćmi tej konferencji byli: 
Królowa Norwegii Sonja, Pierwsza Dama RP Anna 
Komorowska oraz Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdan Zdrojewski. 

• 10 maja w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się 
uroczysta gala wręczenia nagród X edycji konkur-
su „Młody Przedsiębiorca” zorganizowanego przez 
Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze, Powiat 
Bolesławiecki i Księgarnię Agora. I miejsce (wśród 
23 uczestników konkursu) zdobyła Judyta Szła-
pa, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych, za biznes plan Rolex Club. Po za-
kończeniu gali uczniowie - aktorzy zaprezentowali 
spektakl „Bezsenność” w reżyserii Błażeja Biega-
siewicza.

• 10 maja Rozalia Zubczyć z Tomisławia obchodziła 
102 rocznicę urodzin. Do Polski przyjechała z Ju-
gosławii w czerwcu 1946 r. i osiedliła się w Tomi-
sławiu.

• W Teatrze Starym w Bolesławcu wystąpił ze swo-
im zespołem Leon Hendrix (brat Jimiego Hendri-
xa). Artysta przybył do Bolesławca na zaproszenie 
Bogdana Nowaka, a koncert zorganizowała restau-
racja Piwnica Paryska wraz ze Starostwem Po-
wiatowym, MDK, Stowarzyszeniem Via Sudetica  
i Stowarzyszeniem Blues nad Bobrem. 

• 11 maja w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż 
wystawy „Wielcy ceramicy Bolesławca”. Zapre-
zentowano na niej prace: Krystyny Gay-Kutschen-
reiter, Mateusza Grobelnego, Edyty Orlińskiej, 



135

MAJ

Bronisława Wolanina i Marka Zygi. Przy tej okazji 
została otwarta Aleja Wielkich Ceramików Bole-
sławca, na którą składają się tablice ceramiczne z 
odciskami dłoni artystów. Zostały one wkompo-
nowane w płyty chodnikowe przed siedzibą BOK-
-MCC. 

• 12 maja w BOK-MCC odbyła się V edycja festy-
nu Polskiego Czerwonego Krzyża. Głównym ce-
lem było przeprowadzenie akcji pobierania krwi.  
W jego trakcie zorganizowano: Rejonowe Mistrzo-
stwa Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych, Czerwonokrzyski Bieg Uliczny, 
prezentację służb mundurowych (Policji, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej), pokaz bro-
ni i sprzętu wojskowego w wykonaniu Stowarzy-
szenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej 
Commando i pokaz motocyklistów ze stowarzy-
szenia Bolce. Pielęgniarki z Zespołu Opieki Zdro-
wotnej wykonywały nieodpłatnie badanie pozio-
mu glukozy we krwi, badanie ciśnienia tętniczego  
i udzielały porad zdrowotnych. Program artystycz-
ny przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia, uczestnicy zajęć w MDK oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka. 

• Na rozpoczętej 12 maja we Wrocławiu Wrocław-
skiej Olimpiadzie Młodzieży młodzi lekkoatle-
ci MKS Bolesłavia zdobyli 23 medale, w tym 13 
złotych. Złote medale zdobyli: Tobiasz Burzyński 
(600 m), Kaja Caban (skok wzwyż), Damian Gra-
dzik (skok wzwyż), Paweł Jóźwiak (skok w dal), 
Wojciech Karaban (600 m), Kamil Kawka (600 m), 
Dominika Kwaszcz (skok w dal), Kacper Olszew-
ski (pchnięcie kulą, rzut dyskiem 1 kg i rzut dys-
kiem 1,5 kg), Jakub Rajfur (110 m ppł.), Monika 
Sandak (rzut oszczepem) i Bartosz Wróbel (1500 
m).

• Bolesławianie: Paulina Olszowy w kategorii  
juniorka i Dariusz Łomański w kategorii weteranów  
zostali zwycięzcami w biegu „Nogent Baltard” na 
10 km, który z udziałem 235 zawodników (oprócz 
Francji także z Austrii, Niemiec, Polski i USA)  
odbył się 13 maja w Nogent-sur-Marne (mieście 
partnerskim Bolesławca). 

• 13 maja w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Gromadce odbył się koncert 
poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II. 
Folk Kapela Góralska Hora ze Szczyrku zagrała 
melodie znane z pielgrzymek papieża do Polski.

• 13 maja w Warszawie w finale programu „Dziecię-
ca Eskorta McDonald’s” 8-letni Wiktor Skawiński, 

uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu,  
został wybrany do grupy dzieci, które będą wpro-
wadzać na stadiony uczestników EURO 2012.

• Karolina Filistyńska z Gimnazjum Samorządowego 
nr 2 w Bolesławcu została laureatką IV Ogólnopol-
skiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”, której finał 
odbył się w Siemiatyczach na Podlasiu. Opiekunką 
laureatki jest nauczycielka religii Ewa Chrobot.

• Sebastian Pilarczyk i Piotr Narecki, uczniowie II 
Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu (o profilu 
marynistycznym), zostali laureatami (zdobyli II 
miejsce) w Ogólnopolskim Konkursie Ligi Mor-
skiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu 2012” w ka-
tegorii „Wiedza o Morzu”.

• W dniach 16-20 maja w Nowogrodźcu odbył się 
IV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka  
u Józefa Ignacego Schnabla”: 

 -16 maja w kościele św. Mikołaja odbył się inau-
guracyjny recital wokalno-organowy w wykona-
niu Piotra Rojka (organy - Polska) i Chóru ze 
Schmöckwitz (Niemcy);

 -17 maja w Domu Kultury Promyk Balet Dworski 
Cracovia Danza (Polska) zaprezentował pokaz ta-
neczny i przeprowadził warsztaty tańca baroko-
wego dla dzieci, a w kościele Apostołów Piotra i 
Pawła z recitalem organowym wystąpił Gerhard 
Weinberger (organy - Niemcy);

 -18 maja w Domu Kultury Promyk Mariusz Urban z 
Nowogrodźca wystąpił z referatem na temat życia 
i twórczości J.I. Schnabla „Śladami zapomnianych 
dźwięków”, a w Rynku odbył się koncert jazzowy 
w wykonaniu Big-Bandu pod dyr. Aleksandra Ma-
zura (Polska); 

 -19 maja w kościele Apostołów Piotra i Pawła od-
był się recital wokalno-organowy w wykonaniu 
Andrzeja Chorosińskiego (organy - Polska) i Anny 
Janis-Chorosińskiej (sopran - Włochy);

 -20 maja w kościele Apostołów Piotra i Pawła od-
był się koncert finałowy w wykonaniu Orkiestry 
Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod dyr. 
Agnieszki Duczmal (Polska). 

 Uczestnik festiwalu, światowej sławy organista, 
niemiecki profesor Gerhard Weinberger powiedział 
po Festiwalu: Prowadząc aktywne życie koncerto-
we w Niemczech i zagranicą, nie spotkałem nigdzie 
w niewielkich miejscowościach tak wielkiego sza-
cunku, starań, wysiłku i aktywnych działań na rzecz 
kultury, jak w Nowogrodźcu.

• 17 maja uroczystym koncertem w sali Forum Szko-
ła Muzyczna II stopnia w Bolesławcu obchodziła 
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swoje X-lecie. Założycielami szkoły byli Zenon  
i Dorota Pińczukowie, a obecnym dyrektorem jest 
Małgorzata Kuśnierz. Szkołę ukończyło 22 absol-
wentów.

• 15 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Osiecznicy gimnazjaliści z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II uczestniczyli w spotkaniu autorskim z 
Grzegorzem Seredyńskim, autorem biografii Ada-
ma Mickiewicza. 

• W pułkowej izbie modlitwy 23. Śląskiego Pułku 
Artylerii w Bolesławcu, w 68 rocznicę bitwy pod 
Monte Cassino w intencji poległych tam polskich 
żołnierzy, kapelan wojskowy ks. Paweł Piontek 
odprawił Mszę św. Uczestniczyli w niej także 
uczniowie klas o profilu wojskowym z Zespołu 
Szkół Elektronicznych w Bolesławcu, kombatanci  
i b. żołnierze 62 Kompanii Specjalnej Commando. 

• 18 maja w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa akwarelowego bole-
sławianina Pawła Śliwko pt. „Oczarowanie tajem-
nicą”. Zaprezentowane na niej zostały krajobrazy 
leśne, pejzaże morskie (mariny), z elementami ar-
chitektury (weduty), z sylwetkami ludzi i zwierząt 
(pejzaże ze sztafażem).

• Na rozegranych w dniach 18-20 maja Klubowych 
Mistrzostwach Polski w Biegu na Orientację za-
wodnicy UKS Tukan Iwiny zdobyli 5 medali:

- Angelika Haniszewska - złoty medal w kategorii 
juniorek na dystansie klasycznym,

- Ola Pulda - srebrny medal w kategorii K-10,
- Angelika Haniszewska i Bartek Szeliga - brązowe 

medale w biegu sprinterskim. 
  Ponadto trener klubu Dariusz Pachnik zdobył zloty 

medal w sprincie w kategorii weteranów M-40. 
• Młodzi brydżyści z Bolesławca (kategoria U-15) 

zdobyli na Mistrzostwach Polski Młodzików w 
Szamotułach w dniach 18-20 maja dwa srebrne me-
dale: w kategorii par open Norman Lippik (w parze    
z Dawidem Barzykiem z Wrocławia) i w turnieju 
drużynowym teamów jako reprezentacja Dolnego 
Śląska, w której grają trzej bolesławianie - Norman 
Lippik, Jakub i Patryk Patreuhowie i wrocławianin 
Dawid Barzyk. Bolesławieckich brydżystów trenu-
je Roland Lippik. 

• 19 maja w Noc Muzeów w godz. 12.00-24.00 moż-
na było bezpłatnie zwiedzać wystawy w Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu. W Dziale Ceramiki została 
otwarta wystawa „Białe złoto - fabryki porcelany z 
Parowej” z kolekcji Ireny i Romana Gatysów oraz 
Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Porcelany i Wi-

dokówki. W Dziale Historii Miasta została otwarta 
wystawa „Żołnierze Wyklęci. Działalność żołnierzy 
podziemia niepodległościowego po 1945 r.”, przygo-
towana przy udziale bolesławieckiego Stowarzysze-
nie Polemos pod patronatem prezydenta Bolesławca. 
Gościem honorowym był Władysław Dłużniewski  
z Wrocławia, który do kwietnia 1947 r. był żołnie-
rzem w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych w rejo-
nie Łomży.

• 19 maja Starostwo Powiatowe w ramach akcji 
„Polska Biega” zorganizowało „RUNdkę z Powia-
tem Bolesławieckim”, czyli bieg sztafetowy przez 
wszystkie gminy powiatu na trasie liczącej 101,5 km. 
Start i meta znajdowały się przy restauracji Opałko-
wa Chata w Bolesławcu, a ponad 30 uczestników,  
z których każdy miał do pokonania jeden z 29 od-
cinków - nie dłuższy niż 6 km, w ciągu 9 godzin 
kolejno przebiegło przez miejscowości: Kruszyn 
- Warta Bolesławiecka - Gromadka - Borówki - 
Trzebień - Krępnica - Osiecznica - Kierżno - No-
wogrodziec - Ocice - Stare Jaroszewice.

• 19 maja Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Bolesławcu obchodził uroczyście 45-lecie swo-
jej działalności w sali konferencyjnej BOK-MCC.  
W tym okresie bolesławieccy krwiodawcy oddali 
ok. 37 tys. litrów krwi. Klub otrzymał imię zmarłej 
w 2009 r. lek. med. Jadwigi Waśko-Kwasza. Preze-
sem klubu jest Roman Bodak. 

• 19 maja w Gościszowie w ramach festynu rodzin-
nego odbył się I Międzyszkolny Festiwal Piosenki 
Religijnej. Wykonawców oceniało jury pod prze-
wodnictwem dr hab. Piotra Rojka, dyrektora arty-
stycznego Międzynarodowego Festiwalu Muzycz-
nego „Muzyka u J.I. Schnabla”. W kategorii klasy 
I-III zwyciężyła Natalia Oleśków ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie za pio-
senkę „Mała modlitwa”, a w kategorii klasy IV-VI 
- zespół dziewcząt z tej samej szkoły za piosenkę 
„Będziemy tańczyć”. 

• 20 maja MOSiR w Bolesławcu zorganizował Eu-
ropejskie Biegi Uliczne. Udział wzięło ponad  
170 zawodników. Odbył się bieg rekreacyjny na 
900 m, bieg sportowy na 2,5 km oraz bieg głów-
ny na dystansie 10 km. W biegu głównym wśród 
kobiet zwyciężyła Katarzyna Durak (Żurawina),  
a wśród mężczyzn - Adam Matysiak (Fundacja im. 
Beniowskiego).

• 20 maja w lasku przy ul. Piastów zorganizowano 
kolarski Maraton Euroregionu 2012 Bolesławiec. 
Uczestnicy ścigali się na trasach o długości 17  
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i 50 km (do wyboru) przebiegających przez gminy 
wiejskie: Bolesławiec i Warta Bolesławiecka. Na 
dystansie 50 km wystartowało ponad 70 zawod-
ników. Zwyciężył bolesławianin Rafał Iwan. Ma-
raton zorganizowała Grupa Kolarska Cyklosport 
Bolesławiec.

• 20 maja w Kraśniku Dolnym odbył się Festyn Ro-
dzinny zorganizowany przez Radę Sołecką, Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury i Sportu. Atrakcjami były występy zespołów 
ludowych: Leśne Nastroje z Dobrej, Gminnego 
Zespołu Pieśni i Tańca Jutrzenka oraz Klubu Tańca 
Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesła-
wieckiej. Na scenie zaprezentowali się też ucznio-
wie szkoły podstawowej przygotowani przez 
Iwonę Skoblińską. Zorganizowano też malowanie 
biskwitów i konkurs rzutów karnych. 

• W dniach 21-25 maja prace bolesławianki Domini-
ki Kustosz były prezentowane na wystawie zbioro-
wej malarstwa Ewha Woman’s Uniwersity Annual 
May Day Student Exhibition w Seulu (Korea Połu-
dniowa).

• 22 maja Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Spe-
cjalnych w Bolesławcu zorganizował XV Regio-
nalne Igrzyska Lekkoatletyczne i Dzień Sprawno-
ści Motorycznych. Udział wzięli niepełnosprawni 
uczniowie z Bolesławca, Lubina, Lwówka Śląskie-
go i Zgorzelca. 

• Projekt „Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieśl-
niczych” realizowany przez Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu we współpracy z Muzeum Karkono-
skim we Vrchlabí zwyciężył w V edycji konkursu 
„Polska pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europej-
skich” w kategorii „Turystyka transgraniczna”.  
23 maja na uroczystej gali w teatrze IMKA w War-
szawie nagrodę - statuetkę laureata konkursu z rąk 
minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkow-
skiej odebrali w imieniu Muzeum Anna Bober-Tu-
baj i Tadeusz Orawiec.

• 24 maja w sali Forum uroczyście obchodził 5-le-
cie swojej działalności bolesławiecki Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku, afiliowany w Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. Od powołania w 
dniu 13 października 2007 r. jego działalnością kie-
ruje Wiesława Olczyk. 

• 25 maja tragicznie zginęła Krysia Szewczyk, 
13-letnia uczennica Szkoły Podstawowej nr 4  
w Bolesławcu. Tragedia ta wydarzyła się w trakcie 
ostatniego dnia wycieczki szkolnej - podczas zwie-
dzania Ojcowskiego Parku Narodowego na grupę 

uczniów zawaliły się dwa potężne drzewa. 
• 25 maja w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył się 

koncert charytatywny „Ojciec mój Lenin” w wy-
konaniu Lecha Dyblika. Zbierano pieniądze dla 
chorej Laury Łubniewskiej. Artysta przeprowadził 
także warsztaty aktorskie w dniach 26-27 maja.

• 25 maja odbyła się uroczystość nadania sztandaru 
Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Że-
liszowie.

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej imienia 
Jana Brzechwy w Żeliszowie
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• Karolina Kędzia, siedmioboistka - lekkoatletka 
AZS AWF Wrocław (wcześniej MKS Bolesła-
via), zdobyła brązowy medal na Młodzieżowych  
Mistrzostwach Polski w wielobojach rozegranych 
w dniach 26-27 maja.

• Gmina Miejska Bolesławiec zdobyła II miejsce  
w kraju w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiej-
skie w Rankingu Powiatów i Gmin za rok 2011 zor-
ganizowanym przez Związek Powiatów Polskich  
i „Newsweek Polska”. Puchar i dyplom dla Bole-
sławca odebrał wiceprezydent Kornel Filipowicz 
w dniu 31 maja na III Ogólnopolskim Kongresie 
Regionów w Świdnicy. W „Rankingu miast przy-
jaznych dla biznesu” Bolesławiec zajął piętnaste 
miejsce w kraju (pierwsze na Dolnym Śląsku).

• BOK-MCC został uznany przez kapitułę Dolno-
śląskiego Klucza Sukcesu za najlepszą instytucję 
kultury na Dolnym Śląsku. Za działalność w 2011 
r. zwyciężył w kategorii „Najlepsza instytucja kul-
tury lub inicjatywa kulturalna”.

• 31 maja w Szkole Podstawowej w Tomaszowie 
Bolesławieckim zorganizowano Dzień Bociana 
Białego. Przedstawiano życie i obyczaje bocianów, 
odbył się konkurs plastyczny.

CZERWIEC

• W okresie od 1 czerwca do 14 lipca odbywał się 
Bolesławiecki Pasaż Kulturalny 2012. Dotych-
czasowe Dni Bolesławca zostały w tym roku zor-
ganizowane w nowej formule: zamiast 3-dniowej 
imprezy plenerowej odbyło się 7 weekendowych 
imprez.

- 1 czerwca na Rynku z okazji Dnia Dziecka zorga-
nizowano Święto Rodziny: zabawy dla najmłod-
szych, konkurs piosenki dziecięcej, miasteczko 
zabaw dmuchanych i trampolin, występ zespołów 
Canon i Canonki, a na zakończenie koncert Majki 
Jeżowskiej.

 Tego dnia w ramach zorganizowanej na Rynku  
akcji „Elektrografy wymiatamy z chaty” każda 
osoba, która oddała zużyty sprzęt elektryczny lub 
elektroniczny otrzymywała bilet do kina Forum na 
specjalny seans w dniu 16 czerwca.

- 2 czerwca na Rynku - występy grup tanecznych 
i wokalnych z BOK-MCC, prezentacja wozów 
strażackich, Miasteczko Klaunów (dwa klauny- 
Pyskula i Maruda uczyły dzieci m.in.: kroków 
klaunowskich, żonglerki talerzami, chusteczkami  
i piłeczkami oraz robienia zwierzaków z balonów). 
Najmłodsi mogli się także przenieść do „Krainy 

Baśni 1001 Nocy” - czyli zabaw i konkursów opar-
tych na magii i fantazji wschodniego świata.

- 8 czerwca na Rynku Krakowski Teatr Uliczny Sce-
na Kalejdoskop przedstawił spektakl plenerowy 
„Circo Amaro”.

- 9 czerwca na podwórku przy pl. Zamkowym odbył 
się koncert wrocławskiego kwartetu smyczkowego 
Konsonans pt. „Perły muzyki klasycznej”. Koncert 
prowadził Sławomir Kozłowski z Filharmonii Zie-
lonogórskiej.

 - 15 czerwca na Rynku wystąpił Zdrojowy Teatr Ani-
macji z przedstawieniem „Entliczek - Pętliczek”, w 
którym wykorzystano wiersze Jana Brzechwy.

- 16 czerwca na podwórku przy ul. Siernia’80 wystą-
pił kwartet perkusyjny z programem „Zaczarowany 
świat rytmu”. 

- 22 czerwca na podwórku przy ul. Sierpnia’80 trio 
fortepianowe przedstawiło program „Od epoki 
romantyzmu do muzyki filmowej”. W tym dniu 
w galerii Długa BOK-MCC odbył się też werni-
saż wystawy Gniazdo punktów / Flock of Dots, 
na której swoje grafiki prezentowały dwie młode 
serbskie artystki: Ksenija Pantelić i Jovana Ćosić. 
Na otwarciu wystawy obecni byli ambasadorowie: 
Republiki Serbii - Radojko Bogojević oraz Bośni i 
Hercegowiny - Kovilijka Šprić.

- 23 czerwca na Rynku pod honorowym patronatem 
prezydenta Bolesławca oraz ambasadorów Bośni  
i Hercegowiny, Chorwacji, Republiki Serbii i Re-
publiki Słowenii odbył się XII Festiwal Kultury 
Południowosłowiańskiej. Współorganizatorem było 
Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europej-
skiej we Wrocławiu. Przed rozpoczęciem festiwalu 
21 czerwca zorganizowano Przegląd Kina Chor-
wackiego. W kinie Forum zostały wyświetlone trzy 
filmy: „Grbavica”, „Zagraj coś romantycznego”  
i „Osioł”. Była okazja spróbowania dań bałkań-
skich: pity, zupy gulaszowej i paprykowej, a głów-
ną atrakcją kulinarną była pečenica. W konkursie 
na „Dobrą pitę” zwyciężył smakołyk przygotowany 
przez Marię Wesołowską z Różyńca, a w konkur-
sie na „Kociołek bałkański” - danie przygotowane 
przez Andrzeja Miżdala z Golnic. Teatr Dziecięcy 
Dobrava zaprezentował przedstawienie „Kolory 
tęczy” dla najmłodszych. Występowały lokalne 
zespoły folklorystyczne i zespoły ludowe z krajów 
południowosłowiańskich:

- Di Grine Kuzine - orkiestra bałkańsko-klezmerska;
- Chorwackie Dudy Orkiestra z Chorwacji;
- Prosvjeta - zaprezentowała pieśni i zabawy z Bośni 
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i Hercegowiny oraz Serbii,
- Balkan Sevdah - podczas występu uczył tradycyj-

nego tańca korowodowego kolo;
- Tsingunz Fanfara Avantura - siedmioosobowa or-

kiestra dęta, wykonała autorskie, nowoczesne aran-
żacje tradycyjnych melodii Bałkanów, Turcji, Bli-
skiego Wschodu i Indii.

- Honorowy gość festiwalu, ambasador Chorwacji     
Ivan Del Vechio, powiedział: „Festiwal Kultury 
Południowosłowiańskiej oznacza dla mnie łączenie 
Słowiańszczyzny i kultury słowiańskiej, jak rów-
nież powrót do wspomnień Białej Chorwacji i le-
gendy, że pochodzimy od jednego plemienia”.

- 29 czerwca w Rynku aktorzy poznańskiego teatru 
Ewolucji Cienia wykonali spektakl plenerowy „Fin 
Amor”.

• W dniach 1-2 czerwca Powiat Bolesławiecki i MDK 
w Bolesławcu zorganizowały Teatralne Dni Dziec-
ka. W pierwszym dniu odbył się przegląd małych 
form teatralnych, w którym zaprezentowało się 5 
grup złożonych z uczniów szkół podstawowych 
z terenu powiatu oraz z MDK. W drugim dniu ze 
spektaklem „Niekończąca się opowieść” wystąpił 
Teatr im. H. Modrzejewskiej z Legnicy.

• W dniach 1-3 czerwca w Nowogrodźcu zorgani-
zowano Dni Młodzieży pod nazwą Nowogrodziec, 
Miasto dla Młodych, zorganizowane przez burmi-
strza Roberta Relicha, Gminne Centrum Kultury 
i Sportu oraz Młodzieżową Radę Miasta. W jego 
trakcie odbyły się koncerty, konkursy, turnieje, za-
bawy dla najmłodszych oraz zawody sportowe.

• W dniach 1-9 czerwca uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu 
w realizacji projektu „Polska i Ukraina - wspólne 
korzenie i dziedzictwo kulturalne” w ramach pro-
gramu „Młodzież w działaniu” przebywali w No-
wym Rozdole (Ukraina). Na wspólnych zajęciach 
z młodzieżą z miasta swojego partnera poszerzali 
wiedzę o kulturze, tradycjach i obyczajach obydwu 
narodów. Zwiedzili także Lwów, gdzie na Cmenta-
rzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt Lwowskich 
zapalili biało-czerwone znicze. 

• Małgorzata Szeliga, Zawodniczka UKS Tukan Iwi-
ny, zdobyła po raz drugi (ale po raz pierwszy na dy-
stansie sprinterskim) złoty medal w kategorii K-20 
na Mistrzostwach Polski w Biegach na Orientację, 
które odbyły się w Poznaniu i w okolicach miej-
scowości Czerwonak (woj. wielkopolskie). Srebr-
ne medale zdobyli zawodnicy tego klubu: Angelika 
Haniszewska (w kategorii K-18), Bartek Szeliga 

(w kategorii M-16) i Marek Wojnowicz (w katego-
rii M-20). Brązowy medal w kategorii weteranów 
(M-40) zdobył Dariusz Pachnik, trener UKS Tukan 
Iwiny.

• 2 czerwca na 10. Markt der Kulturen w Pirnie 
(Niemcy) na własnym stoisku prezentowało się 
miasto Bolesławiec. Ekspozycji i sprzedaży cera-
miki towarzyszył pokaz toczenia na kole w wyko-
naniu artysty ceramika Mateusza Grobelnego.

• Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Bo-
lesławcu zdobyli czołowe miejsca na etapie wo-
jewódzkim Matematycznych Mistrzostw Polski 
Dzieci i Młodzieży: w kategorii klas trzecich szkół 
ponadgimnazjalnych Zofia Lenkiewicz zajęła dru-
gie miejsce, a Dagmara Kałkus - trzecie; w katego-
rii klas drugich Rafał Ryżewski zwyciężył, a Marek 
Szymski był drugi. W finale krajowym bolesławia-
nie zajęli dalsze miejsca.

• W dniach 9 - 10 czerwca odbywał się Piknik 
Napoleoński. Grupy rekonstrukcji historycznych  
z Kłodzka, Krotoszyc i Sobótki rozbiły obozowi-
sko nad Bobrem, obok bolesławieckiego wiaduktu. 

- W sobotni wieczór, 9 czerwca w godz. 18.00-20.00, 
w ramach zwiedzania biwaku można było przeko-
nać się, jak wyglądało żołnierskie życie w czasach 
napoleońskich oraz obejrzeć wyposażenie i ele-
menty ekwipunku żołnierzy.

- W niedzielę, 10 czerwca w godz. 13.30-16.00, od-
był się spektakl historyczny, w którym zaprezento-
wano realia epoki napoleońskiej: pokazy musztry, 
werbunku oraz główna atrakcja dnia - rekonstrukcja 
bitwy nad Bobrem z 1813 r. z użyciem replik bro-
ni czarnoprochowej i armat. W inscenizacji wzięła 
udział również młodzież z Gimnazjum Samorządo-
wego nr 2 w Bolesławcu. W czasie pokazu można 
było spróbować potraw z żołnierskiej kuchni. 

 Uczestnikom imprezy udostępniono komiks napo-
leoński „Bolesławieckie epizody wojen napoleoń-
skich”, opracowany przez Adama Faltyna i Andrze-
ja Olejniczaka.

 Organizatorem imprezy było Muzeum Ceramiki w 
Bolesławcu oraz partner projektu - Schlesisches 
Museum zu Goerlitz.

• 9 czerwca na boisku GKS w Warcie Bolesła-
wieckiej odbyła się II Powietrzna Bitwa o Wartę 
Bolesławiecką - pokazy walk modeli latających, 
na które zjechali piloci modelarze z całego kraju.  
W kategorii ESA WW1 (dwupłatowce i trójpłatow-
ce z czasów I wojny światowej) triumfował Daniel 
Skiba - eskadra Młode Wilki - Iwiny, a w kategorii 
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 9 - 10 czerwca - Piknik Napoleoński 
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organizator: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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23 czerwca - XII Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej
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organizator: BOK - MCC
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ESA WW2 (jednopłatowce z czasów II wojny świa-
towej) - Patryk Zagrajek - Grodzisk Mazowiecki.

• 9 czerwca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Bolesławcu odbył się turniej bokserski 
kadetów i młodzików z Dolnego Śląska zorganizo-
wany przez TOP Bolesławiec. Stoczono 30 walk na 
ringu.

• Na Ogólnopolskich Mistrzostwach Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych w Siedlcach  
w dniach 9-10 czerwca lekkoatleci MKS Bole-
słavia zdobyli 8 medali: złoty medal - Agnieszka 
Bosek (rzut młotem), srebrne medale - Agnieszka 
Bosek (rzut oszczepem), Beata Dąbal (rzut młotem  
i rzut dyskiem), brązowe medale - Kaja Caban 
(skok wzwyż), Dominika Kamińska (bieg na 2000 
m z przeszkodami), Grzegorz Oślak (chód sporto-
wy na 10 km), Bartosz Wróbel (bieg na 3000 m). 
Drużynowo bolesławianie zajęli V miejsce w kraju.

• 10 czerwca w Bolesławicach odbyła się po raz 
siódmy Bałkańska Festa. Wystąpiły zespoły folk-
lorystyczne: z Ocic, grupa Zagajnik-Wykroty, Na-
sza Biesiada z Osiecznicy, Zespół Pieśni i Tańca 
Jutrzenka, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesła-
wieckiej. Atrakcją były rozmowy z repatriantami  
z Jugosławii oraz inscenizacja ich powrotu z Gu-
miery. Gwiazdą wieczoru był grający grecką mu-
zykę zespół Zorba.

• 10 czerwca uroczystą Mszą św. w kościele  
św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu 
uczczono drugą rocznicę ustanowienia Świętej  
Jadwigi Śląskiej patronką Gminy i Miasta Nowo-
grodziec.

• 10 czerwca w Raciborowicach Górnych Komitet 
Pomocy Pogorzelcom „Jesteśmy Razem” zorgani-
zował festyn charytatywny na rzecz p. Anny i Hen-
ryka Zarembów z Raciborowic Dolnych, którym 16 
maja doszczętnie spłonął dom. Zebrano 9798,70 zł.

• 14 czerwca w Teatrze Starym w Bolesławcu odby-
ło się Regionalne Forum Zawodoznawcze zorga-
nizowane przez Zespół Szkół Mechanicznych dla 
uczniów z branży mechatroniczno-elektronicznej. 
Wykłady wygłosili pracownicy naukowi Politech-
niki Wrocławskiej: dr inż. Sławomir Pietrowicz (na 
temat: Wielki Zderzacz Hadronów) i prof. dr hab. 
inż. Jacek Kasperski (na temat: Słoneczny Dom). 
Przedstawiciele firm Hoerbiger oraz Kret i s-ka 
mówili o praktycznym zastosowaniu mechatroniki.

• Koszykarze ze StarBolu Bolesławiec zwyciężyli w 
Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki, który odbył 
się w Kościanie (Wielkopolska) w dniach 15-17 

czerwca. W klasyfikacji indywidualnej wyróżniono 
trzech bolesławian: Mateusz Giergielewicz został 
wybrany do najlepszej drużyny turnieju, Wojciech 
Mocny został najlepszym zawodnikiem w ekipie, 
a Maciej Leszczyński (zdobywca 188 punktów) - 
najskuteczniejszym koszykarzem zawodów.

• 16 czerwca na Orliku II Liceum Ogólnokształcące-
go w Bolesławcu rozegrano VI Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Bolesła-
wieckiego. Wystąpiły cztery drużyny samorządow-
ców z powiatu bolesławieckiego i jedna z Rhein-
-Sieg-Kreis. Zwyciężyli samorządowcy z Niemiec.

• 16 czerwca odbyło się spotkanie z Janem Pospie-
szalskim w BOK-MCC.

• Dominik Stec, uczeń Szkoły Podstawowej nr 4  
w Bolesławcu, zdobył tytuł mistrza Polski w rzucie 
piłeczką palantową (za rzut na odległość 73,5 m) na 
Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych, które 
odbyły się w Olecku w dniach 16-17 czerwca. 

• 17 czerwca w Teatrze Starym w Bolesławcu uro-
czyście obchodził swoje 30-lecie Zespół Pieśni  
i Tańca Mały Bolesławiec. 

• 19 czerwca w sali konferencyjnej BOK-MCC odby-
ła się konferencja „Wykorzystanie sąsiedzkich do-
świadczeń w promocji turystyki transgranicznej na 
przykładzie szlaków: Via Regia, Via Sacra, drogi św. 
Jakuba oraz szlaku napoleońskiego”, zorganizowa-
na przez Gminę Miejską Bolesławiec. Specjaliści  
z Polski i z Niemiec dzielili się doświadczeniami  
w promocji atrakcji turystycznych miast przygra-
nicznego terenu Łużyc i Śląska.

• 21 czerwca w galerii Format MBP w Bolesławcu 
odbył się wernisaż rysunku i exlibrisu Lesława 
Kasprzyckiego pt. „Zauroczenie...”. Wystawa była 
otwarta do 10 sierpnia.

• 23 czerwca na boisku przy ul. Spacerowej w Bole-
sławcu odbył się Międzynarodowy Turniej Rugby 
7 (rugby 7-osobowe) zorganizowany przez Klub 
Husar Bolesławiec. Turniejowi towarzyszyły poka-
zy taneczne, pokazy sztuk walki, zabawy dla dzieci 
i występ grupy Voskovy.

• 23 czerwca na Orliku przy II Liceum Ogólno-
kształcącym odbył się XVI Turniej Piłkarski Dol-
ne Młyny. Uczestniczyły 22 drużyny w 4 grupach. 
Zwycięskie drużyny: turniej 11-latków - COMT II, 
turniej 15-latków - Dzikie Świnie, turniej 15+ - Ku-
tang Klan, turniej główny (oldboje) - BKS Bolesła-
wiec. Uczestniczyli znani piłkarze, którzy ukończy-
li już karierę zawodniczą: Janusz Kubot (Zagłębie  
Lubin) i Zbigniew Mandziejewicz (Śląsk Wro-



145

CZERWIEC / LIPIEC

cław). 
• W dniach 23-24 czerwca odbyły się Dni Gminy 

Osiecznica. Pierwszego dnia zorganizowano tur-
niej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy z udzia-
łem 5 drużyn, w tym zaprzyjaźnionej drużyny z 
Niemiec - SV Gnaschwitz-Deberschau. Atrakcje 
tego dnia stanowiły też: wesoła zabawa najmłod-
szych, którą przeprowadził Pirat z Karaibów - ka-
pitan Jack Sparrow, pokazy walk wręcz w wyko-
naniu żołnierzy 10. Brygady Kawalerii Pancernej 
ze Świętoszowa, akrobacje rowerowe Piotra Sonty 
oraz występ zespołu Niewinni z Wrocławia i kon-
cert Bartka Wrony z zespołem. W drugim dniu na 
scenie występowały lokalne zespoły ludowe i kółko 
teatralne GOSiR Świetliki oraz ścigali się rolkarze 
- wspólnie z Polskim Związkiem Sportów Wrot-
karskich zorganizowano V Skate Maraton Borów 
Dolnośląskich. Rywalizacja odbywała się na trasie 
maratonu (42 km) oraz na dystansach 16 i 2 km. 
Zwycięzcami zostali:

- 42 km mężczyzn - Ondrej Suchy (Praga - Czechy),
- 42 km kobiet - Aleksandra Goss (Konstancin - Pol-

ska),
- 16 km mężczyzn - Frantisek Micek (Praga - Cze-

chy),
- 16 km kobiet - Maja Szocińska (Bolesławiec - Pol-

ska),
- 2 km chłopcy - Clemens Marzahn (Meißen - Niem-

cy), 
- 2 km dziewcząt - Klaudia Lepa (Ruda Śląska - Pol-

ska).
• Klasa II b (humanistyczna) I Liceum Ogólnokształ-

cącego w Bolesławcu zorganizowała w szkole 
nocny maraton czytania „Lalki” Bolesława Prusa. 
Rozpoczęto go w dniu 25 czerwca o godz. 20.00, a 
zakończono 26 czerwca o godz. 6.00. Oprócz czy-
tania były także dyskusje i prelekcje połączone z 
pokazem filmów związanych z motywem lalki w 
kulturze.

• Szkoły ponadpodstawowe powiatu bolesławieckie-
go uzyskały średnio najwyższą w województwie 
dolnośląskim zdawalność egzaminu maturalnego w 
sesji wiosennej 2012 r. Okręgowa Komisja Egza-
minacyjna we Wrocławiu podała, że wyniosła ona 
88,2% (III miejsce wśród liceów ogólnokształcą-
cych - 92%, a I miejsce wśród szkół technicznych 
- 86,5%). 

• Adrian Prościak - uczeń Zespołu Szkół Handlo-
wych i Usługowych w Bolesławcu - został finalistą 
IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zorga-

nizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Po-
znaniu. Do udziału w olimpiadzie przygotowała go 
nauczycielka tej szkoły Anna Idkowiak.

• 29 czerwca w Warcie Bolesławieckiej we współ-
pracy z Centrum Odkrywania Talentów zorganizo-
wany został turniej piłki nożnej o Puchar Polskiej 
Miedzi dla dzieci z roczników 2001 i młodszych. 
Uczestniczyło w nim 16 drużyn w dwóch katego-
riach. W kategorii PROFI zwyciężył BKS Bobrza-
nie Bolesławiec, a w kategorii MASS - Górnik Zło-
toryja.

• 30 czerwca w Siegburgu (Niemcy) zorganizowa-
no obchody 20-lecia partnerstwa z Bolesławcem. 
Uroczyste spotkanie uświetnił koncert muzyków 
obydwu miast. 1 lipca odnowioną umowę partner-
ską podpisali: prezydent Bolesławca Piotr Roman  
i burmistrz Siegburga Franz Huhn.

• 30 czerwca w Biurze Wystaw Artystycznych w Je-
leniej Górze odbył się benefis Bronisława Wolanina 
z okazji 50-lecia jego pracy twórczej oraz wernisaż 
wystawy Iwony Siewierskiej „Kolekcje czyli emo-
cje”, na której zostały zaprezentowane także prace 
bolesławieckiego artysty.

LIPIEC 

• Od 2 lipca w MDK w Bolesławcu w ramach pro-
gramu „Rewitalizacja społeczna - wykorzystaj 
szansę” odbywały się dwutygodniowe międzyna-
rodowe warsztaty tańca ruchu. Przeprowadziły je 
artystki: Madalena Pinto z Portugalii i Andrea Me-
nesses Gurrero z Kolumbii - tworzące Grupę Mime 
Terrorist. Na zakończenie warsztatów, w dniu 15 
lipca, ich uczestnicy pod kierunkiem prowadzą-
cych przygotowali spektakl „Dom”.

• W kolejne dwa weekendy lipca kontynuowane były 
imprezy Bolesławieckiego Pasażu Kulturalnego.

- 5 lipca w sali Forum wystąpił Narodowy Chorwac-
ki Zespół Pieśni i Tańca LADO.

- 6 lipca w Rynku odbył się koncert Filharmonii Zie-
lonogórskiej z solistami z Opery Śląskiej. Zapre-
zentowano znane arie i przeboje teatrów muzycz-
nych i operetek.

- 7 lipca w Rynku koncert Ariela Ramireza z Argen-
tyny, który zagrał na bandoneonie. Oprócz człon-
ków zespołu Ariel Ramirez Tango Qartet wystąpili 
także członkowie Cafe Tango. Kolejnym wydarze-
niem było widowisko satyryczno-muzyczne - Bo-
ska Komedia „Duchy i Rokendrol”, czyli Świat na 
Głowie w Malinowie.

- 14 lipca w Rynku odbyła się V edycja koncertu blu-
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14 lipca - V edycja Blues Night in Bolesławiec
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organizator: BOK - MCC
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esowego „Blues Night in Bolesławiec”. Wystąpiły 
zespoły: Mercedes Band (z Bolesławca), Chłopaki 
z Ferajny, Trzynasta w Samo Południe (z Wrocła-
wia) i Obstawa Prezydenta. Swój program zapre-
zentowali także uczestnicy polsko-niemieckich 
warsztatów „Obrazy dźwięku” oraz grupy Power-
bel i Freski (z Görlitz).

• W dniach 3-10 lipca Akademia Muzyczna im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu zorganizowała  
w Nowogrodźcu kursy organowe pod nazwą „Let-
nia Akademia Muzyczna”. Zajęcia odbywały się 
w kościołach św. Apostołów Piotra i Pawła i św. 
Mikołaja w Nowogrodźcu. Uczestniczyli studenci 
z Czech i Polski.

• 6 lipca Bronisław Wolanin zaprezentował swoje 
prace w Domu Artysty Plastyka w Warszawie na 
wystawie „My wrocławianie”.

• W dniach 7-8 lipca w Parku Dworskim w Gości-
szowie odbyło się XI Święto Pečenicy. Występo-
wały lokalne zespoły folklorystyczne oraz grupy 
Mladost i Spomenka z Republiki Serbskiej Bośni 
i Hercegowiny. Honorowymi gośćmi byli: naczel-
nik Gminy Srbac - Živko Mikulić i sołtys Starego 
Martyńca (z którego pochodzi wielu mieszkańców 
Gościszowa) - Miroslav Cetojevic. Miejscowy ze-
spół Gościszowianki obchodził XXX-lecie swojej 
działalności; zespół otrzymał odznakę Zasłużony 
dla Kultury Polskiej, nadaną przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

• Bolesławianin Mateusz Celmer, student Politech-
niki Wrocławskiej, został ekspertem ds. jakości 
kształcenia w Europejskiej Unii Studentów (ESU) 
i w Instytucjonalnym Programie Ewaluacji (IEP), 
realizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów.

• Łukasz Ryż, zawodnik bolesławieckiego Klubu 
Bikestacja.pl Ziemia Bolesławiecka (kolarstwo  
górskie) zdobył tytuł Mistrza Polski XC w katego-
rii Masters (30-39 lat) na zawodach przeprowadzo-
nych w dniach 7-8 lipca na stoku Góry Pierścienicy 
(w Paśmie Posłowickim okalającym Kielce).

• W dniach 9-18 lipca 5 uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu 
wraz z 2 nauczycielami przebywało na Ukrainie. 
Porządkowali polskie groby na cmentarzu w Sie-
niawie koło Zbaraża. Zwiedzili także Krzemieniec, 
Poczajów, Tarnopol, Wiśniowiec oraz Zbaraż. Wy-
jazd ten odbył się w ramach akcji „Mogiłę pradzia-
da ocal od zapomnienia”, koordynowanej przez 
dziennikarkę Grażynę Orłowską-Sondej z Telewi-

zji Wrocław, w której wzięło udział ogółem 360 
osób. Konwój wyruszył z Wrocławia 8 lipca.

• W dniach 9-13 lipca w BOK-MCC odbyły się 
warsztaty muzyczne w ramach projektu „Obrazy 
dźwięku: polsko-niemieckie warsztaty muzycz-
ne”, współfinansowanego przez Euroregion Nysa. 
Warsztaty prowadzili: w klasie wokalu - Marek 
Bałata (jeden z najlepszych polskich jazzmenów) 
i Kasia Wilk (laureatka 46. Sopot Festival) i Lena 
Romul, w klasie gitary - Wojciech Hoffmann i Ma-
ciej Gładysz (znani polscy muzycy), w klasie gitary 
basowej - Piotr Żaczek, w klasie perkusji - berliński 
muzyk sesyjny Lars Friedrich. Warsztaty rejestracji 
dźwięku i obrazu poprowadzili w duecie polsko-
-niemieckim Apolonia Wieland (fotograf z Gör-
litz) i Michał Szwed (instruktor pracowni filmowej  
w BOK-MCC). Podsumowaniem projektu był 
udział zespołów złożonych z uczestników warszta-
tów w koncercie V edycji Blues Night in Bolesła-
wiec w dniu 14 lipca oraz powarsztatowa wystawa 
zdjęć w BOK-MCC od 18 do 30 września.

• 10 lipca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu odbyło 
się pierwsze z cyklu trzech spotkań poświęconych 
atrakcjom regionu zorganizowane we współpracy  
z Młodzieżową Radą Miasta. Prowadził je Sławo-
mir Gortych - uczeń I Prywatnego Gimnazjum w 
Bolesławcu. Drugie spotkanie odbyło się 7 sierp-
nia, a trzecie - 21 sierpnia.

• 13 lipca w Nowej Kuźni (gmina Gromadka) spło-
nął dom siedmioosobowej rodziny Skibów. W pło-
mieniach śmierć poniosła 23-letnia Emilia.

• W dniach 14-15 lipca bolesławieckie Glinoludy 
wzięły udział w Festiwalu Ulicznym „Pszczyń się 
do kultury” w Pszczynie (po raz drugi) i w XVI 
Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych 
FETA w Gdańsku (po raz pierwszy).

• 15 lipca w Bolesławcu odbył się protest w obro-
nie wolnych mediów zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Rodzina Polska, Klub Gazety Polskiej, 
Solidarną Polskę, Rodzinę Radia Maryja, Prawo i 
Sprawiedliwość i NSZZ Solidarność. Protest zaczął 
się po Mszy św. w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy programem artystycznym „Polsko - Ojczy-
zno moja” w wykonaniu aktorki Haliny Łabonar-
skiej, a zakończył pikietą na Rynku.

• W opublikowanym 17 lipca w „Rzeczypospoli-
tej” wyniku Rankingu Samorządów za rok 2011 
miasto Bolesławiec w kategorii gminy miejskie 
i miejsko-wiejskie znalazło się na 37 pozycji pod 
względem dbałości o rozwój i podniesienie jakości 
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życia mieszkańców przy zachowaniu reguł odpo-
wiedzialności i bezpieczeństwa finansowego i na 
78 pozycji w zestawieniu gmin najskuteczniej po-
zyskujących fundusze unijne.

• 17 lipca w Teatrze Starym w Bolesławcu w ramach 
cyklu „Powiat zaprasza” odbył się koncert znanego 
śpiewaka operowego Kazimierza Kowalskiego i 
jego zespołu operowego. Wstęp na koncert był bez-
płatny.

• 17 lipca w Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza 
odbyła się promocja IV edycji „Rocznika Bolesła-
wieckiego”.

• Uczestnicy tegorocznej 18. pielgrzymki bolesła-
wian na Kresy Wschodnie przekazali 7 ornatów 
parafiom w Buczaczu, Jazłowcu, Stanisławowie, 
Zbarażu i Żółkwi jako dar od parafii w Bożejowi-
cach. Przekazano także produkty żywnościowe. 

• Bolesławiecka samochodowa grupa rajdowa Bc 
Rally Team w składzie: Grzegorz Kumka (kie-
rowca) i Patryk Epner (pilot) zdobyła II miejsce 
w czwartej rundzie rajdowych mistrzostw Jeleniej 
Góry.

• 20 lipca w sali konferencyjnej BOK-MCC odbyło 
się otwarte spotkanie z posłem na Sejm RP Anto-
nim Macierewiczem. Gość prezentował stanowisko 
Prawa i Sprawiedliwości w aktualnych sprawach 
politycznych i informował o pracy zespołu parla-
mentarnego zajmującego się badaniem katastrofy 
smoleńskiej.

• W dniach 20-22 lipca na 18. Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w Lekkiej Atletyce w Krakowie 
zawodnicy MKS Bolesłavia (podopieczni Małgo-
rzaty Markowskiej) zdobyli 2 medale w biegu na 
2000 m z przeszkodami: Bartosz Wróbel (srebrny 
medal) i Dominika Kamińska (brązowy medal).

• Gmina Miejska Bolesławiec przystąpiła do projek-
tu „Be Fair - Internet jako dobro wspólne”, współ-
finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. Głównym celem projektu, którego 
koszt wynosi 7 mln zł, jest zmniejszanie zjawi-
ska wykluczenia cyfrowego. W projekcie weźmie 
udział 200 rodzin, które otrzymają, na zasadzie 
użyczenia, zestawy komputerowe z oprogramowa-
niem. Ponadto po 2 osoby z każdej rodziny będą 
uczestniczyć w szkoleniu z podstaw obsługi kom-
putera oraz korzystania z Internetu. 

• Karolina Kędzia z AZS AWF Wrocław (wcześniej 
MKS Bolesłavia) zdobyła srebrny medal na Mi-
strzostwach Polski Seniorów w wielobojach lekko-
atletycznych w Białogardzie.

• 28 lipca w sali konferencyjnej BOK-MCC bolesła-
wiecki zespół Poeticon wystąpił z koncertem „Nie-
bieski Czajnik”, w którym zaprezentował program 
złożony z wybranych wierszy poety i pieśniarza 
Jacka Musiatowicza z własną aranżacją. Na scenie 
wystąpił także Jacek Musiatowicz.

• W dniach 30-31 lipca w MBP w Bolesławcu Grze-
gorz Sidorowicz, bolesławiecki artysta-fotografik 
przeprowadził warsztaty fotografii otworkowej 
„Camera obscura”. Udział wzięli starsi oraz młodzi 
miłośnicy fotografii.

SIERPIEŃ

• 1 sierpnia, dla upamiętnienia 68. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, harcerze bolesławiec-
kiego Hufca ZHP im. Szarych Szeregów zorgani-
zowali w Godzinę „W” uroczystość pod kotwicą 
- symbolem Polski Walczącej - na zabytkowych 
murach obronnych w Bolesławcu. Zapalono znicze 
i złożono wiązanki kwiatów. Uczestniczyli kom-
batanci, przedstawiciele miejskich władz samorzą-
dowych i organizacji społecznych. O godz. 17.00  
w Bolesławcu, podobnie jak w całym kraju, rozległ 
się głos syren (jako próba systemu wczesnego alar-
mowania i ostrzegania).

• 2 i 3 sierpnia żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pan-
cernej w Świętoszowie obchodzili doroczne świę-
to jednostki, rozpoczęte odprawieniem Mszy św. 
W jego trakcie rodziny Huberta Kowalewskiego i 
Łukasza Kurowskiego - żołnierzy poległych na mi-
sjach w Afganistanie - odsłoniły upamiętniające ich 
tablice pamiątkowe. Na ręce dowódcy 10. Batalio-
nu Zmechanizowanego Dragonów został przekaza-
ny nowo ufundowany sztandar. Po części oficjal-
nej odbył się pokaz wyszkolenia plutonu czołgów 
Taniec Leopardów, pokaz Ochrona VI i procedura 
Modevac wykorzystania śmigłowców oraz Piknik 
militarny 10. BKPanc. Występowały młodzieżowe 
zespoły muzyczne, a główną gwiazdą był niemiec-
ki zespół Boney M.

• Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka została 
uznana za jedną z 4 najlepiej działających w Polsce 
spółdzielni przez miesięcznik EuroStyl. W ponad 
100 budynkach tej spółdzielni mieszka 1/3 bolesła-
wian.

• 4 sierpnia w wyremontowanej siedzibie NSZZ 
Solidarność w Bolesławcu przy ul. Karpeckiej 5 
zostało otwarte Centrum Współpracy Związków  
Zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii.

• 4 sierpnia bolesławianin Michał Krawczewski zo-
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stał najszybszym perkusistą 18. edycji Przystanku 
Woodstock w Kostrzynie nad Odrą z wynikiem 868 
uderzeń na minutę (według jego informacji rekord 
świata wynosi 1194 uderzenia na minutę).

• Od 6 do 15 sierpnia trwał XXII Festiwal Blues 
nad Bobrem. 

 Przez cały czas trwania festiwalu na Zamku Klicz-
ków odbywały się Warsztaty Muzyczne im. Wojtka 
Seweryna. W 12 klasach, z udziałem ponad 140 
uczestników, przeprowadzili je znani artyści:

- w 2 klasach wokalu - Krystyna Prońko, Jacek Si-
ciarek, Aleksandra Sozańska-Kut;

- w 5 klasach gitary elektrycznej - Leszek Cichoński, 
Jacek Jaguś, Jacek Królik, Artur Lesicki, Katarzy-
na Maliszewska, Marek Napiórkowski, Krzysztof 
„Puma” Piasecki i Marek Raduli;

- w klasie gitary basowej - Tomasz Grabowy i Woj-
ciech Pilichowski;

- w klasie perkusji - Zbigniew Lewandowski i Micha 
Maass;

- w klasie harmonijki - Roman Badeński i Bartosz 
Łęczycki;

- w klasie instrumentów klawiszowych - Paweł Se-
rafiński;

- w klasie fotografii - Grzegorz Sidorowicz.
 Odrębną klasę dla warsztatowiczów mających do-

świadczenia muzyczne i chcących się nauczyć grać 
z innymi muzykami zorganizowała Magda Piskor-
czyk.

 Codziennie od 6-13 sierpnia w późnych godzinach 
wieczornych na dziedzińcu zamkowym odbywały 
się jam session.

- 10 sierpnia w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
był się koncert „Mistrzowie Warsztatów Blues nad 
Bobrem”. Występowali muzycy prowadzący tego-
roczne warsztaty.

- 11 sierpnia na dziedzińcu Zamku Kliczków odbył 
się XIX Przegląd Zespołów Bluesowych im. Ta-
deusza Nalepy. Zakwalifikowanych (spośród 37 
zgłoszonych) zostało 8 zespołów, z których każdy 
wykonał po 3 utwory, w tym jeden z repertuaru 
Tadeusza Nalepy. Nagrodę główną zdobyła grupa 
Cheap Tobacco (Kraków); ten zespół został także 
laureatem nagrody publiczności. Nagrodę za naj-
ciekawsze wykonanie utworu Tadeusza Nalepy 
otrzymał zespół Blueberry Band (Wrocław). Indy-
widualne nagrody w poszczególnych dziedzinach 
zdobyli:

- najlepsza wokalistka - Natalia Kwiatkowska (Che-
ap Tobacco),

- najlepszy gitarzysta - ex aequo Daniel Frontczak 
(Danny Boy Experience z Łodzi) i Marcin Kuś 
(Debris of Blues z Zabrza),

- najlepszy harmonijkarz - Piotr Szencel (Jerry’s Fin-
gers z Jaworzna),

- najlepszy basista - Rafał Kukieła (Cheap Tobacco),
- najlepszy perkusista - Michał Bednarz (Blueberry 

Band). 
 Po zakończeniu przeglądu wystąpił zespół SOUL 

RE VISION w projekcie GIRL POWER i Magda 
Piskorczyk z zespołem.

- 12 sierpnia w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu zo-
stała odprawiona Msza św. w oprawie bluesowej, 
przygotowana przez Aleksandrę Sozańską-Kut.

- 14 sierpnia na Zamku Kliczków odbył się koncert 
finałowy, w którym wystąpili: zespół Jarosława 
Śmietany (a z nim Wojciech Karolak i Bill Neal), 
HooDooBand, Wojciech Garwoliński (G. Wolf), 
Keith Dunn i Cotton Wing - laureat poprzedniego 
Przeglądu Zespołów Bluesowych.

• Od 6 do 30 sierpnia w Bolesławcu odbywał się 
48. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeź-
biarski. Udział wzięli artyści-ceramicy z Polski: 
Janina Bany-Kozłowska, Michał Gdak, Katarzyna 
Miściur, Joanna Opalska-Brzeska (asystentka w 
Pracowni Ceramiki Unikatowej ASP we Wrocła-
wiu, komisarz pleneru) i Bronisław Wolanin oraz 
z zagranicy: Doris Becker (Luksemburg), Houda 
Ghorbel (Tunezja), Janina Myronova (Ukraina), 
Ewa Pelechova (Czechy), Elina Titane (Łotwa), 
Istvan Zakar (Węgry) i Elke Zauner (Austria). 
Uczestnicy pleneru tworzyli swoje prace w Spół-
dzielni Rękodzieła Artystycznego Ceramika Ar-
tystyczna, Fabryce Naczyń Kamionkowych Ma-
nufaktura Smoleński & Zwierz oraz Zakładach 
Ceramicznych Bolesławiec Sp. z o.o.

 Uroczyste otwarcie pleneru odbyło się 9 sierpnia 
w galerii BOK-MCC podczas wernisażu wysta-
wy porcelanowych prac Magdaleny Gazur i Ali-
cji Patanowskiej (określających się jako Bojówka 
Projektowa LESSDESIGN) pt. „Poużywaj sobie”, 
na której zaprezentowano krótkie serie form użyt-
kowych oraz artdesigny - pojedyncze obiekty do 
wnętrz.

- 14 i 21 sierpnia w BOK-MCC odbyły się prezenta-
cje twórczości uczestników pleneru.

- 23 sierpnia otwarto wystawę prac poplenerowych 
35. Międzynarodowego Sympozjum Ceramiczne-
go „Porcelana Inaczej”. Monika Patuszyńska wy-
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głosiła wykład na temat tego sympozjum.
- 26 sierpnia happeningiem uczestników na skarpie 

przy Rynku oficjalnie zakończono plener.
• W dniach 13-25 sierpnia MDK w Bolesławcu  

i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach 
programu „Rewitalizacja Społeczna - Wykorzystaj 
Szansę” zorganizowały międzynarodowy plener 
multidyscyplinarny His - Story. Zajęcia (rzeźba, 
nowe media, instalacje, happeningi) prowadzili: 
Andy Bass z Wielkiej Brytanii i Amos Shein z Izra-
ela. Powstałe rzeźby (z przedmiotów porzuconych  
i znalezionych w przypadkowych miejscach) wy-
stawiono 24 sierpnia na Rynku.

• W dniach 13-17 sierpnia bolesławiecki rehabilitant 
Daniel Milewicz przebiegł dystans 444 km z Bole-
sławca do Świnoujścia. Był to bieg charytatywny; 
bolesławiecki maratończyk zwrócił się o przekazy-
wanie pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
do Miejskiego Przedszkola nr 7 z oddziałami inte-
gracyjnymi.

• W dniach 13-17 sierpnia Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Nowogrodźcu zorganizowało waka-
cyjne warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży  
w wieku szkolnym.

• Józef Zając, wieloletni organista, prowadzący chó-
ry kościelne w bolesławieckich parafiach i współ-
organizator pielgrzymek bolesławian na Kresy 
Południowowschodnie II Rzeczypospolitej, poda-
rował swoje prywatne organy oraz odrestaurowany 
obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (który do 1945 
r. zdobił ołtarz główny kościoła w Buczaczu) para-
fii Matki Bożej Częstochowskiej w Bożejowicach. 

• 20 sierpnia starosta bolesławiecki Cezary Przy-
bylski, jako przewodniczący Konwentu Powiatów 
Województwa Dolnośląskiego, podpisał z wice-
marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Rado-
sławem Mołoniem umowę o unowocześnieniu sys-
temu edukacji zawodowej poprzez zorganizowanie 
centrów kształcenia zawodowego w 7 branżach  
i 9 powiatach oraz doposażenie ich w nowocze-
sny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Wartość projektu - 66,6 mln zł. 
Umowa została przygotowana w ramach projektu 
„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego 
na Dolnym Śląsku”, mieszczącego się w Regional-
nym Programie Operacyjnym Województwa Dol-
nośląskiego 2007-2013. W Bolesławcu na bazie 
istniejących placówek (Zespół Szkół Mechanicz-
nych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół 
Elektronicznych) za 6 mln zł będą utworzone cen-

tra w branżach: samochodowej, budowlanej i me-
chatroniczno-elektronicznej oraz (w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych) - filia centrum 
przedmiotów turystyczno-gastronomicznych. 

• W dniach 22-26 sierpnia odbywało się 18. Bole-
sławieckie Święto Ceramiki.

 Przez cały czas jego trwania na Rynku odbywał 
się kiermasz „Ceramiczny zawrót głowy”. Swo-
je wyroby sprzedawało 96 producentów - oprócz 
polskich także z Białorusi, Czech, Litwy i Węgier. 
Kiermasze ceramiczne, połączone z możliwością 
zwiedzania zakładów i rozmów z projektantami 
zorganizowały też Zakłady Ceramiczne Bolesła-
wiec, Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Ręko-
dzieła Artystycznego, Fabryka Naczyń Kamionko-
wych Manufaktura i PPHU Tyrcz.

- W dniach 23-24 sierpnia na skwerze za BOK-MCC 
odbyła się Bankowa Akcja Honorowego Krwio-
dawstwa.

- 24 sierpnia (piątek) przebiegał pod hasłem „Reggae 
w ceramicznym garnku”.

- W dniach 24-26 sierpnia na ul. B. Prusa odbywała 
się Giełda Staroci. 

- Od 24 do 25 sierpnia na skwerze za BOK-MCC 
pod hasłem „Ceramika kołem się toczy” funkcjo-
nowało Miasteczko Animacji Ceramicznych: cera-
miczne koło fortuny, piaskownica puzzli, ceramicz-
ny garniec, gliniane miasto, strzał w dziesiątkę, 
ceramiczna biżuteria, malowanie biskwitów, ce-
ramiczne okna, pokaz garncarstwa historycznego. 
Pokazy garncarstwa zorganizowano też na Rynku, 
przy schodach głównych Ratusza pod nazwą „Mar-
kuszyńscy garnki toczą”.

 Plac przy powstającej galerii City Center zamienił 
się w Safari Park - z piaskownicą dla dzieci, leża-
kami, trzcinowymi parasolkami i sztucznymi pal-
mami.

 Na skarpie przy Rynku powstała Wioska Wikingów 
- pokazy życia codziennego we wczesnym średnio-
wieczu, a Mateusz Grobelny rozpalił piec „Bazyli-
ka ognia”.

 W galerii Format MBP została otwarta wystawa 
„XX lat partnerstwa Bolesławiec - Siegburg”,  
a w Muzeum Ceramiki - „Czesław Matyjewicz. 
Rzeźba”.

 W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
Bractwo ceramiczne i Bolesławieckie Towarzystwo 
gospodarcze zorganizowały konferencję naukową 
„Obniżenie temperatury wypału naczyń ceramicz-
nych wytwarzanych w powiecie bolesławieckim” z 
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udziałem wykładowców Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie.

 Na małej scenie na pl. J. Piłsudskiego koncertowały 
grupy Leniwiec i NAAMAN. 

 O godz. 18.00 rozpoczęła się parada otwierająca 
Święto Ceramiki. Przeszła trasą od ul. Kościelnej 
przez Rynek, ul. Sierpnia’80 do sceny głównej 
na ul. A. Asnyka. Na jej czele szli bębniarze, za 
nimi Bractwo Ceramiczne, przedstawiciele władz 
miejskich i powiatowych oraz miast partnerskich 
i sąsiedzkich - Lubomierza (z figurami Pawlaka  
i Kargula), Lwówka Śląskiego (w strojach  
z lwóweckiego Agatowego Lata) i Nowogrodźca  
(w kolorowych kontuszach). Szczególne wrażenie 
robiły (przygotowane przez sponsora BŚC - bu-
dującą się galerię City Center) przebrane za dzikie 
zwierzęta modelki, pozdrawiające mieszkańców  
z biało-czarnego jeepa oraz tancerki Szkoły Tań-
ca Orientalnego ARABESKA i Szkoły Tańca Fla-
menco CARMEN. Uczestniczyli też członkowie 
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 KS Comman-
do, przebrani pracownicy zakładów ceramicznych 
i członkowie bractwa rycerskiego. Przed sceną 
główną prezydent Bolesławca Piotr Roman prze-
kazał symboliczne klucze miejskie starszemu bra-
tu Bractwa Ceramicznego - Stanisławowi Wizie  
i wręczył nagrody za najciekawsze prezentacje w 
trakcie parady: w kategorii indywidualnej zwycię-
żyła Lukrecja Marlellacci (jako imbryczek), w ka-
tegorii grupowej - Zdobinki z Zakładów Ceramicz-
nych Bolesławiec, a wyróżnienie otrzymała m.in. 
Halina Wajs (strój w kolorach i wzorach ceramiki 
bolesławieckiej, wykonany na szydełku). Był też 
wielki tort na osiemnaste urodziny Bolesławieckie-
go Święta Ceramiki. 

  Na scenie głównej tego wieczora występowały gru-
py Pako Sarr i Daab.

- 25 sierpnia (sobota) przebiegał pod hasłem „Glinia-
na klasyka”. 

  Na specjalnie zwołanej uroczystej sesji Rady Mia-
sta w sali Forum przedstawicielka Rady Europy 
Edeltrand Gatterer przekazała prezydentowi Bo-
lesławca Piotrowi Romanowi Tablicę Honorową 
Rady Europy. Rada Miasta podjęła uchwałę „W 
sprawie apelu o wzmocnienie integracji europej-
skiej”. Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-
-Klik wręczyła prezydentowi Piotrowi Romanowi 
akt powołania do sieci Ambasadorów promujących 
aktywność kobiet na Dolnym Śląsku.

 W Muzeum Ceramiki pod nazwą „Rzemieślnicze 

lato 2012” w dniach 25-26 sierpnia zorganizowano 
na dziedzińcu przy Dziale Historii Miasta - pokaz 
tworzenia biżuterii ceramicznej wykonany przez 
Wiolettę Sarotę-Stach oraz tworzenia wyrobów 
rękodzielniczych z filcu, który przeprowadziła Jo-
hanna Kutschera, a w zrewitalizowanym ogrodzie 
muzealnym przy Dziale Ceramiki - malarki z Za-
kładów Ceramicznych Bolesławiec przeprowa-
dziły warsztaty zdobienia wyrobów ceramicznych 
na naczyniach dostarczonych przez firmę WR Ce-
ramika s.c. J.K.W. Rutyna z Tomaszowa Bolesła-
wieckiego.

  W Miasteczku Animacji Ceramicznych wystawio-
no spektakl „Opowieści wagantów”.

 Na Rynku odbyły się dwudniowe warsztaty bio-
budownictwa zorganizowane przez Urząd Miasta 
Bolesławiec i Koło Naukowe Humanizacji Środo-
wiska Miejskiego Wydziału Architektury Politech-
niki Wrocławskiej. Uczestnicy zbudowali z drew-
na, słomy i gliny domek modelowy o powierzchni 
25 metrów kwadratowych.

  O godz. 13.00 ulicami: Komuny Paryskiej, Kutu-
zowa, Rynek (dwukrotne okrążenie), Kutuzowa 
i Komuny Paryskiej przeszła VI Gliniada zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Bolesławieckie 
Centrum Inicjatyw Lokalnych VIA SUDETICA. 
Gliniadę otwierał jadący na koniu Bogdan Nowak 
i bębniarze. Prezentację Glinoludów wzbogacały 
pokazy akrobatów z Rzeszowa, pokazy taneczne i 
różnego rodzaju pojazdy - wśród nich RUDY czołg 
pomalowany gliną. W tym roku bazą Glinoludów 
było boisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych; w sali gimnastycznej tej szkoły od-
bywały się też od 22 sierpnia treningi, na których 
przygotowywano pokaz tańca. 

 Wieczorem na skwerze przy Tatrze Starym odbył 
się pokaz tańca ulicznego „Gliniada Dance Show 
2012”, który przygotował trener grup tanecznych 
Ivo Bruno Pomorski i Elżbieta Eisenblätter. Wy-
stąpili w nim członkowie grupy DANCE VISION 
GDANSK (finaliści programu „You can dance”) i 
amatorzy, a oprawę show wzbogacili motocykliści 
z bolesławieckiego klubu Bolce.

  Na małej scenie swoje programy taneczno-mu-
zyczne przedstawiały: grupa Break Dance, Zespół 
Pieśni i Tańca Bolesławiec, Canon i Canonki, Stu-
dio Piosenki, Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec, 
Poeticon, Szkoła Tańca Orientalnego ARABESKA 
i Szkoła Tańca Flamenco CARMEN. Po nich kon-
certowały zespoły: Rebel Nation (z Czech), folko-
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wo-rockowy GifLof (z Tychów) oraz bluesowo-
-rockowy JGL (z Leśnej). 
MOSiR zorganizował: Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Bolesławca, Turniej Boule o Puchar Pre-
zydenta Bolesławca, Zawody Pływackie o Puchar 
BŚC i Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w Dwubo-
ju Nowoczesnym. 
Wieczorem na schodach Ratusza odbył się koncert 
„La Scala” - najpiękniejsze arie i duety z operetek 
i musicali wykonali Wiesława Wawrzyniak i Miro-
sław Owczarek. Część tych utworów zebrani od-
śpiewali wspólnie z solistami. 
Późnym wieczorem na scenie głównej wystąpił 
brytyjski zespół Genesis Classic - Ray Wilson & 
The Berlin Symphony Ensemble. Wokaliście Ge-
nesis towarzyszyła bolesławianka - Dorota Strabu-
rzyńska.
Na zakończenie tego dnia na pl. J. Piłsudskiego od-
była się projekcja kultowej komedii „Kac Vegas”.
26 sierpnia (niedziela) przebiegał pod hasłem „Ce-
ramiczne show zagraniczne”.
W godzinach porannych zaczęło się studzenie pie-
ca ceramicznego Bazylika Ognia.
W Miasteczku Animacji Ceramicznych autorskie 
warsztaty filmowe dla dzieci przeprowadziła Gru-
pa Locomotora, a dodatkową atrakcją był koncert 
zespołu Kaczki z Nowej Paczki na małej scenie. 
W południe na skarpie przy Rynku odbył się hap-
pening uczestników 48. Pleneru Ceramiczno-Rzeź-
biarskiego. 
Na wewnętrznych schodach biurowca Urzędu Mia-
sta MOSiR zorganizował bieg po ceramiczną fili-
żankę (9 pięter tam i z powrotem). Udział wzięli w 
nim zawodnicy miejscowi oraz z Bystrzycy Kłodz-
kiej, Kluczborka, Ścinawy i Zgorzelca. Zwyciężyli: 
Aleksandra Michalik i Robert Stankowski. 
Ulicami Bolesławca przeszedł hiszpański teatr 
uliczny ze spektaklem „Caballos de Minorca”.
Na małej scenie wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemia Legnicka, Gminny Zespół Pieśni i Tańca 
Jutrzenka i Independent. 
Wieczorem występ polskiej grupy Tax Free i bry-
tyjskiej piosenkarki Sonique zakończył program 
artystyczny 18. BŚC. 
Ostatnim jego akcentem o godz. 22.30 był Fire 
Show - pokaz sztucznych ogni. 
Głównym organizatorem 18. BŚC był BOK-MCC.

• 25 sierpnia Powiat Bolesławiec wraz z lokalnymi 
przedstawicielami Polskiej Akcji Humanitarnej 
i Lokalnym Inkubatorem NGO (Non-governmental 

organization) zorganizował Objazdowy Festiwal 
Globalny Lokalnie „Włącz się”. Festiwal bolesła-
wiecki, jako jeden z 13 przeprowadzonych w mia-
stach całej Polski, odbył się w ogrodzie MDK oraz 
w Teatrze Starym. W ogrodzie interaktywne zaba-
wy i warsztaty ekologiczne o problemach dostępu 
do wody, żywności, edukacji, uchodźctwa i pomo-
cy humanitarnej były prowadzone przez członków 
Stowarzyszenia Trójrzecze i punktu PAH. W Te-
atrze Starym odbyły się pokazy filmów o tematyce 
globalnej, a później wystąpiła jako specjalny gość 
festiwalu znana aktorka Marzena Kipiel-Sztuka 
oraz Mariusz Florczyk i Marcin Cichy (tworzący 
zespół Floras Band). O współczesnych problemach 
Afryki mówił znany publicysta Adam Leszczyński 
prezentując swoją książkę „Dziękujemy za pale-
nie”.

• Wieś Ławszowa w gminie Osiecznica zdobyła 
wyróżnienie w kategorii Najpiękniejsza Wieś re-
gionalnego konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 
2012” zorganizowanego przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego.

• 29 sierpnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
się spektakl „Apokalipsa”, wykonany przez uczest-
ników projektu Apokalipsa - AufTAKTtour - pol-
sko-niemieckie warsztaty teatralne w Jeleniej Gó-
rze i Bautzen.

WRZESIEŃ

• 1 września w ramach 47. Międzynarodowego  
Festiwalu Wratislavia Cantans w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Bolesławcu odbył się koncert „Osiem 
pór roku”, podczas którego Wrocławska Orkiestra 
Kameralna Leopoldinum pod dyrekcją Christiana 
Danowicza wykonała „Cztery pory roku” Antonio 
Vivaldiego i „Cztery pory roku” Astora Piazzolli. 
Na klawesynie zagrała Aleksandra Rupocińska.

• Od początku roku szkolnego 2012/2013 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bole-
sławcu uruchomione zostało Liceum Ogólnokształ-
cące dla Dorosłych, a w Zespole Resocjalizacyj-
nym w Iwinach - Powiatowe Gimnazjum Specjalne 
nr 1 dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (dotychczasowe Powiatowe Gimna-
zjum Specjalne w Iwinach) i Powiatowe Gimna-
zjum Specjalne nr 2 dla dzieci niedostosowanych 
społecznie. Uroczyste otwarcie gimnazjów odbyło 
się 18 grudnia.

• 1 września, podczas Mityngu 65-lecia Dolnoślą-
skiego Związku Lekkiej Atletyki we Wrocławiu 
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lekkoatleci MKS Bolesłavia zdobyli 17 medali. 
Złotymi medalistami zostali: Kacper Olszewski 
(pchnięcie kulą i rzut oszczepem młodzików),  
Bartosz Wróbel (bieg na 1000 m juniorów młod-
szych), Wojciech Karaban (bieg na 1000 m młodzi-
ków), Tobiasz Burzyński (bieg na 1000 m dzieci 
starszych), Maciej Goss (bieg na 300 m przez płotki 
juniorów) i Kaja Caban (skok wzwyż). K. Olszew-
ski w pchnięciu kulą wyrównał liczący sobie 26 lat 
rekord Dolnego Śląska (16,16 m).

• 2 września na dożynkach gminnych w Ocicach 
ogłoszono wyniki konkursu na „Najładniejszą 
Zagrodę”, zorganizowanego po raz trzeci przez 
powiat bolesławiecki i Powiatową Radę Gospo-
dyń Wiejskich. Spośród zagród zgłoszonych do 
konkursu zwyciężyła zagroda Krystyny Ilczyny  
z Bolesławic. Za najpiękniejszy wieniec dożyn-
kowy wybrano wieniec wykonany w Kraśniku 
Dolnym. Reprezentował on powiat bolesławiecki 
na Dolnośląskich Dożynkach w dniu 9 września  
w Dzierżoniowie, a po zdobyciu tam I miejsca - 
województwo dolnośląskie na Ogólnopolskich 
Dożynkach Prezydenckich w dniu 16 września  
w Spale. Grupa wieńcowa z Kraśnika Dolnego 
zwyciężyła w konkursie na najładniejszy wieniec 
dożynkowy o Nagrodę Prezydenta RP, który odbył 
się na terenie Centralnego Ośrodku Sportu w Spale 
15 września. W składzie delegacji Kraśnika Dolne-
go był także Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka, który 
zgodnie ze zwyczajem „ośpiewał” wieniec podczas 
prezentacji.

• Praca 10-letniej bolesławianki Noemi Broszko, 
przedstawiająca dziewczynkę na huśtawce, wyko-
nana pastelami oraz techniką sgraffito, została na-
grodzona na International Environmental Childre-
n’s Drawing Contest w Japonii. Noemi Broszko jest 
podopieczną Stanisławy Wojdy-Pytlińskiej, pro-
wadzącej pracownię plastyczną Akademia Sztuki  
w BOK-MCC.

• 3 września, pod pomnikiem Bohaterów II Armii 
Wojska Polskiego w Bolesławcu, Starostwo Po-
wiatowe zorganizowało tradycyjną uroczystość 
upamiętniającą 73 rocznicę wybuchu II wojny 
światowej. Uczestniczyli kombatanci, Sybiracy, 
przedstawiciele władz samorządowych miasta i 
powiatu, związków zawodowych, organizacji spo-
łecznych, szkół ponadpodstawowych oraz wojsko. 
Były oficjalne wystąpienia starosty bolesławieckie-
go Cezarego Przybylskiego oraz płk rez. Hieroni-
ma Kosiora - przedstawiciela kombatantów.

• Przez cały wrzesień w hallu bolesławieckiego  
Ratusza można było oglądać wystawę „Polska 
Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”.  
Na ekspozycji przedstawiono 7 laureatów tego-
rocznej, 5. edycji tego ogólnopolskiego konkur-
su organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju  
Regionalnego, a wśród nich - bolesławieckie Mu-
zeum Ceramiki.

• 4 września ukazała się w nakładzie 10 tys. egz. 
nowa lokalna (Bolesławiec, Lubań, Lwówek Ślą-
ski) bezpłatna gazeta „Bobrzanin” Wydawcą jest 
Agencja Promocji ILTA Marta Wieczorek.

• 6 września w Galerii im. Michała Twerda w II Li-
ceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu odbył się 
wernisaż wystawy rysunków i akwareli Czesława 
Matyjewicza, powstałych w latach 1977-1987.

• W Sali Rajców bolesławieckiego Ratusza prezy-
dent Piotr Roman uroczyście wręczył 25 najlep-
szym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów 
stypendia za osiągnięcia w dziedzinie nauki (śred-
nia ocen w gimnazjum co najmniej 5,4, w szkole 
podstawowej - 5,6), sportu i sztuki w roku szkol-
nym 2011/2012. Wysokość stypendium od 1000  
do 1800 zł.

• 8 września na scenie Teatru Starego w Bolesławcu 
z inicjatywy polonistki Irminy Nowak z I Liceum 
Ogólnokształcącego odbyło się wielkie czytanie 
„Pana Tadeusza”. Przez blisko 3 godziny ucznio-
wie, absolwenci i nauczyciele tej szkoły czytali 
fragmenty poematu Adama Mickiewicza, włączając 
się w tym samym do zainicjowanej przez prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego akcji „Narodo-
wego Czytania” w „dwusetną rocznicę ostatniego 
zajazdu na Litwie” w ponad 300 miastach Polski. 
Oprawę muzyczną czytania przygotowała i wyko-
nała absolwentka I LO Magdalena Kubat, grając na 
fortepianie utwory Fryderyka Chopina.

• W dniach 8-9 września w Warszawie, w trakcie 19 
edycji turnieju Polish Open & Warsaw Cup, bole-
sławieccy taekwondocy z klubu LMKS Gladius 
zdobyli 2 medale: Kamil Serafin - srebrny w kate-
gorii - 68 kg juniorów i Wiktoria Knapczyk - brązo-
wy w kategorii - 44 kg kadetek.

• W dniach 8-9 września na terenie Ośrodka Wod-
no-Sportowego w Bolesławcu przy ul. Spacerowej 
odbył się Piknik Rekreacyjny - Międzynarodowy 
Turniej Rugby, zorganizowany przez Gminę Miej-
ską Bolesławiec i SV Horken Kittlitz ABT Rugby 
pod hasłem „Sport i rekreacja elementem integra-
cji transgranicznej”. Uczestniczyło 6 drużyn, w 
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tym dwie z Niemiec i jedna brytyjska. Zwyciężyli  
rugbiści z Rudy Śląskiej, a Klub Husar Bolesławiec 
zajął II miejsce.

• 12 września w Teatrze Starym uroczyście obchodzi-
ła swoje 67-lecie Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Bolesławcu. Została utworzona jako Rejonowa 
Komenda Uzupełnień 12 września 1945 r. W listo-
padzie 2011 r. Minister Obrony Narodowej ustalił 
w tym dniu święto WKU. Stanowisko Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu pełni ppłk 
Andrzej Łuka.

• 12 września w sali konferencyjnej Hotelu Protea w 
Bolesławcu odbyła się konferencja podsumowu-
jąca badania „Wybory samorządowe na Dolnym 
Śląsku w 2010 roku. Rywalizacja o prezydenturę w 
wybranych miastach regionu” przeprowadzone pod 
kierownictwem doc. dr hab. Dariusza Skrzypiń-
skiego z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Bolesławiec był jednym z 8 miast ob-
jętych tymi badaniami. W konferencji udział wzięli 
pracownicy naukowi uczelni oraz przedstawiciele 
komitetów wyborczych.

• 13 września w Bolesławcu przebywała część gru-
py Kozaków, którzy od 12 sierpnia odbywali dwu-
miesięczną konną ekspedycję na trasie Moskwa 
- Paryż jako jedną z form obchodów 200 roczni-
cy zwycięstwa nad Napoleonem. W ekspedycji 
uczestniczyli potomkowie żołnierzy rosyjskich  
z lat 1812-1814. Aby oddać hołd marszałkowi Ku-
tuzowowi zboczyli o 140 km z głównej trasy eks-
pedycji. Złożyli kwiaty pod pomnikiem Kutuzowa 
i na obu cmentarzach poległych podczas II wojny 
światowej żołnierzy radzieckich. Szef grupy, Paweł 
Moszczakow, ofiarował prezydentowi Bolesławca i 
Muzeum Ceramiki pamiątkowe medale wybite dla 
uczczenia tego przedsięwzięcia.

• 14 września starosta bolesławiecki Cezary Przybyl-
ski i członek Zarządu Powiatu Dariusz Kwaśniew-
ski podpisali list intencyjny dotyczący współpracy 
w zakresie szkolnictwa zawodowego z prezesem 
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Herbertem 
Wirthem i wiceprezesem Wojciechem Kędzią. 
Chodzi w nim o kształcenie kadr na potrzeby pla-
nowanego wydobycia rudy miedzi w okolicach  
Bolesławca.

• Kacper Olszewski, lekkoatleta MKS Bolesłavia, 
podopieczny trenera Tomasza Markowskiego, zwy-
ciężył w rzucie oszczepem na Międzywojewódz-
kich Mistrzostwach Młodzików, które odbyły się 
w dniach 15-16 września w Słubicach, ustalając 

jednocześnie rekord Dolnego Śląska rzutem na 
odległość 61,34 m. K. Olszewski zdobył także zło-
ty medal w pchnięciu kulą. Zdobywcami złotych 
medali zostali również bolesławianie: Paweł Jóź-
wiak (skok w dal) i Monika Sandak (rzut dyskiem).  
Ogółem lekkoatleci MKS Bolesłavia zdobyli na 
tych zawodach 9 medali.

• Jakub Różycki, uczeń bolesławieckiego gimna-
zjum, zdobył tytuł Mistrza Świata na Międzyna-
rodowych Wyścigach Modeli Samochodowych 
„Kyosho World Cup” r. w Lostallo (Szwajcaria)  
w dniach 15-16 września.

• 16 września w siedzibie Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej w Bolesławcu 6 uczennic gimnazjów 
z powiatu bolesławieckiego otrzymało stypendia 
naukowe ufundowane przez Fundację im. Jerzego 
Szmajdzińskiego i radnych powiatowych z SLD 
(wysokość stypendium 1000 zł, płatne w 10 ratach 
miesięcznych po 100 zł każda).

• 17 września, w Światowy Dzień Sybiraków, bole-
sławieckie Koło Związku Sybiraków i Gimnazjum 
Samorządowe nr 2 zorganizowały Marsz Pamięci, 
który przeszedł trasą od Rynku do Cmentarza Ko-
munalnego, na którym pod pomnikiem Sybiraków 
odbyła się uroczystość z udziałem bolesławieckich 
zesłańców na Syberię, przedstawicieli władz sa-
morządowych i organizacji społecznych w asyście 
kompanii żołnierzy 23. Śląskiego Pułku Artylerii.

• W dniach 18-21 września Gmina Miejska Bolesła-
wiec, Gimnazjum Samorządowe nr 2 i Powiatowe 
Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr zorganizowa-
ły dla społeczności gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych cykl warsztatów na temat zagrożeń pły-
nących z Internetu - zwłaszcza uzależnień od gier 
komputerowych pt. „Zagrożenia w cyberprzestrze-
ni”. Prowadzili je: dr Anna Andrzejewska i prof. dr 
hab. Józef Bednarek z Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie.

• 19 września w Sali Rajców bolesławieckiego 
Ratusza odbyła się konferencja poświęcona wy-
chowaniu, zorganizowana w ramach II Tygodnia 
Wychowania odbywającego się pod hasłem „Wy-
chowywać, ale jak”? Referaty wygłosili: ks. biskup 
Marek Mendyk, Alicja Grzela (Dolnośląski Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy), Ceza-
ry Przybylski (starosta bolesławiecki), o. Edward 
Kryściak (dyrektor Zespołu Szkół Pijarskich  
w Krakowie), Kornel Filipiowicz (wiceprezydent 
Bolesławca). Konferencję zorganizowała Gmi-
na Miejska Bolesławiec, Starostwo Powiatowe 



160

WRZESIEŃ

oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji  
Legnickiej.

• Rozpoczął się remont i renowacja elewacji bolesła-
wieckiego Ratusza. Zakres prac to m.in.: wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, osuszanie budyn-
ku, oczyszczanie kamiennej wieży, moderniza-
cja schodów zewnętrznych od strony zachodniej,  
wymiana pokrycia dachu, oświetlenie tarczy ze-
gara wieżowego, i wbudowanie windy wewnętrz-
nej. Wartość tego zadania wynosi 3 009 853,78 zł,  
w tym dofinansowanie UE ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 389 
950,48 zł (46,8%). Zakończenie prac planowane 
jest na wiosnę 2013 r.

• W dniach 19-20 września w Bolesławcu odbyły 
się II Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne 
dla uczniów klas wojskowych szkół ponadgim-
nazjalnych. Udział wzięło 36 drużyn. Zwycięskie 
drużyny to: dziewczęta z Lubomierza i chłopcy ze 
Złotoryi.

• Od 19 września do 12 października w Bibliotece 
Pedagogicznej w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewi-
czów 11 była czynna wystawa książek, które były  
z różnych względów (politycznych religijnych, 
społecznych, obyczajowych) zakazane. Biblioteka 
w ten sposób włączyła się do akcji „Tydzień Zaka-
zanych Książek 30 września-6 października”.

• W dniach 21-23 września w sali sportowej I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bolesławcu odbyła się XXI 
Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Sportowego. 
W przeddzień tej imprezy zorganizowano turniej 
VIPów z udziałem 18 par, w których z mistrzami 
brydża sportowego grali bolesławieccy samorzą-
dowcy, przedsiębiorcy i dziennikarze lokalnych 
gazet. I miejsce w nim zdobyła para Katarzyna Du-
frat i Zdzisław Patreuha. W turnieju z cyklu Grand 
Prix Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej zwycię-
żyła Zofia Bałdysz (Wrocław) w parze z Rafałem 
Molendą (Bolesławiec). W Mistrzostwach Polski 
Teamów systemu Pattona I miejsce zajął team 
Martens (Dominik Filipowicz, Krzysztof Martens, 
Michał Nowosadzki, Piotr Tuszyński). W turnie-
ju Grand Prix Polski Par I miejsce zdobyła para  
Dariusz Bogucki - Andrzej Frączak. Zawody zor-
ganizował Bolesławiecki Klub Brydżowy.

• W dniach 21-23 września Zakłady Ceramiczne Bo-
lesławiec zostały nagrodzone na XL Krakowskich 
Targach Budownictwa „Jesień 2012” za dekorowa-
ną ręcznie umywalkę nablatową i system komino-
wy Uniwersal Max.

• W dniach 22-23 września w sali sportowej Miej-
skiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu rozegrany 
został Otwarty Turniej Koszykówki Chłopców o 
Puchar Starosty Bolesławieckiego. Udział wzięło 
6 drużyn z województwa dolnośląskiego i z lu-
buskiego. I miejsce zdobyła drużyna z Żar, II - z 
Wrocławia, a III - pierwsza reprezentacja StarBolu 
Bolesławiec.

• 22 września bolesławieckie Glinoludy prezentowa-
ły się w Warszawie na Dniu Otwartym Programu 
Trzeciego Polskiego Radia zorganizowanym z oka-
zji 50-lecia Trójki. Na antenie Trójki gościł m.in. 
Bogdan Nowak - Papa Glinolud.

• 25 września w auli I Liceum Ogólnokształcącego 
w Bolesławcu aktorzy międzynarodowego wę-
drownego teatru The Bear z Pragi (Czechy) - Olga 
Kukuła (Polka) i David Fisher (Anglik) zaprezento-
wali w języku angielskim przedstawienie „Historia 
Anglii”.

• 26 września Rada Miasta Bolesławiec wyraziła 
zgodę na bezprzetargowe oddanie w użytkowa-
nie na 30 lat nieruchomości zabudowanej przy ul. 
Bankowej 10 (budynek po zlikwidowanej w 2011 r. 
Szkole Podstawowej nr 2 wraz z jej posesją) zako-
nowi o. pijarów na prowadzenie przez nich publicz-
nej szkoły podstawowej i gimnazjum.

• 26 września został uroczyście otwarty kompleks 
boisk przy szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu. 
W skład kompleksu wchodzi: boisko wielofunkcyj-
ne o wymiarach 22 x 44 m, boisko siatkarskie o wy-
miarach 10,90 x 22 m, bieżnia okólna trzytorowa  
i dwukierunkowa skocznia do skoku w dal. Wszyst-
kie nawierzchnie są poliuretanowe. Budowa trwała 
3 miesiące, a jej koszt (1 582 791 zł) pokrył budżet 
miasta. 

• Podczas Samorządowego Kongresu Oświaty, zor-
ganizowanego z udziałem przedstawicieli ponad 
700 samorządów z całej Polski w salach konfe-
rencyjnych Stadionu Narodowego Warszawie w 
dniach 26-27 września w Warszawie, członek Za-
rządu Powiatu Bolesławiec Dariusz Kwaśniewski 
przedstawił porozumienie 30 samorządów Dolnego 
Śląska w sprawie sieci centrów kształcenia zawo-
dowego.

• Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Bole-
sławcu wygrali tegoroczną debatę oxfordzką zorga-
nizowaną w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Na-
uki pod hasłem „Wokół ACTA - Nowa Aleksandria 
czy Świat wg Orwella”. Nad przebiegiem debaty 
czuwał prof. dr hab. Jan Miodek z Uniwersytetu 
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Wrocławskiego. Skład zwycięskiej drużyny: Eliza 
Bandrów, Dominika Kamińska, Daniel Popek. Do 
debaty przygotowywała ich nauczycielka języka 
polskiego Irmina Nowak.

• 28 września w Bolesławcu przy ul. Zwycięstwa 9 
otwarto Punkt Pośrednictwa Pracy Ochotniczych 
Hufców Pracy jako część projektu współfinanso-
wanego ze środków UE w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Celem tej placówki jest  
m. in.: ułatwianie dostępu do poradnictwa zawo-
dowego, informacji o podnoszeniu kwalifikacji  
i usług pośrednictwa pracy.

• W ramach ogólnopolskiego programu „Kraina 
dzieci w Europie - bis” w Bolesławcu odbył się 
Dziecięcy Festiwal Twórczości Europejskiej. Dzie-
ci z 6 bolesławieckich przedszkoli (ok. 800) zapre-
zentowały program artystyczny o kulturze, obycza-
jach i tradycjach krajów Unii Europejskiej. 

• 28 września MDK w Bolesławcu zorganizował 
nocną podróż ze sztuką, polegającą na prezentacji 
różnych dziedzin sztuki na sześciu stacjach w prze-
strzeni miejskiej.

• 29 września 10 bolesławieckich Glinoludów wraz  
z grupą 10 akrobatów z Rzeszowa (także pomalo-
wanych gliną) wystąpiło w ogólnopolskim progra-
mie TVN „Mam Talent”.

• Kacper Olszewski, zawodnik MKS Bolesłavia 
- podopieczny Tomasza Markowskiego, zdobył 
złoty medal w rzucie oszczepem (58,30 m) i brą-
zowy medal w rzucie dyskiem (57,74 m) na Mi-
strzostwach Polski Młodzików w lekkiej atletyce  
w Słubicach w dniach 29-30 września.

• 30 września przy zbiegu ul. Komuny Paryskiej i 
M. Opitza w Bolesławcu, na terenie należącym 
do restauracji Piwnica Paryska, został odsłonięty 
pomnik Martina Opitza, wielkiego niemieckiego 
poety z XVII w., pochodzącego z Bolesławca. Po-
mnik ufundował Bogdan Nowak, właściciel Piwni-
cy Paryskiej, organizator Gliniady. Autorem rzeźby 
odlanego z brązu pomnika jest Tomasz Górnicki, 
absolwent Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie, 
syn pochodzącego z Bolesławca Waldemara Gór-
nickiego. W uroczystości udział wzięli: konsul 
generalny RFN we Wrocławiu Rüdiger Schultz, 
przedstawiciel Śląskiego Stowarzyszenia Literac-
kiego z Wangen (nad Jeziorem Bodeńskim) Johan-
nes Rasim, duszpasterz mniejszości niemieckiej w 
Polsce prałat Wolfgang Globisch, przedstawiciel 
Bundesheimatgruppe Bunzlau in Siegburg (Gru-
py Ojczyźnianej Bolesławiec z Siegburga) Hans 

Dieter Heim, przedstawiciele władz samorządo-
wych miasta i powiatu oraz przyjaciele fundatora. 
Odsłonięcie pomnika połączone było z obchodami 
7. rocznicy powstania Piwnicy Paryskiej. Uroczy-
stość uświetnił koncert Noela Coutssa, legendy blu-
esa z Nowej Zelandii.

PAŹDZIERNIK

• 1 października została podpisana umowa o współ-
pracy pomiędzy młodzieżą i nauczycielami Gim-
nazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu  
a emerytowanymi nauczycielami zrzeszonymi  
w Społecznym Stowarzyszeniu Carpe Diem w Bo-
lesławcu. Celem współpracy jest poprawne kształ-
towanie więzi międzypokoleniowej. 

• Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bole-
sławcu otrzymało Złoty Laur 2012 - główną nagro-
dę Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Wy-
różnienie odebrała prezes bolesławieckiego TBS 
Ilona Suchecka w dniu 4 października, podczas 
Seminarium Rynku Nieruchomościami we Wrocła-
wiu.

• 5 października w galerii Długa BOK-MCC odbył 
się wernisaż wystawy obrazów i rysunków Kazi-
mierza Kalkowskiego. Wystawa była czynna do 30 
października.

• 5 października w ramach konkursu „Poznajemy 
Ojcowiznę” na ulicach Bolesławca została prze-
prowadzona gra miejska o tematyce historycznej. 
Pięcioosobowe zespoły uczniów ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów w ciągu dwóch godzin  
w ustalonych miejscach wykonywały różne zadania.

• Kacper Olszewski, uczeń Gimnazjum Samorządo-
wego nr 2 w Bolesławcu, zdobył złoty medal w rzu-
cie oszczepem (58,30 m) i brązowy medal w rzucie 
dyskiem (57,74 m) na Mistrzostwach Polski Mło-
dzików w lekkiej atletyce, rozegranych w Zielonej 
Górze w dniach 5-6 października.

• Bolesławiecka drużyna kolarzy górskich Xtrabike 
Team zdobyła brązowy medal w klasyfikacji gene-
ralnej „Bike Maraton 2012” - cyklu ogólnopolskich 
amatorskich maratonów rowerowych MTB. W fi-
nałowym wyścigu w Świeradowie Zdroju w dniu 6 
października bolesławieccy kolarze górscy zdobyli 
srebrny medal w klasyfikacji drużynowej.

• Uroczystość podniesienia Bolesławieckiego Sank-
tuarium Maryjnego do tytułu Bazyliki Mniejszej. 
6 października w Sanktuarium Maryjnym w Bole-
sławcu odbyła się prapremiera oratorium na chór 
i orkiestrę „Matko Najpiękniejszego”, skompo-
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nowanego przez ks. Bartłomieja Kota z Oleśnicy 
na uroczystość ogłoszenia tej świątyni Bazyliką 
Mniejszą. Oratorium wykonała orkiestra złożona  
z muzyków z terenu Śląska pod dyrekcją ks. Bar-
tłomieja Kota i chóry z Bolesławca, Myślenic  
i Wrocławia pod dyrekcją Aleksandra Samostroko-
wa. Fundatorem tego przedsięwzięcia był Powiat 
Bolesławiec.

• 7 października o godz. 11.30 na bolesławieckim 
Rynku odbyło się uroczyste powitanie prymasa  
Polski - ks. arcybiskupa gnieźnieńskiego Józefa 
Kowalczyka, ks. arcybiskupa - metropolity wro-
cławskiego Mariana Gołębiewskiego, ks. bpa piń-
skiego - Antoniego Dziemianko z Białorusi, ks. 
bpa Görlitz - Wolfganga Ipolta oraz innych księży 
biskupów i wszystkich gości przybyłych na uroczy-
stość nadania Sanktuarium tytułu Bazyliki Mniej-
szej. O godz. 12.00 w Sali Rajców, z udziałem 
zaproszonych gości, odbyło się uroczyste posie-
dzenie Rady Miasta, podczas którego prof. dr hab. 
Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił historię 
Bolesławca. Po posiedzeniu procesja spod Ratusza 
przeszła do kościoła. W trakcie procesji odsłonięto 
papieski herb z napisem „Basilica Minor”, zdobią-
cy wejście główne.

  Uroczystej Mszy św. przewodniczył prymas Polski. 
Dekret Kongregacji Kultu Świętego i Dyscypliny 
sakramentów o nadaniu bolesławieckiemu Sanktu-
arium tytułu Bazyliki Mniejszej odczytał pracujący 
w tej kongregacji Polak - watykańczyk, ks. prałat 
Arkadiusz Nocoń. Po zakończeniu Mszy św. zo-
stała odsłonięta tablica dokumentująca historyczny 
dzień ogłoszenia bolesławieckiej bazyliki. 

 O godz. 17.00 w Bazylice Mniejszej odbył się 
koncert dwóch chórów: Frankenland z parafii  
Gersheim w Niemczech pod dyrekcją Ursuli i Arno 
Leicht oraz Pueri Wratislavienses z Wrocławia pod 
dyrekcją ks. Stanisława Nowaka.

  Dla upamiętnienia tego wydarzenia Urząd Miasta 
Bolesławiec sfinansował wydawnictwo albumowe 
„Bolesławiecka Bazylika Maryjna” pod red. ks. dr. 
Andrzeja Jarosiewicza, ze zdjęciami wykonanymi 
przez bolesławieckiego artystę fotografa Grzegorza 
Matoryna.

• Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu otrzymał 
po raz drugi Znak Jakości „Interkl@sa”. Wyróż-
nienie odebrała delegacja nauczycieli i uczniów 
w Warszawie w trakcie uroczystej gali w Sali Ko-
lumnowej Sejmu RP. Delegacja szkoły wzięła też 

udział w dniach 7-8 października w konferencji  
„E - edukacja w Polsce 2012”.

• 8 października, po 6-miesięcznej służbie w składzie 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganista-
nie, do Bolesławca powrócili żołnierze Zespołu 
Specjalistów d/s Szkolenia Artylerii. Dowódca ze-
społu ppłk Sławomir Kula zameldował dowódcy 
23. Śląskiego Pułku Artylerii płk Andrzejowi Lo-
rencowi powrót wszystkich żołnierzy całych i zdro-
wych oraz bogatszych o nowe doświadczenia.

• 8 października Karina Jasińska z Gościszowa, po 
dwóch dniach zmagań, wjechała na rowerze napę-
dzanym siłą rąk na ośnieżony szczyt Pico del Veleta 
(3396 m n.p.m.) w Hiszpanii. 

• W dniach 8-12 października w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu 
gościły dwie studentki: Veronika Birova ze Słowa-
cji i Tina Van z Chin. Przeprowadzały zajęcia dla 
uczniów w języku angielskim z zakresu kultury  
i zwyczajów swoich krajów. Wizyta odbyła się  
w ramach projektu „Enter You Future”, realizowa-
nego przez międzynarodową organizację studencką 
AIESEC.

• 9 października bolesławianka Kazimiera Dudek 
ukończyła 100 lat. W czasie II wojny światowej 
przebywała w obozie pracy na terenie Niemiec,  
w 1945 r. przyjechała z Kutna do Bolesławca. Ma 
3 dzieci, 4 wnuków, 5 prawnuków i 2 praprawnu-
ków. Otrzymała jubileuszowe życzenia od prezesa 
Rady Ministrów RP, wojewody dolnośląskiego,  
a prezydent Bolesławca złożył osobiście życzenia 
w domu jubilatki.

• 10 października Przedszkole Publiczne w Nowo-
grodźcu gościło przedszkolaków z przedszkola z 
„Zwergenladen” z Königswartha (Niemcy). Było 
to spotkanie partnerów uczestniczących w zakoń-
czonym w czerwcu 2012 r. projekcie „Współpraca 
gmin Nowogrodziec i Königswartha w zakresie in-
westycji i edukacji dla rozwoju dzieci”.

• 13 października na Międzynarodowym Turnieju 
Taekwondo dla Dzieci Sokol Cup w Hradec Králo-
vé (Czechy) reprezentacja LMKS Gladius Bole-
sławiec zdobyła 11 medali, w tym dwa złote, które 
zdobyli: Kinga Benesz i Dawid Poznański.

• 14 października Angelika Haniszewska, zawod-
niczka UKS Tukan Iwiny, zdobyła złoty medal  
i tytuł Mistrzyni Polski w kategorii juniorek na Dłu-
godystansowych Mistrzostwach Polski w Biegu na 
Orientację w Załęczu Wielkim koło Wielunia.

• 15 października w kościele Matki Bożej Nieusta-
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jącej Pomocy w Bolesławcu Tomasz Kuba Ko-
złowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie 
przedstawił pątniczy szlak po kresowej Ziemi 
Czerwińskiej, Podolu i Wołyniu - miejscowości: 
Kochawina, Milatyn, Poczajów, Podkamień i Za-
rwanica. Opowieść ilustrowana była ikonografią 
oraz dewocjonaliami ze zbiorów autora.

• W ramach promocji młodych w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Osiecznicy od 15 października do 
31 grudnia miała miejsce wystawa prac plastycz-
nych Justyny Kozioł, 16-latki z Ołoboku, uczenni-
cy Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole 
Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

• 17 października w ramach obchodów Święta Drze-
wa i Pachnicy w Bolesławcu, z udziałem dzieci ze 
szkół podstawowych i przedszkoli, otwarto Aleję 
Przyleśną (na obrzeżach lasu komunalnego przy ul. 
Piastów) - pomnik przyrody z 57 starymi lipami, 
na których w ubiegłym roku odkryto chrząszcza - 
pachnicę dębową. W Sali Rajców bolesławieckiego 
Ratusza prezydent Bolesławca Piotr Roman i Mag-
dalena Głogowska ze Stowarzyszenia Trójrzecze 
wręczyli nagrody zwycięzcom konkursów „Pach-
nica dębowa w Bolesławcu” i „Moje ulubione drze-
wo”.

• Firma Bader Polska ogłosiła, że - z uwagi na spadek 
zamówień od producentów aut (sprzedaż aut spadła 
o 30%) - w ciągu 5 miesięcy zmniejszy zatrudnie-
nie o 500 osób (z 1800 do 1300 zatrudnionych).  
Po kilku miesiącach okazało się jednak, że rozmia-
ry zwolnień były znacznie mniejsze. Jednocześnie 
dyrektor generalny Bader Polska - Grzegorz Me-
net zdementował opowieści o zamknięciu zakładu  
i przeniesieniu produkcji na Ukrainę.

• 19 października w galerii BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy rzeźb Mateusza Dworskiego 
- cykl „Głowy”, połączony z prelekcją „Rzeźby z 
metalu”. Twórca, adiunkt w katedrze rzeźby wro-
cławskiej ASP, zaprezentował rzeźby wykonane z 
żeliwa, gliny i suporexu. Wystawa była otwarta do 
25 listopada.

• 19 października w bolesławieckiej Sali Rajców 
ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu 
„Bolesławiec w kwiatach”. Laureatami w poszcze-
gólnych kategoriach zostali:

- Najpiękniej ukwiecone okno - Wiesława Kapusta,
- Najpiękniej ukwiecony balkon - Renata Sondaj, 

Anna Kauzik,
- Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy w zabu-

dowie wielorodzinnej - Adolfina i Jerzy Furtak,

- Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy 
obiektach użyteczności publicznej - Przychodnia 
„STOMED” S. C. Szczepańscy,

- Najpiękniej ukwiecony ogród działkowy - Rodzin-
ny Ogród Działkowy „Tulipan”.

• 20 października na Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w Taekwondo Olimpijskim w 
Opolu zawodnicy LMKS Gladius Bolesławiec zdo-
byli trzy medale: srebrny - Klaudiusz Mrozik, brą-
zowe - Nadia Długoszewska i Jakub Garguliński.

• 20 października w świetlicy wiejskiej w Gromad-
ce odbył się po raz kolejny Wieczór Kultury Kre-
sowej. Poprzedziła go Msza św. w miejscowym  
kościele i modlitwa za kresowiaków. Wystąpiły  
zespoły: Tylko Tak z Suchodołu koło Lwowa, 
Wesoła Gromadka z Gromadki i Niezapominajki  
z Osłej.

• Kamil Serafin, zawodnik LMKS Gladius Bolesła-
wiec, zdobył brązowy medal na Europejskim Tur-
nieju Klasy A Taekwondo Olimpijskim w Belgra-
dzie w kategorii juniorów - 68 kg.

• 22 października w Teatrze Starym w Bolesławcu 
zorganizowano wieczór kresowy „Lwów jakie-
go nie znacie”. Tomasz Kuba Kozłowski z Domu 
Spotkań z Historią w Warszawie zaprezentował 
klimat Lwowa z przełomu XIX i XX wieku, od-
była się projekcja filmu Jeremiego Czyżewskiego 
„Kawaler Księżyca” (o Henryku Zbierzchowskim 
- lwowskim poecie, satyryku, bardzie, autorze m.in. 
piosenki biesiadnej „Pij bracie, pij”) oraz spotka-
nie z autorem scenariusza tego filmu - Sławomirem 
Gowinem.

• W domu Kultury Promyk w Nowogrodźcu odbył 
się wernisaż wystawy fotografii „Twarze Martyny”, 
autorstwa Martyny Mrozik. Wystawa zapoczątko-
wała cykl artystycznych spotkań w Nowogrodźcu.

• 22 października bolesławiecka firma NavSim Pol-
ska Spółka z o.o. została laureatem Dolnośląskiej 
Nagrody Gospodarczej - otrzymała statuetkę Gryf, 
jako najbardziej innowacyjna firma na Dolnym 
Śląsku. Prezes firmy Jacek Pietraszkiewicz odebrał 
wyróżnienie w trakcie uroczystej gali w Operze 
Wrocławskiej.

• 25 października w sali Forum odbyła się konferen-
cja „Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku”, zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie o takiej nazwie we 
współpracy z Urzędem Miasta Bolesławiec. Ho-
norowymi gośćmi konferencji byli: Aldona Młyń-
czak - posłanka na Sejm RP, Ilona Antoniszyn-Klik 
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki  
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i Ewa Mańkowska - wicewojewodzina dolnośląska. 
Uczestnicy wysłuchali wykładu psychologa Joanny 
Konczanin „Kobieta aktywna - kobieta w bizne-
sie”. Wręczono wyróżnienia dolnośląskim nomina-
tom zgłoszonych przez Ambasadorów Aktywności  
Kobiet do drugiej edycji konkursu „Aktywność 
kobiet 2012” - m.in. bolesławiankom: Antoni-
nie Kopale-Wdowiak (PHU Oleńka) i Władysła-
wie Kotlarek (przewodnicząca Bolesławieckiego 
Klubu Amazonek) oraz Kołu Gospodyń Wiejskich  
z Łazisk. Spotkanie uświetnił koncert Olgi Bończyk.

• 25 października, na uroczystej gali podczas Po-
znańskich Targów Regionów i Produktów - TOUR 
SALON, projekt „Odkryj urok Borów Dolnoślą-
skich”, przygotowany przez powiat Bolesławiec  
i gminy: Pieńsk, Węgliniec i miasto Zgorzelec 
otrzymał „Różę Regionów 2012” w kategorii Pro-
jekt Specjalny. Konkurs zorganizowało branżowe 
pismo „Wiadomości Turystyczne”. Nagrodę ode-
brała opiekunka projektu Emilia Meier.

• 25 października w MBP w Bolesławcu w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się spotka-
nie z pisarką i tłumaczką Magdaleną Tulli, autorką 
m.in.: „Tryby”, W czerwieni”, „Włoskie szpilki”.

• Kaplica w Domu Pomocy Społecznej w Bolesław-
cu przy ul. Piastów 17 otrzymała imię św. Jadwigi 
Śląskiej. Uroczystej Mszy św., w trakcie której do-
konano poświęcenia kaplicy, przewodniczył biskup 
legnicki ks. dr Stefan Cichy.

• 26 października w Sali Rajców bolesławieckiego 
Ratusza odbyła się promocja książki dr hab. Ro-
berta Klementowskiego, „My wszyscy są od pracy 
fizycznej...” Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w 
Bolesławcu (1945-1956).

• W XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
Dzieci i Młodzieży „Piękno Beskidów i Bieszcza-
dów” nagrody otrzymały 4 warsztatowiczki pra-
cowni plastycznej BOK-MCC: Oliwia Sas (10 lat), 
Karolina Jagiera (10 lat), Wiktoria Sztandera (11 
lat) i Justyna Deberny (12 lat). Opiekunkami nagro-
dzonych bolesławianek są instruktorki: Stanisława 
Wojda-Pytlińska i Edyta Orlińska.

• 27 października w Teatrze Starym w Bolesławcu 
odbyła się konferencja naukowa zorganizowana 
przez Bolesławiecki Klub Amazonek. Wykłady 
wygłosili: lek. med. Maciej Błaszczyński i fizjote-
rapeuci mgr Przemysław Zdunek oraz mgr Dariusz 
Hermaciński.

• 31 października Rada Miasta Bolesławiec podję-
ła uchwałę w sprawie poparcia dla uchwały Rady 

Miasta Inowrocławia w sprawie skierowania do 
Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdze-
nie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej niektórych przepisów ustawy z dnia 1 lip-
ca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Chodzi o te przepisy, które 
nakładają obowiązek zorganizowania przetargu na 
odbieranie odpadów komunalnych oraz stanowią-
ce, że spółki z udziałem skarbu gminy mogą odbie-
rać odpady komunalne na zlecenie gminy w przy-
padku, gdy zostaną wybrane w drodze przetargu.

• 31 października Jadwiga Bobek, prezes bolesła-
wieckiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, została 
odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej. Medal wręczyła dolnośląska kurator oświaty 
Beata Pawłowicz w czasie sesji Rady Miasta Bole-
sławiec.

LISTOPAD

• 5 listopada, w wieku 75 lat, zmarł Albin Kulesza, 
wieloletni kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Ju-
trzenka”, współtwórca bolesławieckiego Festiwalu 
Kultury Południowosłowiańskiej.

• 6 listopada w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy Rainera Magolda (RFN) „Coco. 
Kobiety z pasją”. Podczas uroczystego otwarcia w 
recitalu piosenek z musicalu „Coco” autorstwa Ala-
na Jay’a Lernera i André Previna wystąpili Mag-
dalena i Jarosław Zawartko oraz Dominik Mąkosa. 
Wystawa była czynna do 15 grudnia.

• 6 listopada z okazji zbliżającego się Narodowe-
go Święta Niepodległości prof. dr hab. Grzegorz 
Strauchold z Instytutu Historycznego Uniwersyte-
tu Wrocławskiego wygłosił wykład „Niepodlegli 
- czy w pełni?” w sali konferencyjnej BOK-MCC. 
Spotkanie zorganizował bolesławiecki Klub  
„Gazety Polskiej”.

• 9 listopada w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu 
uczestników pracowni wokalnych Błękitne Nutki 
oraz Sound, prowadzonych przez Agatę Pińczuk-
-Burdzy.

• W V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na 
medal 2012” na Dolnym Śląsku nagrodzony został 
grunt inwestycyjny o pow. 89,38 ha położony na 
obszarze byłego lotniska w Krzywej. Wyróżnienie 
odebrał wójt Gminy Gromadka Dariusz Pawlisz-
czy w dniu 9 listopada na konferencji zorganizo-
wanej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji  
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Zagranicznych. Na tej konferencji prezydent Bole-
sławca Piotr Roman podzielił się swymi doświad-
czeniami w zakresie przygotowania do inwestycji 
zagranicznych - jako przedstawiciel miasta, które 
było laureatem I edycji tego konkursu. W trakcie 
konferencji wypowiadał się też Enrique Martinez 
- dyrektor bolesławieckiego zakładu SRG Global - 
grupa Guardian. 

• 11 listopada Starostwo Powiatowe zorganizowa-
ło w Bolesławcu uroczyste obchody 94. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestni-
czyło w nich ok. 2 tys. mieszkańców z przedsta-
wicielami władz samorządowych oraz żołnierzami 
23. Śląskiego Pułku Artylerii. W Bolesławieckiej 
Bazylice Maryjnej została odprawiona Msza św.  
w intencji Ojczyzny. W uroczystości wg ceremo-
niału wojskowego na Rynku żołnierzom uczest-
niczącym w Polskim Kontyngencie Wojskowym  
w Afganistanie zostały wręczone Gwiazdy Afga-
nistanu - odznaczenia przyznane przez Prezydenta 
RP. Starosta bolesławiecki Cezary Przybylski przy-
pomniał okoliczności odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. i zaapelował o rozstrzyganie 
wszystkich sporów w konstruktywnym dialogu, a 
jako normę demokracji podał przykład USA, gdzie 
kandydat na prezydenta po przegranych w dniu 6 
listopada wyborach złożył gratulacje zwycięzcy i 
prosił Boga, aby wybranemu prezydentowi wszyst-
ko się udało. W Teatrze Starym z programem pa-
triotycznym wystąpił Zespół Artystyczny Żołnie-
rzy Rezerwy Rota. Mottem programu była myśl: 
„Dopomóż Boże, abyśmy sami siebie nie zgubili”.

 W kinie Forum odbyła się projekcja filmu „Pan 
Tadeusz” w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. 
Film ten wyświetlono po raz pierwszy w 1928 r.  
w 10. rocznicę odzyskania niepodległości.

• 13 listopada w Sali Rajców bolesławieckiego Ra-
tusza prezydent miasta uroczyście wręczył nagro-
dy w konkursie „Zwierzęta chronione w Polsce” 
zorganizowanym przez Miejskie Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w ramach projektu „Bolesławiec 
działa ekologicznie”. W konkursie wzięło udział 
61 dzieci z przedszkoli i oddziałów „zerowych”. I 
nagrodę otrzymali: Bianka Wiącek (Przedszkole nr 
4), Sarah Hugeth (Przedszkole nr 7) i Damian Ko-
walski (Przedszkole nr 1).

• 14 listopada w galerii Format MBP w Bolesławcu 
odbyło się spotkanie ze słynnym żeglarzem - kapi-
tanem Krzysztofem Baranowskim.

• 14 listopada w sali Forum odbyła się Międzypo-

koleniowa Prezentacja Twórczości Artystycznej 
„Od przedszkola do seniora”, zorganizowana przez 
Dom Dziennego Pobytu w Bolesławcu. Na scenie 
wystąpiło ok. 200 przedstawicieli kilku pokoleń 
z Bolesławca, Lubania, Nowogrodźca, Zaremby, 
Zgorzelca i Złotoryi. 

• 16 listopada w sali konferencyjnej BOK-MCC 
odbył się I Bolesławiecki Przegląd Kapel Garażo-
wych Hard Core Festiwal zorganizowany przez ks. 
Artura Kotrysa, Łukasza Molaka z parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikoła-
ja w Bolesławcu oraz BOK-MCC. Udział wzięło  
9 zespołów. Jury przyznało: I miejsce zespołowi 
Holograust (Bolesławiec), II - Światłovood (Legni-
ca), III - Random (Bolesławiec). Nagrody indywi-
dualne zdobyli: Jarosław Szczygiel (najlepszy wo-
kalista), Piotr Zubko (najlepszy gitarzysta), Paweł 
Górz (najlepszy perkusista), Bartek Melcer (najlep-
szy basista), Przemysław Tomaszczyk (najlepszy 
klawiszowiec). Gwiazdą wieczoru była grupa Mal-
chus, grająca rocka z chrześcijańskim przesłaniem.

• W Nowogrodźcu rozpoczęto renowację pomnika 
św. Jana Nepomucena, postawionego w XIX w. na 
Rynku.

• 21 listopada uroczyście, w gronie miejscowych 
VIP-ów, otwarto galerię handlową Bolesławiec 
City Center. Uroczystość prowadził Steffen Möller, 
znany z programu telewizyjnego „Europa da się lu-
bić” i serialu „M jak miłość”, a gości witał dyrek-
tor zarządzający Jan von Lewinski z Grupy Antan. 
Galerię poświęcił ks. prałat dr Andrzej Jarosiewicz. 
Po części oficjalnej dla gości wystąpił zespół Anna 
Kłys Quartet. Uroczystego przecięcia wstęgi o 
godz. 9.00 następnego dnia dokonał Robert Faktor 
- właściciel i prezes Zarządu Spółek Antan i Piotr 
Roman - prezydent Bolesławca. Atrakcje związane 
z otwarciem trwały 4 dni - do 25 listopada. Podano, 
że w tym czasie galerię odwiedziło ponad 57 tys. 
osób.

• 22 listopada 10-lecie istnienia obchodził środowi-
skowy chór Harmonia, działający przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Uro-
czysty koncert poprowadziła Antonina Zakrzewska 
- dyrygentka chóru.

• 23 listopada w galerii Format MBP w Bolesławcu 
odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Mar-
kiem Grabowskim, twórcą programów telewizyj-
nych dla dzieci: „Tik-Tak”, „Wyprawa profesora 
Ciekawskiego”, „Ciuchcia”, „Budzik”, autorem sce-
nariuszy filmów animowanych i ok. 400 piosenek.
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• 24 listopada w bolesławieckim Pałacu Ślubów 
(Rynek-Ratusz) 8 par małżeńskich obchodziło  
jubileusz złotych godów. Odebrali z rąk prezyden-
ta Piotra Romana medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP.  
Uroczystość uświetnił występ uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej.

• Stanisław Brzozowski został wybrany Najlepszym 
Nauczycielem Zawodu w 6. edycji konkursu zor-
ganizowanego przez Cech Rzemiosł Różnych i Po-
wiat Bolesławiec.

• W dniach 24-25 listopada na Zamku Kliczków od-
był się II Ogólnopolski Festiwal Kulinarny Borów 
Dolnośląskich „Ale Pasztet”, zorganizowany przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni 
i Cukierników pod patronatem Starosty Bolesła-
wieckiego. Zwycięzcami w poszczególnych kate-
goriach zostali:

- Profesjonaliści - Dawid Szkudlarek i Grzegorz 
Szkudlarek reprezentujący Hotel Best Western  
z Gorzowa Wielkopolskiego;

- Amatorzy - Wina i nalewki - Mariusz Brzezicki; 
Pasztety - Marian Polus; Wyroby i potrawy - Rada 
Sołecka Bucze; nagrodę specjalną Agencji Rynku 
Rolnego otrzymała Teresa Kutasiewicz;

- Szkoły o profilu gastronomicznym - Zespół Szkół 
Gastronomicznych z Wrocławia: Martyna Osłow-
ska i Michał Wester (otrzymali specjalną nagrodę 
Starosty Bolesławieckiego).

 Festiwal uświetniły pokazy i warsztaty kulinarne 
prowadzone przez znane postacie branży gastrono-
micznej.

• W dniach 26-27 listopada prezydent Bolesław-
ca Piotr Roman, na zaproszenie Fundacji Forum 
Polityki Wschodniej oraz Dolnośląskiej Fundacji 
Rozwoju Regionalnego, brał udział w polsko-ukra-
ińskiej konferencji w Kijowie. Konferencja, zor-
ganizowana w ramach projektu „Dolny Śląsk dla 
wspólnej Europy. Międzynarodowa współpraca re-
gionalna fundamentem rozwoju i bezpieczeństwa”, 
poświęcona była współpracy Dolnego Śląska  
z innymi europejskimi regionami. Prezydent za-
prezentował doświadczenia związane z rozwija-
niem współpracy międzynarodowej na przykładzie  
Bolesławca.

• 27 listopada I Dom Środowiskowy uroczyście 
obchodził swoje 15-lecie w sali konferencyjnej  
BOK-MCC. Placówka funkcjonuje w budynku na 
terenie Szpitala Wojewódzkiego w Bolesławcu.  
Od początku kieruje nią Ewa Słonina.

• 27 listopada w Warszawie, w trakcie gali laureatów 
konkursu „Samorząd przyjazny edukacji osób star-
szych i integracji międzypokoleniowej”, wicepre-
zydent Kornel Filipowicz i dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Tadeusz Kupczak 
odebrali wyróżnienie przyznane miastu Bolesła-
wiec.

• 27 listopada Jakub Filistyński, uczeń Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza w Nowogrodźcu, wraz z ro-
dzicami i nauczycielką matematyki Renatą Piasec-
ką, uczestniczył w uroczystej Gali Stypendialnej  
w Filharmonii Wrocławskiej, gdzie - jako laureat 
XII edycji konkursu „zDolny Ślązak” - otrzymał 
Akt Stypendialny.

• W dniach 29 listopada - 2 grudnia w ramach współ-
pracy w programie UE Comenius w Zespole Szkół 
Elektronicznych w Bolesławcu gościli przedstawi-
ciele szkół z 6 krajów: Chorwacji, Hiszpanii, Islan-
dii, Niemiec, Rumunii i Włoch.

• 30 listopada w Sali Rajców bolesławieckiego Ratu-
sza odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzie-
żowej Rady Miasta V kadencji. Przewodniczącą 
Rady została wybrana Liza Gargulińska (uczenni-
ca Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych), która pełniła tę funkcję także w poprzedniej 
kadencji.

GRUDZIEŃ

• 1 grudnia na pl. ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Wodnego Orka 
zostało otwarte sztuczne lodowisko.

• 1 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej „Gliniada 2012”. 
Spośród 137 prac 33 autorów zwyciężyły fotografie 
wykonane przez bolesławianina Krzysztofa Łuka-
siewicza. Po raz pierwszy wręczono statuetki Przy-
jaciela Glinoludów, zaprojektowane i wykonane 
przez Marka Zygę. Otrzymali je: Stanisław Wiza 
z Bractwa Ceramicznego oraz Robert Makłowicz  
i Anna Bulanda.

• Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowo-
grodźcu zostało uhonorowane Międzynarodowym 
Certyfikatem Zielona Flaga. 

• 5 grudnia została podpisana umowa o współpra-
cy pomiędzy bolesławiecką organizacją Polskiego 
Czerwonego Krzyża i Niemieckim Czerwonym 
Krzyżem z Bautzen. Po 10 latach od podpisania  
poprzedniej umowy, stanowiącej część porozumie-
nia o współpracy obydwu powiatów, umowę pod-
pisali ponownie: ze strony niemieckiej Peter Mark 
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- dyrektor NCK w Budziszynie i Adam Fornal 
- prezes Zarządu Rejonowego PCK w Bolesław-
cu. Umowę asygnował też starosta bolesławiecki  
Cezary Przybylski.

• 6 grudnia w foyer Teatru Starego w Bolesławcu zo-
stała otwarta wystawa prac plastycznych Katarzy-
ny Sas „W końcu”. Była to pierwsza indywidualna 
prezentacja prac, tej artystki, wykonanych w tech-
nice batiku, witraży, ceramicznych kafli i mozaik.

• Ponad 300 młodych zawodników ze szkół bolesła-
wieckich wzięło udział w Memoriale im. Janusza 
Kusocińskiego, zorganizowanym w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 2 w Bolesławcu. W dotychczasowej 
22-letniej historii tych zawodów startowało ok. 10 
tys. uczniów.

• 7 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła 
się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie 
„Wolontariusz Roku 2012”. W poszczególnych ka-
tegoriach zwycięzcami zostali:

- wolontariusz dorosły - Zbigniew Herbut,
- wolontariusz młodzieżowy - Grzegorz Makówka,
- darczyńca - Janina Majewska,
- organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Spo-

łeczne - Klub Nauczycielski Carpe Diem.
• 7 grudnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu odbył 

się wernisaż wystawy „Wokół Bożego Narodzenia. 
Tradycje świąteczne pogranicza polsko-czeskie-
go”, przygotowanej we współpracy z Muzeum 
Karkonoskim we Vrchlabí. Podczas wernisażu 
ogłoszono wyniki VII edycji konkursu o nagrodę 
Prezydenta Miasta na najlepszą pracę magisterską 
lub doktorską z zakresu historii i współczesności 
miasta Bolesławca. I nagrody nie przyznano, II na-
grodę i decyzję o publikacji części pracy w „Rocz-
niku Bolesławieckim” otrzymała Kinga Pokojowy 
za pracę magisterską „Analiza możliwości rekon-
strukcji historycznej kładki dla pieszych przez rze-
kę Bóbr”, III nagrodę - Anna Czerwonka za pracę 
magisterską „Centrum kultury przy dawnej fabryce 
tkanin Concordia”, a nagrodę specjalną i przygo-
towanie francuskiego tłumaczenia części rozprawy 
dotyczącej Bolesławca dla Europejskiej Federacji 
Miast Napoleońskich - Andrzej Olejniczak za pra-
cę doktorską „Wielka Armia na Dolnym Śląsku  
w 1813 r.”

• 7 grudnia 23. Śląski Pułk Artylerii obchodził 
Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Na terenie 
jednostki złożono kwiaty pod tablicami upamięt-
niającymi bolesławieckie jednostki rakietowe i ar-
tyleryjskie. Otwarto nową Salę Tradycji - otwarcia 

dokonał były Szef Artylerii Śląskiego Okręgu Woj-
skowego - gen. bryg. w st. spocz. Antoni Skibiński, 
a poświęcił ją ks. dziekan dr Andrzej Jarosiewicz z 
udziałem kapelana jednostki ks. Tomasza Koczy i 
proboszcza parafii św. Cyryla i Metodego ks. ppłk 
Wojciecha Mroszczaka. W ramach dnia otwartych 
koszar goszczono młodzież, dzieci niepełnospraw-
ne, wychowanków warsztatów terapii zajęciowej 
oraz pensjonariuszy dwóch domów środowisko-
wych. Członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnie-
rzy 62. Kompanii Specjalnej przygotowali pokazy 
sprawnościowe i konkursy militarne. W trakcie uro-
czystego apelu w sali Forum dowódca płk Andrzej 
Lorenc uhonorował żołnierzy pełniących służbę w 
Polskich Kontyngentach Wojskowych wręczając 
Gwiazdy Afganistanu, medale i odznaczenia oraz 
akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. 
Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia.

• 7 grudnia w Galerii Oleńka w Bolesławcu z udzia-
łem ok.100 osób odbyła się II Powiatowa Karczma 
Piwna zorganizowana przez Stowarzyszenie Gór-
ników Surowców Mineralnych, Powiat Bolesła-
wiec i Gminę Wiejską Bolesławiec. Mogli w niej 
wziąć udział wszyscy zainteresowani (mężczyźni) 
- zaproszenie w cenie 50 zł.

• 8 grudnia w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż 
wystawy poplenerowej 48. Międzynarodowego 
Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. 12 artystów 
zaprezentowało swoje prace powstałe podczas ple-
neru.

• 10 grudnia w hallu BOK-MCC odbył się werni-
saż wystawy „Prawda i pamięć” przedstawiającej 
fotografie wykonane 10 kwietnia 2010 r. na miej-
scu katastrofy smoleńskiej oraz w dniach żałoby 
narodowej. Wystawa - zorganizowana przez Klub 
„Gazety Polskiej” w Bolesławcu, posłankę na Sejm 
RP Marzenę Machałek i NSZZ Solidarność w Bo-
lesławcu - była czynna do 22 grudnia.

• Do Podstrefy Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej został włączony teren na 
wschód od ul. Modłowej o powierzchni niemal 32 
ha. Podstrefa ta funkcjonuje od 2007 r. Po rozsze-
rzeniu zajmuje niemal 72 ha. Nowe zakłady zajęły 
nieco ponad 14 ha.

• 13 grudnia w 31. rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego z inicjatywy środowiska Solidarnościo-
wego w kościele Chrystusa Króla w Bolesławcu 
została odprawiona Msza św. za Ojczyznę i ofiary 
stanu wojennego.
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15 grudnia - wystawa „U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden  
z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII wieku”
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organizator: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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15 grudnia - wystawa „U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden  
z ośrodków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do XVII wieku”
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organizator: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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14-16 grudnia - Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości
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organizator: Gmina Miejska Bolesławiec, BOK - MCC, parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
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• W dniach 14-16 grudnia odbyła się Bolesławiecka 
Gwiazdka Życzliwości zorganizowana przez BOK-
-MCC, Urząd Miasta oraz parafię Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Bolesławcu. Na Rynku zor-
ganizowany został kiermasz, Domek św. Mikołaja  
i szopka. W niedzielę (16 grudnia) przedstawiono 
widowisko „Opowieść wigilijna”, a w kościele 
przy pl. Zamkowym - koncert „Narodziny” w wy-
konaniu Olgi Szomańskiej, Janusza Radka i Jacka 
Wójcickiego. Prezydent Piotr Roman złożył życze-
nia świąteczno-noworoczne i połamał się opłatkiem  
z mieszkańcami.

• 15 grudnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
została otwarta wystawa „U źródeł bolesławiec-
kiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrodków 
garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV do 
XVII wieku”, wieńcząca projekt „Nowoczesne 
muzeum - atrakcyjna edukacja transgranicz-
na” realizowany we współpracy ze Schlesisches 
Museum zu Görlitz. Wyeksponowano na niej naj-
większe bolesławieckie odkrycie archeologiczne 
ostatnich 120 lat - w 2007 r. przy ul. Piaskowej 
w Bolesławcu znaleziono pozostałości najstarszej 
zbadanej do tej pory nowożytnej wytwórni, gdzie 

pozyskano ponad 18 000 fragmentów przedmio-
tów ceramicznych, datowanych na okres od XV 
do XVIII wieku. Wystawa zorganizowana została 
we współpracy z wieloma muzeami w Polsce i w 
Niemczech, Austrii i Belgii oraz kolekcjonerami 
prywatnymi. Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się naukowcy od lat zajmujący się badaniami nad 
bolesławiecką i europejską ceramiką, którzy od 
początku wspierali realizację projektu: m.in, prof. 
dr hab. Paweł Banaś, (Wrocław) Dr. Heidi Müller 
(Nürnberg), Bolko Peltner (Höhr-Grenzhausen), 
Dr. Peter Plaßmeyer (Kunstgewerbemuseum, Sta-
atliche Kunstsammlungen Dresden), prof. Kon-
rad Vanja (Museum Europäischer Kulturen, Ber-
lin) oraz Teresa Wolanin (Bolesławiec). Zarówno  
w publikacji, jak i na ekspozycji zaprezentowano 
unikatową kolekcję XVII-wiecznych naczyń bo-
lesławieckich, pozyskanych do zbiorów Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu dzięki zaangażowaniu 
Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz wsparciu  
finansowemu lokalnych firm: Zakładów Ceramicz-
nych Bolesławiec, Zehnder Group Bolesławiec 
Sp. z o.o., EKOCERAMIKI Sp. z o.o. w Susz-
kach, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

Konik Gawełek - ceramiczna zabawka z XVI wieku
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w Bolesławcu Sp. z o.o., Gerresheimer Bolesławiec 
S.A., Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. 
w Bolesławcu, Zakładu Energetyki Cieplnej Sp.  
z o.o. w Bolesławcu, Bolesławieckiego Stowarzy-
szenia Kolekcjonerów i Miłośników Historii Mia-
sta, Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Cera-
mika Artystyczna” w Bolesławcu, PPUH Elektros 
Sp. z o.o. w Bolesławcu, Zakładu Tkanin Tech-
nicznych BONITEX S.A. w Bolesławcu. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska-Saksonia 2007–2013.

• 15 grudnia uroczyście otwarto Dom Ludowy  
w Brzeźniku. Będzie się w nim mieścić biblioteka, 
sala komputerowa, sala konsumpcyjna i balowa, 
kuchnia i zaplecze z biurem. W przyszłości ma tak-
że powstać minihotel.

• 17 grudnia minęło 15-lecie działalności I Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Bolesławcu przy 
al. Tysiąclecia 32 D. Uroczystości jubileuszowe od-
były się 27 listopada - w BOK-MCC część oficjal-
na i wernisaż twórczości I ŚDS, a w Teatrze Starym 
osoby niepełnosprawne, ich rodziny i zaproszeni 
goście obejrzeli dwie jednoaktówki A. Czechowa 
w wykonaniu aktorów scen krakowskich.

• 18 grudnia w XIII Ogólnopolskim Konkursie  
Ceramiony, zorganizowanym przez Centrum Spo-
tkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, w ka-
tegorii dorośli laureatami zostali uczestnicy zajęć 
ceramiczno-rzeźbiarskich w BOK-MCC: I miejsce 
zdobył Marcin Sacher (podopieczny Edyty Or-
lińskiej), III miejsce - Joanna Bruździńska (pod-
opieczna Mateusza Grobelnego).

• W grudniu ukazały się wznowienia dwóch książek 
poświęconych w znacznej części górnictwu rudy 
miedzi na Ziemi Bolesławieckiej: Jana Paździory 
„Polska miedź 1945-2010”, ss. 240 i Barbary Folty 
„Tadeusz Zastawnik - człowiek Polskiej Miedzi.”, 
ss. 286.

• 21 grudnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
przy ul. A. Mickiewicza instruktorzy z Vrchlabí  
i Bolesławca wspólnie przeprowadzili dla dzieci 
z bolesławieckich szkół i przedszkoli warsztaty 
tworzenia ozdób choinkowych w tradycyjny spo-
sób. Zajęcia prowadzone były w sali wystawowej, 
gdzie warsztatowicze mogli obejrzeć czeskie szop-
ki bożonarodzeniowe ze zbiorów Muzeum Karko-
noskiego we Vrchlabí. Dla uczestników przygoto-

wano poczęstunek: pierożki, barszczyk i pierniki  
z czekoladą. Warsztaty zakończyły - mimo ostrego 
mrozu w ogrodzie muzeum - plenerowe jasełka ży-
wieckie w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Zie-
mi Bolesławieckiej, prowadzonego przez Elżbietę  
Andrusieczko-Tor. W spektaklu, opartym na mu-
zyce i słowach tradycyjnych jasełek, wystąpiła 
też grupa wokalna z Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Kruszynie, prowadzona przez Agniesz-
kę Orawiec. Działania te zostały zrealizowane  
w ramach projektu „Ogrody żywej tradycji - ochro-
na wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-cze-
skiego”, współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

• W II edycji rankingu przygotowanego przez Stu-
denckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Ana-
liz Regionalnych, działające przy szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, miasto Bolesławiec uzy-
skało tytuł „Gmina na 5”. Audytem zostało obję-
tych 877 gmin. Podstawową częścią badań był au-
dyt witryn internetowych urzędów. Sprawdzono też 
jakość kontaktów drogą elektroniczną z urzędami.

• Miasto Bolesławiec znalazło się na 5 pozycji na liście 
laureatów rankingu gmin i powiatów w 2012 r., opubli-
kowanym przez Związek Powiatów Polskich w ka-
tegorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie. W tym 
trwającym cały rok rankingu brane są pod uwagę 
m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, 
rozwiązania poprawiające jakość obsługi miesz-
kańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz 
gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań eko-
energetycznych i proekologicznych, współpraca 
krajowa i międzynarodowa. W tym samym rankin-
gu Powiat Bolesławiec znalazł się na 121 miejscu 
w kategorii: powiaty od 60 tys. do 120 tys. miesz-
kańców.

• Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu podał, że 
31 grudnia 2012 r. było zarejestrowanych 4369  
bezrobotnych (31 grudnia 2011 r. liczba ta wynosiła 
3788), w tym prawo do zasiłku miało 801 bezro-
botnych (odpowiednio 574). Liczba bezrobotnych 
przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 32 (36), 
a stopa bezrobocia - 13,9% (12,6%).
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Barbara Glinkowska, Stefan Krabath, Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Michał Karpiński, 
Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Robert Szwed 

„U ŹRÓDEŁ BOLESŁAWIECKIEJ CERAMIKI. BOLESŁAWIEC JAKO JEDEN Z 
OŚRODKÓW GARNCARSTWA ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO OD XV DO XVII WIEKU / 

VON DEN ANFÄNGEN DER BUNZLAUER KERAMIK. FUNDE DES 15.-17. JAHRHUNDERTS 
AUS EINEM MITTELEUROPÄISCHEN ZENTRUM DER TÖPFEREI 

Publikacja wydana przez Annę Bober-Tubaj i Markusa Bauera, 
na zlecenie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Schlesisches Museum zu Görlitz, 

Jelenia Góra 2012, ss. 352

VII Recenzje i omówienia

Piętnastego grudnia 2012 r.  
w Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu otwarta została długo 
przygotowywana wystawa po-
święcona ceramice produkowa-
nej w tym mieście. Na wystawie 
zaprezentowana została cerami-
ka bolesławiecka pochodząca  
z 8 muzeów z Polski i 23 zagra-
nicznych oraz z 9 prywatnych 
kolekcji. Przy realizacji wystawy 
pomocy udzieliło 60 instytucji  
i kolekcjonerów – w sumie nie-
mal 100 osób. Powyższe wyli-
czenie wskazuje na niezwykły 
rozmach i zakres tej wystawy. 
Była ona efektem realizacji przez 
Muzeum Ceramiki i trzech in-
stytucji z Niemiec: Schlesisches 
Museum zu Görlitz, Sächsisches Landesamt für Ar-
chäologie (Dresden) oraz Kunstgewerbemuseum, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden wspólnego 
projektu naukowego. Przedsięwzięcie było reali-
zowane w ramach projektu „Nowoczesne muzeum 
– atrakcyjna edukacja transgraniczna”, dofinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicz-
nej Polska – Saksonia 2007-2013. 

Honorowy patronat nad projektem naukowym 
objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej - Bogdan Zdrojewski,  
a w Naukowym Komitecie Honorowym znaleźli się 
wybitni znawcy ceramiki z terenu Polski i Niemiec: 
prof. dr hab. Paweł Banaś (Uniwersytet Wrocławski), 
Dr. Werner Endres (Universität Regensburg), Dorota Ga-

bryś (Zamek Królewski na Wa-
welu), Prof. Ulrich G. Großmann 
(Germanisches Nationalmuseum 
Nürnberg), Dr. Josephine Hilde-
brandt (Kunstgewerbemuseum, 
Berlin), Elżbieta Kilarska (Mu-
zeum Narodowe w Gdańsku), 
Bożena Kostuch (Muzeum Naro-
dowe w Krakowie), Dr. Ekkehard 
und Inge Lippert (Eichenau), Dr. 
Heidi Müller (Nürnberg), Bolko 
Peltner (Höhr-Grenzhausen), prof. 
dr hab. Jerzy Piekalski (Uniwersytet 
Wrocławski), Dr. Peter Plaßmeyer 
(Staatliche Kunstsammlungen Dres-
den Kunstgewerbemuseum Schloss 
Pillnitz), dr Barbara Pośpieszna 
(Muzeum Zamkowe w Malbor-
ku), Dr. Sally Schöne (Hetjens-

-Museum, Düsseldorf), Dr. Regine Smolnik (Lana-
desamt für Archäologie Dresden), Jolanta Sozańska 
(Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Prof. Dr. Sa-
bine Thümmler (Kunstgewerbemuseum Staatliche 
Museum zu Berlin), Prof. Konrad Vanja (Museum 
Europäischer Kulturen, Berlin), Magdalena Weber-
-Faulhaber (Muzeum Narodowe w Poznaniu), Tere-
sa Wolanin (Bolesławiec), Wanda Załęska (Muzeum 
Narodowe w Warszawie).

Uzupełnieniem wystawy jest obszerna, bardzo 
bogato ilustrowana publikacja z równoległymi tek-
stami w języku polskim i niemieckim. Nie jest to 
typowy katalog wystawy. W książce znajduje się 
pięć obszernych artykułów dziewięciu autorów. 
Początki bolesławieckiego garncarstwa, opisane na 
podstawie zapisków archiwalnych, kronik, a tak-
że różnych opracowań historyków omawiają Anna 
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Bober-Tubaj i Andrzej Olejniczak. Artykuł w inte-
resujący i czytelny sposób prezentuje przedstawi-
cieli bolesławieckiego cechu garncarzy, ich warsz-
taty, produkcję, a także – krótko – zarys badań nad 
ceramiką bolesławiecką. Ceramika produkowana  
w Bolesławcu jest, od kilku stuleci, jednym ze zna-
ków rozpoznawczych tego miasta. Używając współ-
czesnego określenia – jest ona „ikoną” Bolesławca. 
Już w XVI w. Bolesławiec jest znanym ośrodkiem 
garncarskim, np. w 1549 r. na Dolnym Przedmieściu, 
z 73 zamieszkałych parceli, na czterech znajdowały 
się garncarnie. W dokumencie z 1562 r. wymienio-
ny jest mistrz Antonius Adler oraz czterech czelad-
ników (jeden z nich pochodził z Budziszyna). Od 
połowy XIX w., a szczególnie po publikacji Eugena 
Kalesse z 1883 r., ceramika bolesławiecka stała się 
przedmiotem kolekcjonerstwa. Do dzisiaj powstało 
wiele prac poświęconych produktom bolesławiec-
kich garncarzy, a one same znajdują się w zbiorach 
wielu muzeów i prywatnych kolekcjonerów w Pol-
sce, przede wszystkim w krajach niemieckojęzycz-
nych (Niemcy, Austria), a także w Stanach Zjedno-
czonych.

Bardzo ważkim wydarzeniem było przeprowa-
dzenie badań archeologicznych przy ul. Piaskowej 
w Bolesławcu. Odkryte tu naczynia obrazują począt-
ki produkcji garncarskiej w tym mieście. Ceramika  
z ul. Piaskowej została opisana w artykule Barbary 
Glinkowskiej (we współpracy z Michałem Karpiń-
skim, Tadeuszem Orawcem i Robertem Szwedem). 
Jest to bardzo szczegółowy, momentami – dla nie-
zbyt zorientowanego czytelnika – nieco przydługi 
opis najstarszych wyrobów garncarni bolesławiec-
kich. Ważną częścią tego artykułu są wyniki analiz 
fizyko-chemicznych, wykonanych przez dr. hab. inż. 
Henryka Stoksika z wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Pierwsze tego typu analizy ceramiki bole-
sławieckiej staną się zapewne punktem odniesienia 
dalszych badań.

Stefan Krabath, niemiecki znawca ceramiki 
przedstawił rolę ośrodka w Bolesławcu w dziejach 
garncarstwa europejskiego, głównie w XVI i XVII 
w. Szczególnie interesujące są zaprezentowane  
w tym artykule powiązania garncarstwa śląskiego  
i łużyckiego.

Obszerny katalog XVII-wiecznej ceramiki bole-
sławieckiej znajdującej się w zbiorach muzealnych 
i kolekcjonerskich w wielu krajach Europy opraco-
wali Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Ta-
deusz Orawiec, Anna Puk. Jest to, moim zdaniem, 

najcenniejsza część omawianej książki. Prezentowa-
ne są tutaj najciekawsze produkty bolesławieckich 
garncarzy. Obecnie jest to najobszerniejszy katalog 
XVII-wiecznej ceramiki bolesławieckiej. 

Artykuł Stefana Krabatha jest prezentacją eu-
ropejskich ośrodków produkujących naczynia ka-
mionkowe w czasach nowożytnych. Przedstawione 
w nim są – w bardzo dużym skrócie – efekty prac 
różnych ośrodków garncarskich w Niemczech (Sieg-
burg, Kolonia, Frechen, Raeren, Aachen, Wester-
wald, Dreihausen, Drezno, Görlitz, Creussen i in.), 
Francji (Beauvais) i Belgii (Bouffioulx). Interesu-
jące są zwłaszcza te partie, które opisują kamionkę  
z ośrodków sąsiadujących z Bolesławcem (Sakso-
nia i Łużyce). Ośrodki te miały bowiem znaczący 
wpływ na garncarstwo bolesławieckie.

Książkę zamyka mapa rozmieszczenia głównych 
europejskich ośrodków produkujących ceramikę  
w średniowieczu i czasach nowożytnych oraz ob-
szerny wybór literatury związanej z produkcją garn-
carską. Jest to niezastąpiona bibliografia prac o cera-
mice bolesławieckiej. 

Opisana książka to najobszerniejsze opracowanie 
różnych zagadnień związanych z produkcją cerami-
ki w Bolesławcu do końca XVII w. Śmiało można 
powiedzieć, że jest to opus magnum o najstarszej 
ceramice bolesławieckiej. Wyroby ceramiczne  
z Bolesławca – ze względu na swe walory technicz-
ne i artystyczne są bardziej znane w Europie Zachod-
niej niż w Polsce. Niemieckie określenia „Bunzlauer 
Keramik” czy „Keramik aus Bunzlau” („ceramika 
bolesławiecka”, „ceramika z Bolesławca”) znane 
są każdemu miłośnikowi ceramiki. Dobrze się więc 
stało, że książka wydana jest w dwóch językach - po 
polsku i niemiecku. Myślę, że przyczyni się ona do 
upowszechnienia wiedzy o ceramice bolesławieckiej 
zarówno wśród muzealników, jak i kolekcjonerów w 
całej Europie oraz stanie się podstawowym podręcz-
nikiem wczesnego garncarstwa bolesławieckiego. 

Mam nadzieje, że zespołowi pracowników Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu uda się zrealizować 
kolejne przedsięwzięcia. Obecnie trwają badania do-
tyczące bolesławieckiej ceramiki powstałej w I poł. 
XX w. W kolejnych latach na podobne opracowanie 
czeka produkcja ceramiki od XVIII do końca XIX w. 
oraz – działające w zmienionych uwarunkowaniach 
– garncarstwo drugiej połowy XX w.

Karol Bykowski 
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Robert Klementowski

„MY WSZYSCY SĄ OD PRACY FIZYCZNEJ…” URZĄD BEZPIECZEŃSTWA 
PUBLICZNEGO W BOLESŁAWCU (1945-1956) 

Bolesławiec-Wrocław 2012, ss. 272

Dr hab. Robert Klementow-
ski, pracownik Wrocławskiego 
Oddziału IPN, historyk i poloni-
sta, jest autorem wielu publika-
cji, w tym szeregu książek. Kilka  
z nich - co autor skromnie prze-
milczał we fragmencie recen-
zowanej książki omawiającym 
literaturę przedmiotu - po-
święcił dziejom powiatowych 
Urzędów Bezpieczeństwa Pu-
blicznego na Dolnym Śląsku. 
Jest zatem badaczem doświad-
czonym i jak najbardziej kom-
petentnym dla podjęcia nowego 
wyzwania, jakim jest historia 
UBP w Bolesławcu. Temat eks-
plorowany przez niego w latach 
ostatnich i prezentowany, m. 
in. na konferencji naukowej 
zorganizowanej w 2009 r. w tymże Bolesławcu. Jak 
autor napisał we wstępie, inspiracją do badań stano-
wiły rozpoczęte w 2008 r. prace ekshumacyjne dla 
odnalezienia i zidentyfikowania szczątków ofiar tej 
katowni. Dodam, iż publikacja recenzowanej książki 
stała się możliwa dzięki współpracy Wrocławskiego 
Oddziału IPN, władz miejskich Bolesławca i podle-
głego im bolesławieckiego Muzeum Ceramiki. Pod-
kreślę, iż miarą doświadczenia, rzetelności badaw-
czej, ale i odwagi badacza tematów „gorących”, jest 
nieuleganie przez niego w trakcie narracji „hurrare-
wolucyjnym” nastrojom ostatnich lat współczesnej 
nam Polski. Na przykład, gdy rozważa (s. 188-197) 
o sytuacjach, gdy nierzadko trudno jednoznacznie 
wskazać, czy pewne wystąpienia i czyny uderzające 
w ówczesny system były efektem świadomego an-
tykomunizmu, czy też pospolitego w tamtych cza-
sach bandytyzmu. Wobec takowych wątpliwości 
Robert Klementowski apeluje na kartach książki o 
wnikliwe zagłębienie się w materię historyczną i o 
ostrożność w ferowaniu osądów. Podobnie wskazał, 
iż komuniści, budujący przez dziesięciolecia mit 
tzw. „utrwalaczy” władzy ludowej, zdawali się nie 
widzieć, że wielu kreowanych herosów nowego sys-

temu, zginęło z różnych przyczyn, 
bynajmniej nie w trakcie walk  
z antykomunistycznym podzie-
miem (s. 198-202).

Dla przygotowania książki au-
tor wykorzystał przede wszystkim 
liczne zespoły akt (powstałych  
w wyniku działalności organów 
bezpieczeństwa) z kilku archiwów, 
czasopisma, jak też dużą licz-
bę opracowań zwartych. W tych 
ostatnich mieści się także starsza 
literatura, „skażona”, siłą rze-
czy, czasami jej powstawania, jak  
i intencjami jej autorów, nierzad-
ko związanych instytucjonalnie  
z komunistyczną policją polityczną. 
Jednak podstawę literaturową sta-
nowią wydania nowe i najnowsze, 
powstałe w dużej części w wyniku  

badań prowadzonych przez pracowników IPN. 
Zagadnienie UBP w Bolesławcu nie było  

dotychczas w większej formie obejmowane bada-
niami i publikacjami. Ich autorzy ograniczali się 
do przyczynkowego prezentowania historii tej in-
stytucji w mieście nad Bobrem. Jest zatem książka  
R. Klementowskiego pionierską, pierwszą tak ob-
szerną monografią bolesławieckiego UBP, napisaną  
z optymalnym wykorzystaniem niezbędnego warsz-
tatu naukowego, zaopatrzoną w ilustracje, wykaz 
skrótów, tabele, wykresy (tabele i wykresy są dobrze 
podpisane, wskazujące źródła wykorzystanych w nich  
informacji) i - co szczególnie ważne z poznawczego 
punktu widzenia - indeksy osobowe (w narracji aż 
roi się od nazwisk, tak katów, jak i ich ofiar, a tak-
że mimowolnych uczestników i świadków historii)  
i miejscowości. Autor podkreślił, iż nie zamierzał na-
pisać monografii powiatu bolesławieckiego w deka-
dzie powojennej. Dodam, iż takowa właśnie powsta-
je. Odnośną dysertację doktorską pisze mieszkaniec 
Bolesławca, historyk i archiwista Adam Baniecki. 

Zaproponowany podział treści jest spójny, logicz-
ny i absolutnie zasadny przy tego typu opracowaniu. 
We wstępie do książki została dokładnie omówiona 
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dotychczasowa literatura przedmiotu oraz jej za-
łożenia (układ treści) merytoryczne. Opracowanie 
zostało podzielone na dwie części. W pierwszej  
R. Klementowski skoncentrował się na okolicz-
nościach powstania i rozwoju powiatowego UBP.  
W polu zainteresowania autora znalazła się zatem 
jego zmienna struktura organizacyjna, kadry, jakimi 
dysponował oraz metody działania (praca operacyj-
na, tajni współpracownicy). 

Druga część książki jest obszernym opisem róż-
nych aspektów (pól) działania bolesławieckiego 
UBP. Wśród scharakteryzowanych dziewięciu kie-
runków aktywności tej instytucji - wymienianie ich 
tutaj uznaję za niecelowe - chciałbym zwrócić uwa-
gę na nadal jeszcze słabo przez szersze grono czy-
telników postrzegany nadzór policji politycznej nad 
ówczesną gospodarką. A przecież działalność UBP 
była jednym ze środków w drodze do zbudowania 
nowego, socjalistycznego społeczeństwa, którego 
funkcjonowanie miało być oparte na tzw. „społecz-
nej własności środków produkcji”. Niby jest to spra-
wa znana od dawna, jednakże obecność bezpieki na 
polu gospodarczym właśnie w latach ostatnich cieszy 
się zainteresowaniem badaczy. Na s. 189-191 autor 
zwrócił uwagę na poważny problem badawczy - na 
ile mianowicie przestępstwa popełniane przez żoł-
nierzy sowieckich wskazywane były w odnośnych 
papierach UBP jako inicjatywy polskiego podziemia 
antykomunistycznego. Jest to bardzo trudne do roz-
wiązania zagadnienie wpisujące się w pojawiające 
się często w literaturze ostatnich lat stwierdzenia  
o „fabrykowaniu” przez komunistyczną policję  
polityczną nieprawdziwej aktywności podziemia 

niemieckiego.
Zakończenie książki jest - w istocie - rozbudo-

waną, pogłębioną analizą poświęconą w dużej mie-
rze „kondycji” sił żywych UBP w Bolesławcu. To 
w nim można odnaleźć losy byłych funkcjonariuszy 
zlikwidowanych struktur. Dodam, także za autorem, 
że formalnie MBP zlikwidowano w 1954 r., lecz 
była to pozorna reforma, gdyż cele i metody pracy 
UBP pozostały bez zmian aż do przełomu 1956 r. Po 
„październiku” część ubowców pozostała w struktu-
rach policji politycznej, a ci, którzy z nich odeszli nie  
zostali przez dawnych mocodawców pozostawieni 
samym sobie. Czekały na nich miejsca pracy, choć-
by w oświacie. 

Klamrę z cytatem zawartym w tytule książki  
stanowi jedno z jej ostatnich zdań (s. 242): „Podsu-
mowując, w co najmniej trzech czwartych przypad-
ków etaty operacyjne w UB w Bolesławcu zajmowali 
ludzie młodzi, słabo wykształceni i bez kwalifikacji 
zawodowych, które pozwalałyby im kontynuować 
karierę po wojnie”. 

Uważam z pełnym przekonaniem, że recenzo-
wana przeze mnie książka Roberta Klementow-
skiego spełnia wymogi opracowania naukowego, 
sporządzonego z optymalnym wykorzystaniem 
odnośnego warsztatu. Jest zarazem bardzo intere-
sującym wypełnieniem luki badawczej, a przez to 
uzupełnieniem luki tematycznej w publikowanych 
w latach ostatnich licznych opracowaniach na temat 
historii Bolesławca. Zatem twierdzę, iż opracowanie  
to w pełni zasługuje na udostępnienie szerszemu  
kręgowi odbiorców.

Grzegorz Strauchold

ks. Andrzej Jarosiewicz, Grzegorz Matoryn

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA
Bolesławiec 2012, ss. 64

Od wielu lat miasto Bolesławiec jest znane przede 
wszystkim z produkcji ceramiki oraz licznych zabyt-
ków, a szczególnie z kościoła Mariackiego w Bole-
sławcu. Ukoronowaniem zainteresowania się tym 
zabytkiem było podniesienie go do tytułu Bazyliki 
Mniejszej. Jest to przede wszystkim zasługa pro-
boszcza kościoła ks. dr Andrzeja Jarosiewicza, który 
z zaniedbanej świątyni zrobił zabytkową perłę.

Przedmiotowe opracowanie towarzyszyło tym 
wielkim uroczystościom i przede wszystkim jest ko-
lorowym albumem wzbogaconym krótkim tekstem.

Praca składa się ze słowa wstępnego prezyden-
ta Bolesławca oraz proboszcza i kustosza Bazyliki 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mi-
kołaja a także rozdziału merytorycznego poświęco-
nego najwybitniejszemu artyście tworzącemu w Bo-
lesławcu, Georgowi Leonhardowi Weberowi.

W przedmowie prezydent Bolesławca przypo-
mniał, że wysiłkiem władz i proboszcza udało się  
w znacznym procencie przywrócić właściwy stan 
techniczny kościoła. Obecny wystrój kościoła już 
cieszy większość mieszkańców Bolesławca.
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W słowie wstępnym ks. An-
drzej Jarosiewicz przedstawił 
zarys dziejów parafii i kościoła 
i przypomniał rolę kościoła jako 
miejsca pielgrzymkowego na 
szlaku do Santiago de Compo-
stela. Pokrótce wymienił rów-
nież najbardziej zasłużone posta-
cie dla rozwoju życia religijnego  
i historii samego kościoła. Jed-
nym z nich był późniejszy Ojciec 
Święty błogosławiony Jan Paweł 
II, który w roku 1956 jako ks. 
prof. Karol Wojtyła sprawował 
Eucharystię.

Interesującym przyczynkiem 
badawczym jest tekst ks. prof. 
dr hab. Zdzisława Leca poświę-
cony G.L. Weberowi, w którym 
uchyla rąbek tajemnicy otaczający wciąż pewne eta-
py życia tego znakomitego artysty. Co prawda, po 
zaznajomieniu się z tekstem, historyk sztuki zdaje 
sobie sprawę, jak wąska szczelina dostępu do wie-
dzy została otwarta, i że większość problemów po-
zostaje wciąż niezgłębiona, jak chociażby niejasność 
dotycząca udziału samego Webera w bezpośrednim 
tworzeniu rzeźb postaci świętego Wacława, Leopol-
da, Piotra i Pawła.

Ten sam autor poddał także szczegółowej anali-
zie sześć rzeźb G.L. Webera stojących obecnie przed 
kościołem Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja i opi-
sał działalność Webera w Bolesławcu.

Przy wykazie wykorzystanych publikacji nie 
podano pełnej monografii o zabytkach pt. „Bolesła-

wiec”, autorstwa Janusza Bach-
mińskiego wydanej w ramach  
w serii „Śląsk w zabytkach sztu-
ki” w 1970 r.

Istotne dla popularyzacji te-
matu jest przetłumaczenie tekstu 
na język angielski i niemiecki.

Album można polecić szcze-
gólnie turystom odwiedzającym 
Bolesławiecką Bazylikę Maryj-
ną. Wartość pozycji podnoszą 
bogate ilustracje artysty fotogra-
fika Grzegorza Matoryna, który 
jest również autorem opracowa-
nia graficznego.

Wydawnictwo zostało sfi-
nansowane przez Gminę Miej-
ską Bolesławiec. Oprawione jest  
w twardą okładkę.

Wydanie publikacji było z pewnością dobrym 
pomysłem uświetniającym uroczystości nadania ko-
ściołowi pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP i św. 
Mikołaja tytułu „Basilica Minore”. Przybliża ono 
jego historię i twórczość jednego z wybitniejszych 
artystów mieszkańcom Bolesławca i turystom. Jest 
cennym uzupełnieniem informacji dla czytelnika, 
który do tej pory mógł czerpać wiedzę o przeszło-
ści kościoła praktycznie tylko z napisanego przez 
Wojciecha Kapałczyńskiego rozdziału o zabytkach 
w publikacji: Bolesławiec. Zarys monografii miasta, 
Wrocław-Bolesławiec 2001 i książki Janusza Bach-
mińskiego.

Wojciech Kapałczyński

Małgorzata Kwiatkowska

GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA W ZARYSIE DZIEJÓW I DOBIE SAMORZĄDNOŚCI

Warta Bolesławiecka 2009, ss. 224

Ukazała się kolejna publikacja z cyklu monogra-
fii gmin powiatu bolesławieckiego. Autorka podjęła 
się tego niełatwego zadania, ponieważ napisała pra-
cę magisterską o samorządności, co było zachętą do 
poszerzenia wiedzy poprzez dalsze poszukiwania 
informacji rozwijających ten temat w odniesieniu do 
gminy Warta Bolesławiecka.

Książka jest próbą napisania małej monografii. 
Składa się z dwóch części. Część pierwsza, historycz-
na, obejmująca okres od średniowiecza do 1945 r.,  
opracowana została w oparciu o „Przewodnik histo-
ryczny po gminie Warta Bolesławiecka” napisany 
przez Mariusza Olczaka i Zdzisława Abramowicza, 
o czym autorka informuje we wstępie - zaznaczając, 
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że prawa autorskie należą do gminy Warta Bolesła-
wiecka. Druga część to okres po 1945 r. Całość tekstu 
składa się ze „Słowa wstępnego” wójta gminy Warta 
Bolesławiecka Mirosława Haniszewskiego, wstępu  
i jedenastu rozdziałów, podzielonych na podrozdziały.

W rozdziale III znajduje się ciekawy materiał hi-
storyczny o procesie zasiedlania Ziem Zachodnich 
Polakami ze wschodnich terenów II Rzeczypospoli-
tej, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich 
stron ojczystych oraz Polakami powracającymi do 
Polski z terenów Jugosławii. To zasiedlanie wyróżnia 
powiat bolesławiecki w całym bilansie osadnictwa 
po 1945 r. Autorka rzetelnie zebrała materiał, przed-
stawiła wiele danych statystycznych dotyczących 
osadnictwa w poszczególnych miejscowościach, co 
jest interesujące dla czytelników.

Rozdział II o tworzeniu się administracji chrono-
logicznie jest późniejszy. W tej części autorka wię-
cej miejsca poświęca opisowi powstawania władz 
administracyjnych w Polsce, a mniej w gminie War-
ta Bolesławiecka. Dla zachowania chronologii i ła-
twiejszego czytania należałoby zamienić rozdział III 
„Ludność na terenie gminy” z rozdziałem II „Powo-
jenna struktura administracyjna Gminy i jej zmiany”.

Czytelnikowi brakuje danych o ludziach działają-
cych w pierwszych powojennych latach w gromadz-
kich Radach Narodowych w Warcie Bolesławiec-
kiej, Tomaszowie i Raciborowicach, a także w latach 
1954-1973 (do powstania gminy Warta Bolesławiec-
ka). Podobnie okres pracy tej gminy od 1973 do 1989 
r. (czyli do początku transformacji ustrojowej) stano-
wi lukę faktograficzną.

Natomiast rozdział IV, opisujący samorządność 
po 1990 r., rzetelnie opracowany, pozwoli czytel-
nikowi zapoznać się z pracą samorządów i samo-
rządowców w poszczególnych kadencjach, a tak-
że z osiągnięciami i sukcesami, do których należą: 
dobre drogi, skanalizowanie gminy, telefonizacja, 
doprowadzenie sieci wodociągowej, budowa szkół 
i przedszkoli oraz szerzenie kultury regionalnej. Te 
osiągnięcia postawiły gminę Warta Bolesławiecka 
w czołówce Dolnego Śląska i kraju. Większość tych 
sukcesów jest opisana w rozdziale V „Powojenny 
rozwój gminy” i VI „Budowa infrastruktury tech-
nicznej”. Obok dokonań w zakresie infrastruktury 
technicznej autorka zamieściła też sukcesy oświaty 
i szkolnictwa. O tych sukcesach są też informacje w 
rozdziale IX „Dlaczego z Wartą Bolesławiecką war-
to!”. Czytelnicy z przyjemnością będą czytać o wielu 
wyróżnieniach i nagrodach regionalnych i krajowych 

przyznanych gminie. 
Czego mi w książce zabrakło? Sądzę, że nale-

żałoby więcej napisać o konkretnych ludziach i ich 
działaniach, a takich gminie nie brakuje - również 
wśród samorządowców. Dobrze byłoby podać na-
zwiska sołtysów, którzy pracą w swoich wioskach 
także przyczynili się do wymienionych w książce 
sukcesów gminy.

Omawiana pozycja ma ładną szatę graficzną, za-
wiera ilustracje i barwne zdjęcia. Twarda okładka ma 
ciekawy projekt graficzny - zdjęcie lotnicze Warty 
Bolesławieckiej.

Wójt gminy Warta Bolesławiecka Mirosław 
Haniszewski w słowie wstępnym napisał: Liczę, 
że książka spodoba się naszym mieszkańcom. A na 
pewno pokaże im tę wiedzę, która nie zawsze była 
dostępna.

Myślę, że wójt ma rację. 

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. Od 2011 r. prowadzi program publi-
cystyczny Punkt Widzenia w Telewizji Łużyce.

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. Od 2010 r. prezes stowarzyszenia fotograficzne-
go Camera oraz członek zarządu Forum Samorządowego Ziemi Bolesławieckiej.

REDAKCJA
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Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk
Grafik, dziennikarz, absolwentka warszawskiej filmologii oraz edukacji estetycznej 

na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Ma na swoim koncie wieloletnią pracę dziennikarską w dwóch lokalnych stacjach te-
lewizyjnych. Jako lokalny korespondent współpracowała również z TVN24, TVP oraz 
Radiem Muzycznym Jelenia Góra. Publikowała w gazetach ogólnopolskich  i lokalnych 
periodykach. Aktualnie rzecznik prasowy w Starostwie Powiatowym 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 Współpracy 
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.

Anetta Karolina Kamińska 
Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Bolesławcu oraz terapii zajęciowej,  

miłośniczka sztuki, członkini inicjatywy Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Prowadzi  
prywatną działalność gospodarczą.

Ks. prałat dr Andrzej Jarosiewicz
Urodzony w 1966 r., kustosz Bazyliki Maryjnej w Bolesławcu od 2004 r. W ra-

mach Instytutu Teologii Systematycznej na I Katedrze Teologii Dogmatycznej pełni 
funkcję adiunkta. W Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy wykłada teologię 
dogmatyczną. Redaktor pozycji albumowych: Krzeszów europejska perła baroku, Bo-
lesławieckie Sanktuarium Maryjne, Bolesławiecka Bazylika Maryjna. W tygodnikach 
katolickich (Niedziela, Gość Niedzielny) opublikował ponad 150 artykułów i notek, za 
co odznaczony został nagrodą Mater Verbi. 

Karol Bykowski
Archeolog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Od ukończenia studiów,  

w 1973 r., pracownik Katedry, obecnie Instytutu Archeologii UWr. Uczestniczył  
w badaniach wielu ważnych stanowisk archeologicznych, m.in. wrocławskiego Rynku 
i Ostrowa Tumskiego. Autor i współautor wielu publikacji - opracowań wyników ba-
dań archeologicznych (przede wszystkim zabytków ceramicznych), ale także - katalo-
gów wystaw i albumów starych kart pocztowych, których jest znanym kolekcjonerem.

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.

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.

Wojciech Kapałczyński
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-

niu i studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
od 1977 r. zatrudniony w służbach konserwatorskich, obecnie w Jeleniej Górze pełni 
funkcję Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wro-
cławiu, autor wielu publikacji z zakresu ochrony zabytków, sztuki i architektury.
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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 Bolesła-
wieckiego Ośrodka Kultury (1990-2001). Wydała tomik wierszy „Rozmowy z niebem” 
i prozę wspomnieniową „Znikopis. Pamiętasz była solidarność” (2009).

Ewa Ołenicz-Bernacka
Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Nauczycielka w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu. Radna Rady Miasta 
(2006-2010).

Jan Paździora
Absolwent WSE we Wrocławiu – ekspert w specjalności ekonomika i organizacja 

przemysłu. Długoletni dyrektor ekonomiczny KGHM Zakładów Górniczych Konrad 
w Iwinach. Autor wielu publikacji z zakresu organizacji górnictwa i historii Polskiej 
Miedzi. Uczestnik Polskiego Kongresu Górniczego - Kraków 2007 r.

Kinga Pokojowy
W jednym ciele łączy umysł ścisły z artystyczną duszą. Ukończyła Uniwersy-

tet Przyrodniczy we Wrocławiu na kierunku budownictwo, absolwentka II Liceum 
Ogólnokształcącego w Bolesławcu, uczestniczka Teatru Tygrys Ogłuszony Domem,  
Pracowni teatralnej Na 1 Piętrze oraz Pokojowego Romana. Jedna z dwóch pierwszych 
Glinoludek. Od 2006 roku Honorowy Dawca Krwi. Obecnie pracuje jako konstruktor.

Anna Puk
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Peda-

gogicznych, kierunek historia, specjalność: dokumentalistyka konserwatorska i historia 
Śląska. Pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Zbigniew Razik
Urodzony 4 grudnia 1949 r. w Blachowni koło Częstochowy. Wykształcenie śred-

nie-techniczne. Od 6 listopada 1981 r. wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komi-
sji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Ziemia Bolesławiecka. Aresztowany 24 lutego 
1982 r., 18 marca 1982 r. skazany na 3 lata więzienia, zwolniony 6 kwietnia 1983 r. 
Od 1990 r. - przewodniczący Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność 
Region Dolny Śląsk - Oddział Bolesławiec.

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.
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Jan Żuralski 
Absolwent toruńskiej szkoły oficerskiej. W Bolesławcu od 1976 r. - w 18. Brygadzie 

Rakiet Operacyjno-Taktycznych, później w 18. Pułku Rakiet oraz 62 Kompanii Specjalnej 
Commando - przesłużył 22 lata. Ukończył dodatkowo studia na Wydziale Nauk Peda-
gogicznych Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie oraz dwa kierunki studiów  
podyplomowych. Od 2002 r. na emeryturze. W latach 90. członek Rady Redakcyjnej 
„Głosu Bolesławca”. Należy do Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Andrzej Maciej Żurek
Dziennikarz, były redaktor naczelny kilku lokalnych periodyków, współpracownik 

mediów o zasięgu regionalnym i krajowym.  

Katarzyna Żak 
Historyk sztuki, wicedyrektor i nauczyciel wiedzy o kulturze w I Liceum Ogólno-

kształcącym w Bolesławcu.

Franciszek Uściński
Ur. 10 października 1934 r. Magister filologii polskiej (UAM Poznań). Kierował pla-

cówkami kulturalnym w Sulechowie i w Zielonej Górze. W latach 1980-1990 dyrektor 
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Honorowy Obywatel Gminy Sulechów (19 paździer-
nika 2010 r.). W 1986 r. otrzymał Nagrodę Kulturalną Bolesławca. Dwukrotnie wyróż-
niony przez ministra Kultury i Sztuki odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Inicjator 
wydania i redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Głos Bolesławca”

Magdalena Zientara
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka języka niemieckiego  

i języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Od 2009 r. pro-
wadzi Szkołę Tańca Flamenco CARMEN.

Maria Szpak 
Urodziła się w Żarowie koło Świdnicy. Tam pracowała w laboratorium badawczym 

Dolnośląskich Zakładów Chemicznych, a później jako nauczycielka chemii w szkole 
podstawowej. Udzielała się w miejscowym TPD i w zakładowym Klubie Miłośników 
Poezji oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. W Bolesławcu mieszka od 1997 r. Od 
2005 r. była skarbnikiem, a w 2007 r. została prezesem Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych.
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