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Adam Baniecki

Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 
1947 r. odbywały się w znacznie zmienionej atmos-
ferze politycznego skrępowania niż pół roku wcze-
śniejsze referendum ludowe1. Podział świata zaczął 
wchodzić w fazę, w której Związek Radziecki utrwa-
lał swoje zdobycze wojenne poprzez porządkowanie 
wewnętrzne satelickich krajów i przygotowywanie 
się do globalnej ideologicznej konfrontacji. Obrót 
spraw docierał także do świadomości polityków Za-
chodu, którzy jak Winston Churchill, zdecydowali się 
na zdefiniowanie nowego zjawiska jako Europy giną-
cej za żelazną kurtyną2. 

Tymczasem w kraju rozpoczęły się przygotowania 
do wyborów, w których cztery partie: PPR, PPS, SD  
i SL miały utworzyć wspólny Blok3. Głównym celem 
była likwidacja opozycyjnego PSL przy użyciu środ-
ków nie tylko politycznych, ale także rozwiązań siło-
wych będących w dyspozycji proradzieckiego PPR4. 
Konieczność sfałszowania wyników Referendum 
uświadomiły PPR, że przeprowadzenie i wygranie 
wyborów parlamentarnych wymagać będzie podjęcia 
działań nieformalnych i siłowych na znacznie szerszą 
skalę niż miało to dotąd miejsce i będzie wymagało 
zaangażowania praktycznie wszystkich dostępnych 
środków i możliwości, jakie dawało posiadanie wła-
dzy w państwie5.

Rozkręcona głosowaniem ludowym machina pro-
pagandowa po 30 czerwca 1946 r. ani na moment 
nie zwolniła tempa prac. Od 22 maja rozpoczęto na 
szeroką skalę szkolenie kadr propagandowych, a tuż 
po okresie wakacyjnym, już 4 września, dolnośląska 
PPR rozpoczęła intensywne szkolenia agitatorów 
przedwyborczych6. W listopadzie 1946 r. Biuro Pre-
zydialne KRN ogłosiło termin wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego na 19 stycznia 1947 r. W dniu 20 
listopada 1946 r. Biuro rozesłało szczegółowe kalen-
darium7. Pierwsza propozycja podziału województwa 
wrocławskiego na okręgi wyborcze zaproponowa-
na została przez Urząd Wojewódzki Wrocławski 23  
listopada 1946 r.8, a w ostatecznym kształcie podział 
na cztery okręgi wyborcze ogłoszono 25 listopada 
1946 r.9

Powoływanie i skład komisji wyborczych 

W powiecie bolesławieckim kampania wyborcza 
odbywała się w ramach olbrzymiego Okręgu Wy-
borczego nr 39 obejmującego całą zachodnią część 
Dolnego Śląska. Walczono o 6 miejsc w Sejmie Usta-
wodawczym. Okręg podzielony był na obwody osa-
dzone wewnątrz poszczególnych powiatów:
1. Bolesławiec - 5 obwodów
2. Jelenia Góra powiat - 8 obwodów
3. Jelenia Góra miasto - 5 obwodów
4. Kożuchów - 8 obwodów
5. Lubań - 7 obwodów
6. Lwówek - 6 obwodów
7. Szprotawa - (brak danych)
8. Żagań - 5 obwodów
9. Zgorzelec - 6 obwodów
10. Żary - 6 obwodów

Razem 59 obwodów (wynika więc, że w Szprota-
wie były 3 obwody)10.

Zagadnienia wyborcze były przedmiotem obrad 
dwóch zjazdów starostów, które odbyły się we Wro-
cławiu 6 i 20 grudnia 1946 r.

W trakcie pierwszego zjazdu zapoznano staro-
stów z ordynacją wyborczą, a potem starostowie 
przedstawiali problemy, jakie mogą wystąpić w ich 
powiatach. Powszechnym przedmiotem troski był 
brak środków lokomocji. W trakcie dyskusji padło 
także znamienne zdanie Naczelnika Wydziału Apro-
wizacji i Handlu UWW Grygorcewicza: „W okresie 
przedwyborczym zagadnienie aprowizacji nabiera 
specjalnej wagi. Głodny człowiek nie będzie słuchał 
propagandy. Dlatego pracowników z referatów apro-
wizacji należy tylko w ostateczności brać do prac 
wyborczych. Również środki transportowe dostar-
czające artykułów żywnościowych nie powinny być 
używane do innych celów.”11. Dla ciągle jeszcze żyją-
cego w niedostatku powiatu bolesławieckiego zwięk-
szenie dostaw żywności w okresie przedwyborczym 
mogło mieć znaczenie i wpływ na wyborców.

Drugi zjazd starostów, z 20 grudnia 1946 r., po-
święcony wyborczym zagadnieniom, jak wynika  
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z jego protokołu, był przerażającym spektaklem uka-
zującym pełne zaangażowanie nie tylko wszystkich 
szczebli administracji, ale także wszystkich jej rodza-
jów i służb po stronie obozu rządzącego. Wojewoda 
Stanisław Piaskowski nie pozostawiał starostom wąt-
pliwości, czego od nich oczekuje w nadchodzących 
wyborach: „Na tym terenie będą i inne listy - będzie 
lista PSL. Obywatele wiedzą, co znaczy uzyskanie 
paru nawet mandatów dla stronnictwa PSL. To było-
by wzmożenie opozycji, dywersji, mordów i łajdac-
twa, jakie PSL chce wprowadzić, a przynajmniej jego 
Mikołajczykowe skrzydło. Głównym przeciwnikiem 
jest przestarzała mentalność społeczeństwa tkwią-
cego myślami w dniu wczorajszym. Nie wiedzą, że  
w Polsce nastąpiły tak wielkie zmiany, że o powrocie 
do dnia wczorajszego nie może być mowy. Znaczna 
część społeczeństwa jest bierna i nieufna w stosun-
ku do tego, co się dzieje. To jest pożywka, na której 
może rozwijać się PSL-owska Mikołajczykowska 
zdrada interesów państwowych. To jest pożywka, na 
której rozwija się czynnie akcja dywersyjna. (…) Ja 
ze swej strony, który pierwszy przyjechał na te zie-
mie, zwracam się do was, którzy byliście jednymi 
z pierwszych: Nie wolno nam zmarnować naszego 
dwuletniego wysiłku. Cały nasz wysiłek w tej chwili 
musi być tym bardziej intensywny, ponieważ zbli-
ża się moment egzaminu. Ja będę żądał od każdego 
starosty, wicestarosty, od każdego prezydenta, wójta, 
czy sołtysa zwycięstwa w wyborach. Kto nie potrafi 
zwyciężyć pójdzie precz! (oklaski)”12. 

Administracja musiała się opowiedzieć po stro-
nie „obozu demokratycznego”, a wybory musiały 
być bezwzględnie wygrane. Od tego zależała także 
osobista przyszłość sprawujących różne urzędnicze  
lukratywne funkcje. W podobnym tonie przemawiał  
I Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu PPR Januszew-
ski, którego wypowiedź można by określić farsą de-
mokracji. Warta jest zacytowania, ponieważ zawiera 
w sobie sedno zabiegów, które obok działań aparatu 
przemocy sprawiły, że wybory 1947 r. nie mogły się 
kwalifikować do określenia, ani wybory, ani demo-
kratyczne. Zawiera w sobie wszystko to, co będzie 
istotą nadchodzących czasów polskiego stalinizmu. 

„W jaki sposób trzeba nam się wciągnąć w pra-
ce wyborcze? Po pierwsze trzeba nam zdawać sobie 
sprawę z odpowiedzialności za wybory, z odpowie-
dzialności, jaka spada na aparat administracyjny.

Po drugie trzeba nam wziąć udział w budowie 
komitetów obywatelskich zarówno obwodowych jak  
i powiatowych.

Po trzecie trzeba nam udzielać pomocy w trans-
porcie aktywistom partii demokratycznych.

Po czwarte, trzeba - według ustalonego z góry 
kalendarza - odbywać zebrania wójtów, sołtysów  
i starszyzny wiejskiej. Trzeba przed zebraniami star-
szyzny wiejskiej, wójtów i sołtysów, stawiać przed 
nimi jasne i niedwuznacznie zagadnienie osobistej 
odpowiedzialności za wynik wyborów na ich gmi-
nach i wioskach.

Z tym łączy się sprawa frekwencji w wyborach. 
Nam zależy na takiej frekwencji, która dla obozu de-
mokratycznego pracować będzie. Nam nie zależy na 
takiej frekwencji, która będzie pracować dla wrogie-
go obozu. Dla nas jasne jest, że transport służyć bę-
dzie i służyć może w dniu wyborów tylko demokra-
tom. Transport dla przewożenia do urn wyborczych 
wrogów istnieć nie może. 

Na tych wspólnych zebraniach wójtów i starszy-
zny wiejskiej trzeba stawiać sprawę głosowania gru-
powego i głosowania jawnego. Na czele grup uda-
jących się do urn wyborczych winni iść wójtowie  
i sołtysi wiosek i wskazywać drogę demonstracyjnie 
głosując za listą nr 3, Bloku Jedności Narodowej. 
Trzeba będzie to głosowanie przekształcić w wiel-
kie święto demokracji polskiej. Wozy służące demo-
kratom powinny być przystrojone barwami narodo-
wymi. Grupowe pójście do wyborów całych gmin  
i wiosek powinno być poprzedzone orkiestrą.”13. 

Ten ponury dokument ukazał sytuację, w której 
cały aparat administracyjny został zaangażowany  
w realizację zwycięstwa ugrupowania rządzącego.  
Z cnoty obywatelskiej uczestnictwa w wyborach  
i oddania głosu zgodnie z przekonaniami uczyniono 
niepatriotyczną ułomność godną potępienia. A odda-
nie głosu innego niż oczekiwany, powinno być utrud-
nione lub uniemożliwione. Na przedstawicieli wspól-
not we wsiach i gminach zdecydowano się wywierać 
nacisk osobistej odpowiedzialności za korzystny dla 
rządzących wynik wyborów. Postanowiono zmusić 
ich do uczestnictwa w spektaklu z udziałem orkiestr i 
tłumów pędzonych do urn, by ostentacyjnie i jawnie 
oddały głos na listę nr 3. W tle wizji bezwzględnego 
postępowania wobec opozycji politycznej znajdowa-
ły się nienazwane w trakcie zjazdów starostów siły, 
siły bezpieczeństwa i innych formacji mające zapew-
nić oczekiwany wynik wyborczy.

Ordynacja wyborcza została opublikowana 11 
października 1946 r. i od początku budziła kontro-
wersje spełniania przez nią wymogów cechujących 
demokratyczne wybory14.
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Za przeprowadzenie wyborów odpowiadały ko-
misje wyborcze kolejnych szczebli. Komisje szcze-
bla okręgowego mianowane były w ten sposób, że 
przewodniczącego i zastępcę mianował Generalny 
Komisarz Wyborczy, a członków spośród wyborców 
danego okręgu mianowały właściwe wojewódzkie 
rady narodowe15. Komisja okręgowa ustalała obszar 
obwodów. Przewodniczący okręgowej komisji wy-
borczej mianował przewodniczącego i zastępcę ko-
misji obwodowych, a pozostałych trzech członków 
mianowała Wojewódzka Rada Narodowa.

Skład Komisji Wyborczej Okręgu nr 39 został 
ustalony na nadzwyczajnym posiedzeniu Wojewódz-
kiej Rady Narodowej we Wrocławiu 19 listopada 
1947 r. przy jednym głosie sprzeciwu (prawdopodob-
nie głosie PSL):
Członkami zostali:
1. Kwiatkowski (nie wskazano imienia), SL
2. Mgr Marceli Najder, SD
3. Por. Niedzielski (nie wskazano imienia), 
z ramienia Wojska Polskiego.
Ich zastępcami zaś zostali:
Stefan Janicki, PPR
Henryk Mazur, PPS16.

Samo mianowanie przewodniczącego Okręgowej 
Komisji Wyborczej na Okręg nr 39 przez General-
nego Komisarza Wyborczego miało miejsce później,  
w dniu 22 listopada. Przewodniczącym został  
dr Tadeusz Urbański z Cieplic, a jego zastępcą Włodzi-
mierz Ilnicki ze Lwówka17. Siedzibą Komisji w Bole-
sławcu była szkoła przy dzisiejszej ul. Armii Krajowej. 
Oczywiście, jak w całym kraju, tak i w Bolesławcu  
w skład Okręgowej Komisji Wyborczej nie wszedł 
ani jeden przedstawiciel PSL18. Fakt ten był przed-
miotem protestu wyborczego19. Wojewódzka Rada 
Narodowa we Wrocławiu w ogóle nie skomentowała 
faktu braku przedstawicieli PSL nie tylko w tej, ale  
i w innych komisjach wyborczych, ponieważ nie mu-
siała tego robić. Zgodnie z ordynacją wyborczą Gene-
ralny Komisarz powoływał tylko przewodniczących 
i zastępców. Członków komisji wyborczych powo-
ływali radni Wojewódzkiej Rady Narodowej wedle 
swego uznania i bez oglądania się na przynależność 
partyjną, a w niepochodzącej z wyborów radzie zna-
czącą większość posiadali przedstawiciele związani  
z obozem rządzącym, w konsekwencji żaden kandy-
dat mniejszości nie miał szans na zwycięstwo w gło-
sowaniu. Ten mechanizm pozwalał legalnie nie dopu-
ścić przedstawicieli PSL do prac komisji wyborczych. 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bolesławcu 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Bolesławcu 
od chwili ukonstytuowania się, co nastąpiło na jej 
pierwszym posiedzeniu 11 grudnia 1946 r.20, do wy-
borów 19 stycznia 1947 r. odbyła siedem posiedzeń, 
w tym jedno nadzwyczajne. Kolejne dwa posiedzenia  
odbyte w dniach 721 i 14 grudnia 1946 r.22 poświęcone 
były w zasadzie drobnym sprawom organizacyjnym, 
takim jak: informacja o druku afiszy, oczekiwanie na 
listy wyborców od starostów, analiza postępowania 
zgodna z kalendarzykiem wyborczym. Było to moż-
liwe, ponieważ cały ciężar przygotowania wyborów 
spoczywał na administracji.

Im bliżej wyborów, tym bardziej widoczne były 
manipulacje obozu rządzącego wokół wyborów. Po-
siedzenie z 28 grudnia 1946 r.23 zajęło się dwoma 
poważnymi sprawami: unieważnieniem dwóch tzw. 
list dzikich: listy nr 1 Komitetu Drobnych Kupców  
i Rzemieślników i listy nr 2 Żydowskiego Bloku De-
mokratycznego. Obie te listy z przyczyn formalnych 
unieważniono. Drugim poważnym zagadnieniem 
były listy z podpisami pod kandydaturami na posłów 
z list nr 3 Bloku Demokratycznego i nr 4 Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Zakwestionowano podpisy 
pod listą PSL.

Na posiedzeniu z 11 stycznia 194724 r. ostatecznie 
ustalono kształty list z nazwiskami kandydujących  
w wyborach z list nr 3 i 4 i zatwierdzono listy upraw-
nionych do głosowania uwzględniając skreślonych  
i dopisywanych w poszczególnych komisjach. Omó-
wiono protest PSL i zrzeczenia się podpisów pod listą 
PSL.

W dniu 16 stycznia 1947 r.25 miało się odbyć 
ostatnie przedwyborcze posiedzenie komisji. Głów-
nym tematem, którym się zajęto, było zgłoszenie 
przez PSL 28 mężów zaufania. Zagadnienie to było 
także powodem zwołania ostatniego, nadzwyczajne-
go posiedzenia w dniu 17 stycznia26. 

Spis wyborców i listy kandydatów 

Ordynacja wyborcza określała w artykule drugim 
ograniczenie prawa wyborczego27. Szczególnie kon-
trowersyjny i kwestionowany przez PSL, art. 2.2.28 
stwarzał możliwość w zasadzie nieograniczonego 
ingerowania komisji wyborczych w prawa obywa-
telskie, umożliwiając pozbawienie czynnego prawa 
wyborczego każdą niewygodną rządzącym osobę. 
Oczywiście komisje wyborcze nie byłyby w stanie 
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wskazywać na takie osoby, to było rolą i zadaniem 
urzędów bezpieczeństwa i milicji metodycznie roz-
pracowujących opozycję polityczną29.

W całym wielkim Okręgu nr 39 w dniu 11 stycz-
nia 1947 r. liczba osób uprawnionych i dopuszczo-
nych do udziału w wyborach wynosiła 194 319 osób. 
Skreślono z listy 1393 osoby, w tym w oparciu o 
wspomniany art. 2.2. - 1038, w oparciu o art. 2.1. 
- 348 osób, a 7 osób skreślonych to byli zmarli. 
W tym samym czasie dopisywano także wyborców, 
co było zrozumiałe ze względu na trwającą akcję 
osadniczą. 

 Dla powiatu bolesławieckiego wartości te przed-
stawiały się następująco: 165 osób skreślono z list 
wyborczych w oparciu o art. 2. ordynacji wyborczej. 
Zestawienie nie informuje, ile osób zostało skreślo-
nych z art. 2.1. czyli pozbawionym lub ograniczonych 
w zdolności do czynności prawnych, tych którzy 
podpisali niemiecką volkslistę i nie zostali zrehabi-
litowani lub czerpali korzyści ze współpracy z oku-
pantem, ani skreślonych z tytułu art. 2.2. czyli osoby 
współdziałające z podziemnymi organizacjami faszy-
stowskimi lub bandami, dążącymi do obalenia ustro-
ju państwa. Stosunek w całym okręgu skreślonych 
z artykułu 2.2. i 2.1. wynosił 5,4 do 1. Oznaczałoby, 
że 135 osób zostało pozbawionych prawa wybor-
czego w wyniku podejrzenia o dążenie do obalenia 
ustroju państwa. Były to tylko podejrzenia, ponieważ 
po skazaniu osoby te kwalifi kowałyby się do pozba-
wionych prawa wyborczego na mocy artykułu 2.1. 
Za tymi liczbami kryła się gigantyczna praca wyko-
nana prze aparat represji mająca na celu doprowadze-
nie do oczekiwanego wyniku wyborczego. 

Osoby dopisane wpływały na zwiększenie rów-

nowagi rachunku jedynie statystycznie, ale nie jako-
ściowo. Nie ma informacji, kim były osoby dopisa-
ne, ale można być pewnym, że przeszły pozytywnie 
weryfi kację lojalności, a zatem przyczyniały się do 
przesądzenia o wyniku wyborczym na rzecz Bloku 
Demokratycznego.

 W Okręgu nr 39 zgłoszono 4 listy wyborcze. Jako 
pierwsi 8 grudnia 1946 r. zwrócili się o rejestrację 
rzemieślnicy i kupcy zgłaszając „Bezpartyjną Listę 
Rzemieślników, Kupców i Drobnych Wytwór-
ców”. Na czele komitetu z siedzibą w Jeleniej Górze 
(ul. Długa 2) stał Antoni Menewel31. Lista ta otrzy-
mała w Okręgu nr 1. Lista nr 2 została zgłoszona 
przez Żydowski Blok Demokratyczny, której pełno-
mocnikiem był Dawid Detelkremer z Wrocławia32. 
Nie ma danych, skąd pochodzili członkowie ŻBD. 
Adresem korespondencyjnym był adres pełnomocni-
ka we Wrocławiu. Bolesławiecka Komisja Wyborcza 
zażądała uzupełnienia danych pismem z 20 grudnia 
1946 r. w terminie do 20 grudnia 1946 r. Nie jest 
jasne, czy datacja była tu zamierzona, czy też była 
dziełem przypadku, ale termin 20 grudnia był wyma-
gany przez Komisję Wyborczą do rejestracji list.

 Zagadnieniem ważności podpisów i list Okręgo-
wa Komisja Wyborcza w Bolesławcu zajęła się 28 
grudnia 1946 r. Pomimo telegramu Komitetu Wy-
borczego Drobnych Kupców i Rzemieślników, który 
dotarł do Komisji Wyborczej z chęcią uzupełnienia 
błędów formalnych listy, ponieważ do 20 grudnia 
formalności nie zostały wypełnione, uznano listę za 
nieważną33.

 Tak samo unieważniono listę Żydowskiego Blo-
ku Demokratycznego z powodu: braku oświadczeń 
ze strony podanych kandydatów wyrażających zgodę 

Dopisani i skreśleni z list uprawnionych do głosowania w powiecie bolesławieckim30
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na kandydowanie, braku pełnych danych osobowych 
na liście i nieuzupełnieniu ich do 23 grudnia 1946 r.34.

 Nie jest jasnym, czy obie zgłoszone listy były 
efektem rzeczywistej aktywności społecznej, a raczej 
pewnym jest, że kryła się za nią manipulacja mają-
ca podtrzymać nr 3 dla listy Bloku Demokratyczne-
go. Gdyby bowiem nie pojawiły się te listy, byłyby 
do dyspozycji tylko numery 1. i 2. Państwowa lista 
PSL zarejestrowana była pod nr 1, a listy Bloku Par-
tii Demokratycznych wszędzie w kraju miały nr 335. 
Przy dwóch listach wyborczych utrzymanie numeru 
„3” dla listy Bloku Partii Demokratycznych byłoby 
niemożliwe, a możliwym byłoby utrzymanie nr „1” 
przez PSL. Podejrzenie o manipulację o tyle wydaje 
się uzasadnione, że obie listy odrzucone zostały ze 
względów formalnych, a wymogi dotyczące danych, 
jakie należało podać przy kandydatach do sejmu, były 
bardzo jasno określone w dosłownie jednym zdaniu 
ordynacji wyborczej zawartym w art. 3736. Tymcza-
sem na przesłanych listach nie dotrzymano bardzo 
łatwych do spełnienia wymogów. Np. lista ŻBD nie 
podawała wieku kandydatów, miejscowości przy ad-
resie (a podawała ulicę i numer domu) i nie przesła-
no oświadczeń o zgodzie na kandydowanie. Trudno 
zgodzić się w tym przypadku ze zwykłą pomyłką 
lub niedbalstwem, którego konsekwencją było, po 
zarejestrowaniu listy (nadaniu jej numeru), uznanie 
jej za nieważną. Komitet Drobnych Kupców i Rze-
mieślników przedstawił tylko skład komitetu wybor-
czego bez wskazania swoich kandydatów do sejmu. 
W zasadzie poza zgłoszeniem komitetu nie wykonał 
żadnych działań. Takie postępowanie, mające na celu 
rozbicie numerów list, zastosowano w Bielsku, więc 
mogło to mieć także miejsce w Bolesławcu37.

Wydaje się zatem możliwym, że obie pierwsze 
listy 1 i 2 mogły być częścią manipulacji, której ce-
lem było utrzymanie, jak w całym kraju, numeru 3 
dla Bloku Stronnictw Demokratycznych i niedopusz-
czenie do przyznania PSL numeru 1, jak jego lista 
krajowa. Zagadnienie wymagałoby dalszych badań, 
ale trudno uznać za przypadkową niefrasobliwość  
w zakresie spełnienia prostych wymagań formalnych 
ze strony obu unieważnionych list wyborczych i sto-
jących za nimi komitetów wyborczych.

Na listy wyborcze Bloku Stronnictw Demokra-
tycznych w Okręgu nr 39 zebrano 86000 podpisów, 
co wobec wymaganych 100 spowodowało, że sym-
bolicznie zweryfikowano 138 podpisów. W zweryfi-
kowanych przypadkach stwierdzono 6 pomyłek, co 
oznacza, że kryterium formalne spełniły 132 podpisy, 

a zatem kryterium ważności zostało w pełni wypeł-
nione38.

 Oczywiście nie było żadnego błędu na liście kan-
dydatów do sejmu.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa listy 
PSL. Zebrano pod nią 293 podpisy. Komisja Wybor-
cza zakwestionowała błędnych 179, zatem pozostało 
tylko 114 bez błędu, co mogło już narażać listę na 
unieważnienie. Pełnomocnikiem listy PSL na Okręg 
nr 39 była Anna Gadzalanka-Bojarowa39, która zo-
stała poinformowana o stwierdzonych nieprawidło-
wościach 23 grudnia. Do dnia posiedzenia Komisji 
Wyborczej, 28 grudnia 1946 r., pełnomocnik listy nie 
poprawiła, ale lista nadal zachowała ważność.

Oficjalna nazwa listy PSL brzmiała „Polskie 
Stronnictwo Ludowe - Prezes Stanisław Mikołaj-
czyk”. Dodanie informacji o tym, kto był prezesem, 
miało pomóc wyborcom w uniknięciu błędu i nie gło-
sowaniu na PSL „Nowe Wyzwolenie”. Nie zgodzono 
się na taką nazwę i usunięto dodatek „Prezes Stani-
sław Mikołajczyk”40. Na tymże samym posiedzeniu 
Komisji Wyborczej w Bolesławcu, 28 grudnia, skre-
ślono w nazwie listy dodatek - „Prezes Stanisław Mi-
kołajczyk”. 

W całym kraju na przełomie roku trwała wal-
ka o zarejestrowanie list PSL. W Polsce centralnej, 
a szczególnie tam, gdzie PSL był tradycyjnie silny, 
władze bezwzględnie starały się w ogóle unieważnić 
listy ludowców używając przy tym niekiedy bardzo 
brutalnych metod. Na ziemiach zachodnich w zasa-
dzie nie posuwano się aż do unieważniania list, ale 
praca pełnomocników i tu musiała być nietuzinkowa 
i wymagała olbrzymiego wysiłku41.

Pełnomocnik listy PSL w Bolesławcu Anna Ga-
dzalanka-Bojarowa nie uzupełniła listy podpisów 
zebranych pod listą wyborczą PSL, a wymagana nad-
wyżka wynosiła tylko 14 podpisów. Podjęcie przez 
Urząd Bezpieczeństwa działań mających na celu 
zastraszenie tych, którzy podpisali się pod listą PSL 
mogło zagrozić jej unieważnieniem z powodu braku 
wymaganej ilości podpisów. Pomiędzy 20 grudnia 
1946 r. a 9 stycznia 1947 r. do Okręgowej Komisji 
Wyborczej w Bolesławcu wpłynęło 18 podań o wy-
cofanie podpisów pod listą PSL42. Wycofali swoje 
kandydowanie do sejmu zastraszeni przez UB Marian 
Dziubiński i Franciszek Korga43. W dniu 11 stycznia 
1947 r. poparcie listy PSL było już niewystarczające, 
aby mogła spełniać formalne kryterium dopuszcze-
nia do wyborów, ponieważ ilość zweryfikowanych  
i bezbłędnych podpisów wynosiła już tylko 96. Mimo 
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tego władze nie zdecydowały się na jej unieważnie-
nie44. 

Na posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej  
w dniu 11 stycznia 1947 r. ostatecznie ustalono kształt 
list wyborczych, a w protokole z posiedzenia zapisano:
„a) Lista Okręgowa nr 3 pod nazwą Blok Stron-
nictw Demokratycznych i Związków Zawodowych  
- z następującymi kandydatami:
1. Mgr Piaskowski Stanisław
2. Galijski Antoni
3. Bojkowski Antoni
4. Morawski Jerzy
5. Górny Władysław
6. Kowalik Władysław
7. Młynarski Józef
8. Biliński Edward
9. Kozłowski Jan
10. Kohen-Marcinkiewicz Stefan
11. Padewski Stanisław
12. Herbut Franciszek
b) Lista Okręgowa nr 4 pod nazwą „Polskie Stronnic-
two Ludowe” z następującymi kandydatami:
1. Maślak Józef
2. Gadzalanka-Bojarowa Anna
3. Lech Eugeniusz
4. Mikołajczak Florian
5. Wiśniewski Stanisław
6. Kwaśnica Stanisław
7. Zychowicz Antoni
8. Kozłowski Tadeusz

Przypomniano, że 2 kandydatów tj. ob. Dziubiń-
skiego Mariana oraz Korgę Franciszka z powyższej 
listy skreślono, gdyż wyżej wymienieni nadesłali 
pisemne zrzeczenia się z kandydatur na posłów do 
OKW.”45. W ten sposób w Okręgu Wyborczym nr 39 
można było głosować tylko na dwie listy wyborcze o 
numerach „3” i „4”. Na liście nr 3 z Bolesławca był 
na 11 miejscu Stanisław Padewski (ur. 14.09.1905), 
a na liście nr 4 na miejscu 8 Tadeusz Kozłowski (ur. 
04.03.1901), kupiec, prowadzący kawiarnię na stacji 
kolejowej w Bolesławcu46. 

Mężowie zaufania 

 Ponieważ PSL liczyło się z możliwością sfał-
szowania wyborów, jak miało to miejsce w przypad-
ku referendum, a nie miało swoich przedstawicieli  
w komisjach wyborczych, co rządzący osiągnęli sto-
sunkowo łatwo legalnymi metodami, jedyną możli-
wością kontroli przebiegu głosowania było posia-

danie swoich mężów zaufania w poszczególnych 
komisjach wyborczych. W związku z tym ludowcy 
dołożyli wszelkich starań, aby w jak największej  
ilości komisji wyborczych mieć swoich mężów za-
ufania. W Polsce centralnej PSL miało mężów za-
ufania przygotowanych, w zasadzie, dla większości 
komisji wyborczych47. Dla Okręgu nr 39 Anna Gada-
lanka-Bojarowa zorganizowała 28 mężów zaufania. 

Dopuszczenie mężów zaufania do kontroli prze-
biegu wyborów mogłoby bardzo poważnie utrudnić 
dokonanie fałszerstw i manipulacji w czasie samych 
wyborów i później w trakcie liczenia głosów. Aby 
uniemożliwić udział przedstawicieli PSL w tym pro-
cederze zadziałano znienacka, poprzez zaskoczenie, 
trudną do wykonania w krótkim czasie procedurą  
administracyjną. W dniu 28 grudnia Generalny Ko-
misarz Wyborczy wydał Instrukcję nr 1 do Okrę-
gowych Komisji Wyborczych, która nakładała na 
mężów zaufania obowiązek przedłożenia komisjom 
okręgowym zaświadczeń moralnego prowadzenia 
się, wydanych przez właściwych starostów48. Oczy-
wiście wspomniana Instrukcja nr 1 miała bardzo sła-
be podstawy prawne, ale w sposób skuteczny unie-
możliwiła udział mężów zaufania PSL w pracach 
komisji wyborczych49. Anna Gadzalanka-Bojarowa 
dowiedziała się o Instrukcji nr 1 i nr 250 (7 stycznia 
1947 r.) dopiero 14 stycznia, a więc na pięć dni przed 
terminem wyborów. Opisała zaistniałą sytuację na-
stępująco:

„Okólniki Generalnego Komisarza Wyborczego 
przekreśliły właściwy sens instytucji mężów zaufa-
nia. Nadmienić poza tym muszę, że jeden okólnik 
został wydany przez Generalnego Komisarza dnia 28 
grudnia 1946 r., a drugi 7 stycznia 1947 r. Do mo-
jej wiadomości okólniki te dotarły dopiero 15 stycz-
nia 1947 r. na skutek pisma, jakie otrzymałam od 
przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej. 
Dowiedziałam się o tych okólnikach dopiero po zło-
żeniu listy kandydatów na mężów zaufania. Wobec 
tego, że nie ogłoszono tych okólników publicznie 
przy największym usiłowaniu z mojej strony, nie 
mogłam wykonać bezwarunkowego zarządzenia 
przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej  
w przedmiocie złożenia świadectw moralności dla 
mężów zaufania. Przewodniczący Okręgowej Ko-
misji żądał ode mnie w piśmie z dnia 14 stycznia  
1947 r. również dopiero po złożeniu listy mężów 
zaufania osobistego stawienia się ich do Okręgowej 
Komisji Wyborczej po odbiór zaświadczeń i w piśmie 
z dnia 17 stycznia uczynił mnie osobiście odpowie-
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dzialną za ewentualne nie stawienie się mężów zaufa-
nia po odbiór zaświadczeń, mimo że w tak krótkim 
czasie było to fizyczną niemożliwością. Chociaż do-
łożyłam wszelkich starań, nie byłam w stanie uczynić  
zadość żądaniu przew. Okręgowej Komisji Wyborczej.  
Kiedy bowiem chciałam zawiadomić kandydatów na 
mężów zaufania przez Alfredę Kucharczyk w pow. 
Jelenia Góra, aby zgłosili się po odbiór zaświad-
czeń, funkcjonariusze UB w dniu 17 stycznia 1947 r.  
zatrzymali ją po przyjeździe z Bolesławca do Jeleniej 
Góry i nie mogła mojego zlecenia wykonać. Na drugi 
dzień po zgłoszeniu kandydatów na mężów zaufania 
w Okręgowej Komisji Wyborczej tj. w dniu 15 stycz-
nia 1947 r. funkcjonariusze bezpieczeństwa zmu-
szali ich do zrzeczenia się tych funkcji, co wskazuje 
na ścisły kontakt między organami bezpieczeństwa  
a Okręgową Komisją Wyborczą, gdyż uprzednio  
organa te o kandydatach na mężów zaufania nie  
mogły mieć wiadomości. Niektórych kandydatów na 
mężów zaufania, abym nie mogła ich zawiadomić  
o tym, że mają osobiście zgłosić się po odbiór za-
świadczeń, jak Hieronima Ciężczyka, pracownika 
Zarządu Miejskiego w Cieplicach, burmistrz wyde-
legował w dniu 17 stycznia br. służbowo w teren.  
Władysława Ciemniewska, Maria Lesiewska, kan-
dydatki na mężów zaufania, zostały wydelegowane 
służbowo przez prezesa Wojewódzkiego Urzędu 
Ziemskiego w Cieplicach, w którym były zatrudnio-
ne. Fakty przytoczone potwierdzę osobiście, jak rów-
nież stwierdzą je wymienieni kandydaci na mężów 
zaufania. W ten sposób Polskie Stronnictwo Ludowe 
na okręg nr 39 zostało pozbawione mężów zaufania, 
a ponieważ i w składzie Komisji nie miało repre-
zentantów, pozbawione było jakiejkolwiek kontroli  
w akcie wyborczym, a w szczególności w akcie obli-
czania głosów w dniu 19 stycznia 1947 r.”51. 

 Stosunkowo prosty, choć nieprawny i niewyma-
gany ordynacją wyborczą zabieg, okazał się bardzo 
skuteczny. Mężowie zaufania byli ludźmi desygno-
wanymi przez komitety wyborcze i nie musieli ujaw-
niać się wcześniej. Mogli zatem uniknąć inwigilacji 
przez służbę bezpieczeństwa i skutecznie kontrolo-
wać przebieg wyborów. Dla ugrupowania rządzące-
go najważniejszym było po pierwsze uzyskać wiedzę  
o tych ludziach, po drugie uniemożliwić im wypeł-
nienie funkcji męża zaufania albo samą procedurą 
administracyjną, albo mając wiedzę, kim mężowie 
zaufania są, poprzez personalne zastraszenie. Obie 
instrukcje nie zostały ogłoszone publicznie, a jedynie 
wysłane pocztą do pełnomocników obwodowych. 

Nie mogły do nich dotrzeć wcześniej niż po kilku 
dniach, a czas dotarcia mógł dodatkowo przedłużyć 
się z racji Nowego Roku. Nałożyły one obowiązek 
uzyskania świadectwa moralności właściwego sta-
rosty, co natychmiast spowodowało administracyj-
ne trudności w wypełnieniu wymagania. Doszło do 
bezskutecznych protestów na poziomie centralnym52. 
Wypełnienie instrukcji nr 1 nie musiało dać pełnej 
wiedzy o zaangażowanych w kampanię wyborczą 
PSL jeśliby mężowie zaufania niemający świadectw 
moralności nie dotarli do komisji wyborczych. Moż-
liwość penetracji wszystkich stała się możliwa dzięki 
instrukcji nr 2, która łagodziła poprzednią dyspo-
zycję, ale wymagała złożenia listy mężów zaufania 
do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Teraz 
kandydaci na mężów zaufania nie musieli się sta-
rać o świadectwo moralności, ponieważ wystarczy-
ła ich akceptacja przez właściwą okręgową komisję 
wyborczą, po uzyskaniu której musieli oni przybyć 
do Bolesławca i odebrać swoje świadectwo moral-
ności uprawniające do udziału w pracach komisji  
wyborczych jako mężowie zaufania. Pełnomocnik 
listy PSL w Okręgu Bolesławiec Anna Gadzalan-
ka-Bojarowa złożyła listy mężów zaufania PSL 14 
stycznia, a 17 stycznia została powiadomiona listow-
nie przez przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Wyborczej, że mężowie zaufania muszą się osobiście 
zjawić po odbiór zaświadczeń. Trzeba zaznaczyć, że 
wśród mężów zaufania nie było nikogo z powiatu bo-
lesławieckiego, kilka osób było ze Szklarskiej Poręby 
i Cieplic, a na północy okręgu z Kożuchowa. Natych-
miast po złożeniu list władze bezpieczeństwa, wie-
dząc już wobec kogo, uruchomiły maszynę terroru, 
a tam gdzie było możliwe zastosowano łagodniejsze, 
administracyjne metody uniemożliwiając mężom  
zaufania odbiór zaświadczeń pod pretekstem obcią-
żania ich służbowymi wyjazdami. 

Działania zmierzające do uniemożliwienia naj-
mniejszej nawet kontroli nad tokiem wyborów ze 
strony PSL okazały się skuteczne i uniemożliwiły  
w Bolesławcu udział przedstawicieli ludowców  
w procedurze wyborów. 

Wycofanie się kandydatów PSL z Bolesławca 

Na tle różnych represji, jakie spotykały działaczy 
PSL bezpośrednio przed wyborami, interesująca jest 
sprawa prezesa bolesławieckich ludowców, inspek-
tora szkolnego Mariana Dziubińskiego oraz Tade-
usza Kozłowskiego właściciela restauracji na dworcu 
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w Bolesławcu. Obaj byli kandydatami na posłów  
z list PSL. Dziubiński był, jako powiatowy inspek-
tor szkolny w Bolesławcu, osobą doskonale znaną, 
o nieposzlakowanej opinii, czemu nawet PUBP 
w Bolesławcu nie zaprzeczał. W trakcie wizyty  
w okręgu wyborczym Anna Gadzalanka-Bojarowa 
zatrzymała się u niego 18 grudnia 1946 r. W cza-
sie jej wizyty Urząd Bezpieczeństwa przeprowadził  
u niego rewizję i pod pretekstem znalezienia broni 
aresztowano go. Bronią był stary i tak zardzewiały 
sztylet w pochwie, że wydobyto go z niej dopiero 
metodami chemicznymi. Sztylet był zabawką trzy-
nastoletniego syna Dziubińskiego. Świadek aresz-
towania pisała: „W więzieniu prezes Dziubiński 
musiał zrzec się nie tylko kandydatury na posła, 
ale i prezesostwa i w ogóle działalności politycznej 
jako PSL-owiec. Poza tym ciągłymi rozmówkami, 
straszeniem i nękaniem usiłowano zmusić go do pu-
blicznego napiętnowania PSL i prezesa Mikołajczyka 
oraz przejścia do innej partii i poparcie Bloku Demo-
kratycznego. Aby uniknąć publicznych wypowiedzi  
kilkanaście dni przed wyborami prezes Dziubiński 
musiał usunąć się z terenu miejsca swego zamiesz-
kania i miejsca pracy, za co obrzuca się go mianem 
zdrajcy trzymającego z podziemiem. Człowiek ten, 
wielki patriota i szczery demokrata, cieszący się  
szacunkiem i poważaniem nie tylko wśród nauczy-
cielstwa jako inspektor szkolny, ale całego społeczeń-
stwa, a nawet przeciwników politycznych, nie może 
spełniać swoich zawodowych obowiązków dlatego 
tylko, że chce być niezależnie myślącym człowie-
kiem.”53. PUBP w Bolesławcu ustosunkował się do 
zarzutów Anny Gadzalanki-Bojarowej wyrażonych 
w trybie protestu wyborczego. Wysunięte zarzuty 
nazwano nieuzasadnionymi i złośliwymi, ponieważ 
to MO zatrzymało Dziubińskiego za posiadanie 
przedmiotów wojskowych. Wprawdzie natychmiast 
go zwolniono54, ale inspektor Dziubiński musiał być 
solidnie zastraszony, ponieważ 10 marca 1947 r.  
złożył oświadczenie w PUBP, że w więzieniu nie był 
do niczego zmuszany, a wyjechał, ponieważ był chory  
i udał się do lekarza do Warszawy55. 

Drugim kandydatem na posła z Bolesławca był 
Tadeusz Kozłowski prowadzący restaurację na dwor-
cu kolejowym. Szczegóły jego rezygnacji z kandydo-
wania nie są znane i pełnomocnik listy prawdopodob-
nie także ich nie znała, ponieważ poza informacją, że 
opuścił miejsce zamieszkania, dodatkowych okolicz-
ności nie podała. Przewodniczący Okręgowej Komi-
sji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu Urbański napisał: 

„Tymczasem jak wynika z zaświadczenia burmistrza 
miasta Bolesławca (zał. nr 25) ob. Kozłowski po 
prostu wyjechał do Warszawy, bo mu się na Dolnym 
Śląsku, z jemu tylko wiadomych przyczyn, nie po-
dobało. Nikt go jednak do tego nie zmuszał, ani też 
nikt go nie gonił. Wyjazd jego nie miał nic wspól-
nego z polityką, czego dowodem to, że nie wrócił. 
Najbardziej zaangażowani w akcji wyborczej PSL 
siedzą na miejscu przez nikogo za ich działalność 
nienagabywani. Ob. Kozłowski był najmniej znanym 
członkiem PSL. Nie okazywał żadnej działalności  
w tym kierunku.”56. Kozłowski wyjechał z Bolesław-
ca w pośpiechu, bez wymeldowania się. Wymeldo-
wał się nieosobiście w styczniu 1947 r. i pozostał  
w Warszawie. Z pisma burmistrza Bolesławca wyni-
ka, że przyczyną nagłego wyjazdu była choroba57.

 W obu przypadkach kandydatów na posłów PSL 
z Bolesławca oficjalną przyczyną utraty ich zaintere-
sowania dla polityki i konieczności opuszczenia Bo-
lesławca były przyczyny zdrowotne, które doskonale 
nadawały się na pretekst nagłej zmiany planów. Nie 
bezzasadne jest zapewne także i to, że ludzie ci nie 
tylko wycofali się z działalności politycznej, ale i na 
stałe opuszczali miejsce zamieszkania i pracę, w obu 
przypadkach intratną. Być może był to warunek po-
zostawienia ich w spokoju w przyszłości, a może da-
lekowzroczność samych zainteresowanych, którym 
powszechna wiedza o ich poglądach politycznych  
i ich zaangażowaniu mogła w przyszłości poważnie 
zaszkodzić tak w karierze zawodowej, jak w życiu 
prywatnym. Takie następstwa opowiedzenia się po 
stronie opozycji demokratycznej pobrzmiewają na-
wet w piśmie Urbańskiego wskazującego, że działa-
cze PSL nienagabywani przez nikogo siedzą spokoj-
nie. To później miało się zmienić. 

Nadużycia i terror wobec działaczy PSL 

 Nadużycia i terror wobec działaczy PSL przybie-
rały także brutalne formy, a pamiętać trzeba, że na 
terenie Obwodu nr 39, w Żaganiu 16 grudnia, doszło 
nawet do zabójstwa członka PSL Józefa Basiaka.  
Basiak został ciężko postrzelony przez ORMO  
w czasie transportowania materiałów wyborczych 
PSL, w wyniku czego następnego dnia zmarł. Relacja 
znana jest tylko z materiałów Urzędu Bezpieczeństwa, 
więc trudno odtworzyć rzeczywisty przebieg wypad-
ków58.

Represje objęły prawie wszystkich angażujących 
się w kampanię wyborczą PSL. Pełnomocnik listy 
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Anna Gadzalanka-Bojarowa opisała je w dwóch  
listach. Pierwszy pochodzący z 1 stycznia adreso-
wany był do Generalnego Komisarza Wyborczego 
w Warszawie59, a drugi z 2 stycznia 1947 r. bezpo-
średnio do Prezydenta Krajowej Rady Narodowej60. 
Oczywiście oba listy pozostały bez odpowiedzi.  
W listach pełnomocniczka opisuje szczegółowo szy-
kany, jakie zastosowało wobec niej PUBP nie tylko 
w Bolesławcu, ale i w Szprotawie w drugiej połowie 
grudnia 1946 r. Skutkiem tych działań było przechwy-
cenie przez Urząd Bezpieczeństwa list kandydatów 
na posłów z okręgu bolesławieckiego. Zastosowano 
wobec niej niewybredne szykany. Do najbardziej 
spektakularnych doszło w Szprotawie: „Na wartowni 
mimo moich protestów, powoływania się, że jestem 
posłem, sterroryzowano mnie brutalnie i siłą odebra-
no wszystkie papiery z torebki, następnie zamknięto 
w małym zimnym pokoiku na strychu, gdzie jeszcze 
dokonano na mnie dokładnej rewizji osobistej z po-
gwałceniem najprymitywniejszej przyzwoitości.

Kiedy po całej nocy siedzenia sama odryglowałam 
drzwi, zeszłam do sali, gdzie znajdowali się funkcjona-
riusze UB i zapytałam ich, czy komendant wie o tym, 
że zatrzymany jest posłem do KRN - jeden z obecnych 
krzyknął: „ale poseł z PSL - PSL-owcy to bandyci”61.

Im bliżej było terminu wyborów, tym bardziej  
represje nasilały się. Ze źródeł jawi się obraz nierów-
nej walki ludowców, jedynej jeszcze wówczas ostoi 
demokracji, walczącej politycznie nie z blokiem par-
tii politycznych, ale całą potęgą państwa już totali-
tarnego, walki skazanej na klęskę. Za tą walką kryli 
się niezwykle odważni ludzie, jak Hanna Gadzalan-
ka-Bojarowa i oczywiście ci także odważni, których 
jednak złamano. Złamano wówczas całe społeczeń-
stwo i na wiele lat wybory w Polsce zamieniły się  
w kpinę z demokracji. Taka była specyfika PRL-u.

Hanna Gadzalanka-Bojarowa złożyła 2 lutego 
1947 r. protest wyborczy62. Wniosła o unieważnie-
nie wyborów w okręgu bolesławieckim z powodu 
przestępstw63. W dniu 26 kwietnia 1947 r. przewod-
niczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bo-
lesławcu dr inż. Tadeusz Urbański złożył do Sądu 
Najwyższego w Łodzi oświadczenie przeciwko  
zarzutom zawartym w proteście przeciwko waż-
ności wyborów w okręgu wyborczym nr 3964. Ten  
obszerny dokument ustosunkowuje się do wszystkich 
zarzutów łamania prawa i przypadków terroryzowa-
nia osób zaangażowanych w kampanię wyborczą po 
stronie PSL. Wszystkie przypadki łamania prawa  
zostały w nim przedstawione w zupełnie innym świe-

tle, korzystnym dla obozu rządzącego. Rozwiązanie 
sprawy okazało się niezwykłe. Nie wiadomo jakim 
naciskom podlegała pełnomocniczka, której nie chro-
nił już immunitet poselski, ale 22 września 1948 r. 
protest swój wycofała65.

Finał sprawa znalazła w Sądzie Najwyższym, 
który w orzeczeniu z dnia 10 grudnia 1948 r., wo-
bec wycofania przez pełnomocnika listy PSL protestu 
wyborczego o unieważnienie wyborów w okręgu nr 
39 w Bolesławcu, protest pozostawił bez rozpozna-
nia66. Takie rozwiązanie było dla władz najlepszym  
z możliwych, zamykało bowiem jakąkolwiek dys-
kusję na temat naruszenia prawa w czasie wyborów. 
Autor protestu został przekonany o właściwym prze-
biegu kampanii wyborczej i wyborów i wycofał się 
ze swojego niesłusznego stanowiska. Sąd Najwyższy 
zaś nie musiał badać dość ewidentnych przypadków 
gwałcenia praw obywatelskich i siania terroru. 

Wycofanie protestu wyborczego Hanny Gadza-
lanki-Bojarowej miało miejsce już w zupełnie innej 
rzeczywistości politycznej. Po wyjeździe prezesa 
Mikołajczyka, PSL chylił się ku upadkowi. Opozy-
cji politycznej już w zasadzie prawie nie było, a na-
wet PPS za chwilę miała zostać wchłonięta przez PPR  
i zniknąć ze sceny politycznej wraz z całym swoim 
niewygodnym dla proradzieckich komunistów etosem. 

Propaganda i agitacja obozu rządzącego 

Obóz rządzący, idący do wyborów w Komitecie 
Wyborczym Partii Demokratycznych i Związków 
Zawodowych z listą zarejestrowaną pod nr 3, dys-
ponował w zasadzie całym aparatem państwowym 
nastawionym na jeden cel: wygrać bezwzględnie wy-
bory. Oprócz represji wobec opozycji uruchomiono 
gigantyczny aparat propagandowy. W powiecie bo-
lesławieckim Komisja Międzypartyjna organizowała 
trójki partyjne prowadzące działania propagandowe 
w terenie. Do zbierania podpisów pod listą Bloku 
Demokratycznego zobowiązano wójtów i sołtysów67. 
Przyporządkowano także działaczom odpowiednie 
odcinki w terenie. „Uchwalono i podzielono na gmi-
ny, który z towarzyszy ma gdzie pracować:
tow. Będkowski: Krasiewice (Kraszowice) i fabryki;
tow. Dziugieł: gm. Książkowe (Milików), gm. Klesz-
czowa (Kliczków), gm. Czerna, m. Grodów;
tow. Wrona: gm. Kotlinki (Kraszowice), Trebin (Mały 
Trzebień), gm. Książkowe (Milików) i wschodnia 
część gminy Niebylczyce (Warta Bolesławiecka); 
tow. Najder: Bolesławiec”68. 
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Nawet tak sprawna organizacja nie musiała 
przynosić w pełni oczekiwanych efektów, zwłasz-
cza na wsi, gdzie osadnicy razem czuli się pewniej.  
W Dąbrowie Bolesławieckiej osadnicy z Jugosławii 
odmówili podpisania listy na Blok Demokratyczny.  
Tow. Najder informował: „Dodatkowo z gromady 
Dąbrowej podpisów nie zebrano od ludności Polaków 
z Jugosławii, którzy odmówili podpisów tłumacząc 
się nieświadomością, na kogo mają głosować.”69.  
W styczniu 1947 r. wszyscy Polacy z Jugosławii byli 
już na tyle długo w powiecie bolesławieckim, że  
doskonale wiedzieli, z jakimi siłami politycznymi 
mieli do czynienia. Natomiast nie można odmówić 
im sprytu i inteligentnego zachowania w obliczu na-
trętnej propagandy.

Wydano olbrzymie ilości materiałów propagan-
dowych, zorganizowano wiele wieców. Pomysłem 
na szeroką mobilizację społeczeństwa było tworzenie 
obywatelskich komitetów wyborczych, które nawo-
ływały do manifestacyjnego, jawnego i zbiorowe-
go głosowania na listę nr 370. Ta metoda pozwalała 
nie tylko na skuteczniejszą mobilizację wyborców, 
ale pozwalała także łatwiej ich kontrolować. Także  
w Bolesławcu powstał Obywatelski Komitet Wy-
borczy pod przewodnictwem Starosty Powiatowego 
Jana Kumosza. 

W skład Komitetu weszli ponadto:
- I wiceprzewodniczący - Stanisław Stolarczyk, SD;
- II przewodniczący - Maculewicz, brak imienia,  
Związek Zawodowy Kupców;

Prezydium:
- Aleksander Wrona - przewodniczący PRN;
- Franciszek Ciastoń - wicestarosta;
- Władysław Tatarczan - kierownik szkoły;
- Henryk Krautman - lekarz powiatowy;

Członkowie komitetu:
- Jan Borek, PPS;
- Celestyn Lykowski, PPR;
- Czesław Kwiatkowski, Związek b. Więźniów Poli-
tycznych;
- Rudolf Skorupa, SD;
- Wiktor Zyzon, OMTUR;
- Stanisław Jakubowski, ZWM;
- Władysław Napiórkowski, Związek Osadników 
Wojskowych;
- Bolesław Sajdak, Samopomoc Chłopska;
- Władysław Surowiak, Związek Inwalidów;
- Andrzej Czupkiewicz, Cech Zbiorowy;
- Bolesław Koran, komendant RKU;
- Franciszka Zielińska, Liga Kobiet;

- Władysław Zieliński, naczelnik PKP;
- Stanisław Sizieniewski, naczelnik Urzędu Poczto-
wego;
- inż. Tadeusz Markowski, przemysł;
- Adam Rozmus, delegat Polaków z Jugosławii;
- Ignacy Kunecki, delegat Polaków z Jugosławii;
- Stanisław Padewski, delegat Polaków z Jugosławii.

Komitet rozsyłał datowaną na 14 stycznia 1947 r. 
ulotkę. Miała ona motto: „Zwycięstwo Bloku Demo-
kratycznego, to przyszłość i rozwój Państwa Polskie-
go, oraz gwarancja utrzymania przy macierzy prasta-
rych naszych Ziem Piastowskich”. Ulotki rozsyłane 
były imiennie. Jedyny zachowany egzemplarz został 
dołączony do protestu wyborczego Hanny Gadzalan-
ki-Bojarowej, a jego adresatem był prezes bolesła-
wieckiego PSL Marian Dziubiński.

Ulotka wzywała do zbiorowego i manifestacyjne-
go głosowania.

„Obywatelski Komitet Wyborczy wzywa Ob. do 
zbiorowego i manifestacyjnego głosowania w dniu 
19 stycznia 1947 r. na listę Bloku Stronnictw Demo-
kratycznych nr 3.

Dla usprawnienia akcji głosowania należy stawić 
się w dniu 19 I 1947 o godz….w……. skąd wyborcy 
grupami ruszą do Komisji wyborczej.

Uwaga! Przy głosowaniu należy powołać się na 
nr kolejny spisu wyborców 329.”71.

Skład Komitetu Wyborczego odzwierciedlał  
w zasadzie strukturę administracyjną i społeczną  
powiatu. Oczywiście nie sposób stwierdzić, na ile 
jego firmowanie własnym nazwiskiem było dobro-
wolnym wyborem, a na ile „propozycją nie do odrzu-
cenia”. Przebieg głosowania zdaje się wskazywać na 
skuteczność tej metody łączącej w sobie propagandę 
z przymusem. 

Przebieg i wyniki wyborów 

Z zachowanych meldunków wysłanych jeszcze  
w trakcie trwania wyborów z godzin 14.00 i 15.00  
zestawionych zbiorczo przez Urząd Wojewódzki 
Wrocławski jawi się następujący obraz wyborów: 
„Przebieg wszędzie spokojny. Głosowanie rozpoczę-
ło się o godz. 7 wg planów, przewidujących oddanie 
głosów w ustalonej kolejności dla poszczególnych 
ulic i zakładów pracy. Przed wszystkimi lokalami 
znajdują się duże kolejki czekających. Wiele zakła-
dów pracy przyszło w zwartych grupach z orkiestra-
mi. Porządku nigdzie nie zakłócano. W kilku powia-
tach manifestacyjnie, jawnie.”72. 
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Z powiatu bolesławieckiego pierwszy zbiorczy 
meldunek pochodzi z godz. 18.00: „Powiat Bolesła-
wiec do godz. 18.00 90% jawnie”73. Oczywiście trud-
no odnieść się do treści tego komunikatu. Czy rzeczy-
wiście 90% wyborców w powiecie bolesławieckim 
głosowała jawnie? To prawdopodobne, biorąc pod 
uwagę możliwość stosowania presji lub przymusu. 
Pewne fakty o tym świadczą. PSL nie miało mężów 
zaufania, więc bardzo trudno było mu zbierać szcze-
gółowe dane lub dowody nadużyć. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że każda komisja wyborcza posiadała liczną 
ochronę składającą się z pracowników bezpieczeń-
stwa i milicji w zasadzie możliwe były rozwiązania 
siłowe. Anna Gadzalanka-Bojarowa w swoim prote-

W rozbiciu na poszczególne obwody powiatu bolesławieckiego wyniki wyglądały następująco77:

ście wyborczym przytacza takie przykłady z całego 
okręgu bolesławieckiego, w tym także z samego po-
wiatu bolesławieckiego: „W czasie przeprowadzania 
aktu głosowania w dniu 19 stycznia dopuszczono się 
w okręgu nr 39 dalszych nadużyć ordynacji wybor-
czej. Pierwszeństwo w głosowaniu miały grupy zor-
ganizowane i wyborcy z zaproszeniami do głosowa-
nia na listę nr „3”. Pogwałcono tajność głosowania 
przez podglądanie, co wyborca wkłada do koperty, 
albo wprost pytano, co posiada w ręku. Takie wypad-
ki miały miejsce w obwodzie nr 274, w którym po-
dobny terror zastosowano do wyborców wsi Łasice 
(Łaziska) gm. Niebylczyce (Warta Bolesławiecka). 
Wyborcom, którzy uprzednio nie oświadczyli, że 
będą głosować na listę Bloku, albo co do których nie 
miano zaufania jako do sympatyków Bloku, oznaj-
miano, że nie fi gurują w spisie wyborców, mimo, że 
fi gurowali. Stwierdzono wiele wypadków areszto-
wań wyborców, którzy sprzeciwili się pogwałceniu 
ich woli; były także przypadki pobicia.”75. Możliwe, 
że w atmosferze zastraszenia wyborcy głosowali jaw-

nie, bojąc się konsekwencji innego postępowania niż 
oczekiwanego przez komisję wyborczą. 

Okręgowa Komisja Wyborcza zestawiła wyni-
ki wyborów dla całego okręgu 39 w Bolesławcu 21 
stycznia 1947 r.:
„Osób uprawnionych do głosowania w okręgu było 
168 522, głosujących 161 012, głosów nieważnych 
1455, głosów ważnych 159 557.
Głosów ważnych oddanych na listę nr 3 (trzy) 147 174.
Głosów ważnych oddanych na listę nr 4 (cztery) 
123876. Oznaczało to, że na listę Bloku Demokratycz-
nego oddano 91,38%, na PSL 7,69%, głosów nieważ-
nych 0,90%.

W wyniku wyborów ani jeden z kandydatów PSL 

z okręgu nr 39 w Bolesławcu nie zdobył mandatu 
poselskiego. Wszystkie 6 miejsc przypadło Blokowi 
Partii Demokratycznych i Związków Zawodowych. 
Do sejmu dostało się pierwszych sześciu z listy nr 3.

W powiecie bolesławieckim rządzący Blok De-
mokratyczny odniósł olbrzymie zwycięstwo wybor-
cze. Wybory te odbyły się z pogwałceniem zasad 
demokracji i powinny być unieważnione, jak o to 
wnosiła pełnomocnik listy PSL Hanna Gadzalanka-
-Bojarowa. Tak się nie stało, bo nie o demokratycz-
ne wybory chodziło rządzącym, a o legitymację ich 
totalitarnej władzy. Nie mamy innych wyników niż 
te, ofi cjalnie przedstawione przez władze, a z powia-
tu bolesławieckiego nie ma żadnych innych danych. 
Trudno jednak sobie wyobrazić tak nieprawdopo-
dobnie niskie wyniki PSL w okręgach Kraśnik, czy 
Czerna gdzie na opozycję padły pojedyncze głosy. 
Czy tak mogło być? Czy kiedykolwiek uda się co-
kolwiek więcej ustalić, trudno wyrokować78. Terror 
i manipulacja sprawiły, że nie można dać odpowie-
dzi na pytanie, jakiej władzy chciało społeczeństwo 
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14 Ustawa z dnia 22 września 1946 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego. Dz. U. 1946, nr 48, poz. 274.; Więcej na ten 
temat por. Cz. Osękowski, op. cit., s. 38.
15 Patrz. Art. 14 ustawy. Ustawa z dnia 22 września 1946 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu ustawodawczego., op. cit.
16 AAN, Biuro Generalnego Komisarza Wyborczego [dalej: BGKW], sygn. 126, Wyciąg z protokołu posiedzenia Wojewódzkiej Rady 
Narodowej, odbytego w dniu 19 XI 1946 w Sali konferencyjnej Wrocławskiego Urzędu Wojewódzkiego., br. pag.
17 Nominacje wraz z pokwitowaniami ich odbioru patrz: Ibidem.
18 Była to powszechnie stosowana praktyka. Por. Cz. Osękowski, op. cit., s. 41.
19 Patrz: AAN, BGKW, sygn. 126, Akta sprawy protestu wyborczego Okręg 39 w. Bolesławiec 1947, Protest przeciwko ważności 
wyborów w okręgu wyborczym nr 39, z 2.02.1947, s. 3 oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 39 w Bolesławcu dr 
inż. Tadeusz Urbański do Sądu Najwyższego w Łodzi, Oświadczenie przeciw zarzutom zawartym w proteście przeciwko ważności 
wyborów w okręgi wyborczym nr 39, Bolesławiec 26 kwietnia 1947, ibidem, k. 42. 
20 AAN, BGKW, sygn. 124, Protokół nr 1 z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu z dnia 26.11.1946 r., br. pag.
21 Ibidem, Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu w dniu 7 XII 1946 r., br. pag.
22 Ibidem, Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu w dniu 14 grudnia 1946 r., br. pag.
23 Ibidem, Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu w dniu 28 grudnia 1946 r., br. pag.
24 Ibidem, Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu odbytego w dniu 11 stycznia 1947 r., br. pag.

w początku 1947 r.79.
 Bez względu na metodę, wybory zostały wygra-

ne. 4 lutego 1947 r. po raz pierwszy zebrał się Sejm 
Ustawodawczy, a już 6 lutego powołano nowy rząd. 
Polska rozpoczęła dryf w kierunku stalinizacji ko-
lejnych dziedzin życia. Sukces wyborczy koncepcji 
PPR oznaczał likwidację niezależnych środowisk 

politycznych nie tylko opozycyjnych, ale przede 
wszystkim koalicyjnych. Zaraz po wyborach, pod 
koniec kwietnia 1947 r. PPR zaczęła wysuwać hasło 
konieczności zjednoczenia ruchu robotniczego. 

Adam Baniecki 



20

Adam Baniecki

25 Ibidem, Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu z dnia 16 stycznia 1947 r., br. pag.
26 Ibidem, Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu z dnia 17 stycznia 1947 r., br. pag.
27 Szczegółowe omówienie zagadnienie prawa wyborczego patrz: Cz. Osękowski, op. cit., s. 38.
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obalenia demokratycznego ustroju państwa.”, Ustawa z dnia 22 września 1946 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu ustawodawczego., op. cit.
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towski, „My wszyscy są od pracy fizycznej…” Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956), Bolesławiec-Wrocław 
2012, s. 112-122, Rozdział 3 Referendum, wybory, represje wobec PSL.
30 Zestawienie sporządzono na podstawie: AAN, BGKW, sygn. 124, Okręgowa Komisja Wyborcza nr 39. Wykaz skreślonych i dopi-
sanych wg Obwodów, br. pag.
31 Komitet tworzyli: Antoni Tomczak, Michał Grzęda, Marceli Michalak, Wiktor Piechowiak, Władysław Pustraski, Włodzimierz 
Szubert, Feliks Stroński, Jan Szykny, Jan Anteniak, Leon Matuszkiewicz, Zygmunt Natczak. Patrz: Ibidem, br. pag.
32 Żydowski Blok Demokratyczny zgłosił trzech kandydatów do sejmu: Jakuba Egit, Jakuba Słuckiego i Lazara Frydmana. Patrz: Ibidem, br. pag.
33 Ibidem. Protokół posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu w dniu 28 XII 1946, br. pag.
34 Ibidem.
35 „Lista państwowa PSL otrzymała nr 1. Nie był on jednak utrzymywany w Okręgach. Tam ludowcy mieli zróżnicowane numery: 
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numerami list wyborczych w okręgach było działaniem celowym, obliczonym na utrudnienie PSL kampanii wyborczej i odebranie 
części głosów na rzecz PSL „Nowe Wyzwolenie” i SP.” Por. Cz. Osękowski, op. cit., s. 71. Por także: R. Turkowski, Polskie Stronnic-
two ludowe w obronie demokracji 1945–1949, Warszawa 1992, s. 196. 
36 Art. 37 mówił: „W zgłoszonych listach kandydatów należy podać nazwisko, imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania każdego 
kandydata. Nazwiska kandydatów winny być oznaczone kolejnymi numerami, poczynając od 1 w porządku pierwszeństwa do otrzy-
mania mandatu”. Por.: Ustawa z dnia 22 września 1946 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego., op. cit.
37 „W Bolesławcu powstała bezpartyjna lista rzemieślników, kupców i drobnej wytwórczości w celu rozbicia głosów”. Por. R Tur-
kowski, op. cit., s. 199.
38 Por. AAN, BGKW, sygn. 124, br. pag. Protokół posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej nr 39 w Bolesławcu w dniu 28 XII 1946.
39 Anna Gadzalanka-Bojarowa (1907–1995), nauczycielka. Była posłanką KRN w latach 1945–1947. Działała później w ZSL, nawet 
jako tzw. senior ruchu. W 1978 r. usunięta z ZSL za wystosowanie do NK ZSL listu otwartego krytykującego projekt ustawy o ubez-
pieczeniu rolniczym. 
40 Por. Cz. Osękowski, op. cit., s. 71.
41 „Ostre represje dotykały PSL także na Ziemiach Odzyskanych. Wprawdzie list PSL nie unieważniano, ale pełnomocnicy musieli 
pokonać poważne trudności przy ich rejestrowaniu.”, Por. R. Turkowski, op. cit., s. 123.
42 AAN, Biuro Generalnego komisarza Wyborczego, sygn. 124, br. pag.
43 Por. R. Klementowski, op. cit., s. 120.
44 AAN, BGKW, sygn. 124, Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Bolesławcu odbytego w dniu 4 stycznia 1947 r., 
br. pag.
45 Ibidem, Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Bolesławcu odbytego w dniu 11 stycznia 1947 r., br. pag.
46 AAN, BGKW, sygn. 126, Ogłoszenie, Bolesławiec 3 stycznia 1947 r., br. pag.
47 Szczegółowo na ten temat por. R. Turkowski, op. cit., s. 204-207.
48 AAN, BGKW, sygn. 126, „Generalny Komisarz Wyborczy, Warszawa, ul. Wiejska 8.
Warszawa 28.12.1946 r. B. pilne! Do Przewodniczących Okręgowych Komisji Wyborczych
Instrukcja nr 1
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49 Zaświadczenia w skali kraju udało się uzyskać tylko dla 8,3% komisji. Patrz. R. Turkowski, op. cit., s. 207.
50 AAN, BGKW, sygn. 126.
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spisów kandydatów na mężów zaufania i sprawdzić w miarę możności ich oblicze moralne. Jeżeli to sprawdzenie wypadnie dodatnio, 
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w okręgu wyborczym nr 39., k. 7.
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12. Specjalny Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(12. Pułk Kawalerii) w Bolesławcu w 1945 r. (część I)

W okresie od wkroczenia pierwszych oddziałów 
wojsk sowieckich 12 lutego 1945 r. do przybycia 
żołnierzy Wojska Polskiego w Bolesławcu i bezpo-
średnio sąsiadującym z nim terenie rozgościły się 
następujące jednostki Armii Czerwonej1: 147. Armij-
na Brygada Artylerii Armat2, 12. Dywizja Przeciw-
lotnicza, Polska Brygada „GOS - Bezpieki”3, dawna 
Komendantura miasta4 Bunzlau5, Obóz repatriacyjny 
Nr 273, Szpitale: nr 2051 i 4859. Wszystkie, oprócz 
polskiej jednostki, podporządkowane były 65. Armii, 
z siedzibą sztabu w Wałbrzychu6. 

Dyslokacja i organizacja pułku 

 Na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego Marszałka Polski Michała Żymier-
skiego Nr 0128/Org. z dnia 25 maja 1945 r. dowód-
ca I Armii Wojska Polskiego7 I Frontu Białoruskiego 
gen. płk Stanisław Popławski 4 czerwca wyłączył ze 
składu swych oddziałów 2. Samodzielną Brygadę 
Zaporową8 przekazując ją Korpusowi Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego. 2. SBZ początkowo otrzymała 
rozkaz wyruszenia do Wrocławia, ale po kilku dniach 
zmieniono go na Bolesławiec (niem. Bunzlau), gdzie 
niebawem przystąpiono do przeformowania na 12 
Specjalny Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego i 7 Sam. Batalion Ochrony9. Sztab przyszłe-
go pułku „zameldował się” w Bolesławcu już 10, 
a „główne siły” - 13 czerwca10. Tyły brygady wraz  
z częścią sprzętu, w związku z brakiem transportu 
kolejowego i benzyny, pozostały jakiś czas w Myśli-
borzu (niem. Soldin, obecnie woj. zachodniopomor-
skie). Jeszcze w drugiej połowie września wagonami 
przewożono dobytek z dawnego miejsca postoju.  
W „Księdze ewidencji personalnej oficerów 12 Spec. 
Pułku”11 jako pierwszy dzień pobytu prawie wszyst-
kich oficerów widnieje data 21 czerwca 1945 r. To 
tę datę dowódca KBW nakazał uważać za dzień roz-
formowania brygady i sformowania w/w jednostek12.  
W ten oto sposób pierwszą polską jednostką wojsko-
wą w Bolesławcu stał się 12. Specjalny Pułk Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (12. Pułk Kawalerii). 
12. Specjalny Pułk KBW to tajna nazwa jednostki. 
W korespondencji o charakterze jawnym, rozkazach 
wyjazdu żołnierzy na urlop itp. używano nazwy: 
12. Pułk Kawalerii, bądź, od końca sierpnia numeru 
poczty polowej 8369413. Pułk ten podporządkowany 

został bezpośrednio 4. Brygadzie Wojsk Wewnętrz-
nych ze sztabem w Łodzi. Dowództwo wojsk mieści-
ło się w Warszawie14. 

Ppłk Aleksander Iwaszkiewicz w swym rozkazie 
specjalnym, także z 21 czerwca, informuje, że „na 
podstawie wspomnianych wyżej rozkazów dowód-
ców: NDWP i Korpusu nr 098 z 4 czerwca, w rejonie 
Bunzlau rozformował 2. SBZ i na jej bazie sformo-
wał 12. Specjalny Pułk w składzie 80 oficerów, 269 
podoficerów i 800 szeregowych (łącznie 1149) oraz 
7. SBO”15, jak również to, że właśnie w tym dniu 
objął dowodzenie pułkiem, a „na swoich zastępców 
wyznaczył” mjra Antoniego Pundę (d/s polit.-wych.) 
i mjra Witolda Chaneckiego (z-cę d/s lin.). Ponadto 
szefem sztabu został mjr Marian Kamiński, a kwa-
termistrzem pułku mjr Jan Krywochize16. Pierwszy 
rozkaz dzienny, który ukazał się 29 czerwca 1945 r. 
oprócz wyznaczonych żołnierzy do służb, zawierał 
999 nazwisk oficerów, podoficerów i szeregowców 
wcielonych do pułku ewidencyjnie i etatowo z dniem 
30 czerwca 1945 r.17. Z meldunku szefa sztabu pułku 
do szefa sztabu KBW z 1 lipca 1945 r. dowiadujemy 
się, że „12. Specjalny Pułk KBW został rozlokowany 
w koszarach kawaleryjskich na południowym skraju 
m. Boleslaw (Bunclau)...”18. Ponieważ już wcześniej 
prawie cała prawa strona kompleksu koszarowego 
(od dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego w kierunku do 
Starych Jaroszowic) zajęta została przez 147. ABAA 
ACz, pułkowi udostępniono budynki koszarowe po 
lewej stronie, łącznie z pobliskimi domami jednoro-
dzinnymi aż do wzniesienia terenu w kierunku po-
łudniowym za obiektami stajennymi19. Mimo to nie 
najlepiej oceniano warunki rozmieszczenia ludzi i 
sprzętu. 7 lipca 1945 r. dowódca pułku skierował pi-
smo do „Wojewody Buncławskiego Województwa”, 
w którym napisał m.in.: „W związku z zarządzeniem 
dowództwa Armii Czerwonej i opuszczeniem przez 
wojska ACz terytorium Polski20, zostanie zwolnio-
ny cały szereg pomieszczeń i koszar zajmowanych 
dotychczas przez ACz. W waszym zarządzie stacjo-
nowania jest nasza jednostka 12-ty Specjalny Pułk 
KBW i prosimy zatym o poparcie i pomoc celem 
uzyskania dla jak najlepszego odpowiedniego po-
mieszczenia jej stanu”21.

Pułk, poza niewielkimi zmianami, funkcjonował 
w następującej strukturze organizacyjnej (w nawia-
sach liczba osób - żołnierzy wchodzących w ich 
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Płk Marian Bobryk, ppłk Władysław Jędryczka, płk Aleksander Iwaszkiewicz, płk Kazimierz Nienartowicz, ppłk Henryk Ligocki, 
ppłk Adam Kubrak, maj 1987 r. - zdjęcie udostępnione przez płk Władysława Jędryczkę

skład): dowództwo (5), sztab (11), sekcja politycz-
no-wychowawcza (4), szefowie służb (5), oddział 
gospodarczy (12), kompania łączności (68), pluton 
saperski (23), pluton ochrony (26), dywizjon kawa-
lerii (467), batalion zmotoryzowany (401), bateria ar-
tylerii moździerzy (52), klub żołnierski (5), orkiestra 
(15), ambulans sanitarny (9), ambulans weterynaryj-
ny (6), magazyn taborowo-mundurowy (3), warsztat 
mundurowo-szewski (8), magazyn żywnościowo-fu-
rażowy (4), stołówka i kuchnia (7), magazyn i warsz-
tat artyleryjsko-techniczny (8) i kompania transporto-
wo-gospodarcza (21)22.

Skład osobowy ulegał ciągłym zmianom. Szef 
sztabu pułku w jednym z pierwszych meldunków 
napisał Szefowi Sztabu KBW: „…wyjaśniam, że do 
dnia 1 lipca br. z liczby żołnierzy rozformowanej 2. 
SBZ przyjęto na ewidencję wg stanowisk etatowych 
1000 osób. Pozostałych w liczbie 149 ludzi przyjęto 
tylko na wyżywienie, ponieważ pełnią służbę przy 
ochronie majątków znajdujących się w dużej odle-
głości od miejsca postoju Pułku”23. W pierwszych 
dniach lipca na stanie pułku figurowały nawet 1192 
osoby (109 oficerów, 338 podoficerów i 745 sze-
regowych)24, a tuż przed rozformowaniem - 97925. 
Przewidywanej przyszłościowo etatem ilości 1436 
żołnierzy i 793 koni (na początku lipca było 354, a 
w październiku 280) oraz sprzętu technicznego pułk 
nie osiągnął26 .

Moc bojowa

Moc bojową pułku stanowiły:
- w dywizjonie kawalerii - dwa szwadrony ułanów  

(w szwadronie po 4. plutony ułanów, pluton ckm  
i pluton rusznic ppanc) oraz kompania cyklistów  
(o składzie 3. plutonów cyklistów);
- w batalionie zmotoryzowanym - dwie kompanie 
strzelców zmotoryzowanych (w każdej po 3 pluto-
ny strzelców) i kompania samochodów pancernych  
(w niej 4 plutony);
- w baterii artylerii moździerzy - jeden pluton dział 45 
mm i dwa plutony moździerzy 82 mm.
Pułk posiadał m.in.:
- uzbrojenie: 3 moździerze 82 mm (na 4 szt. przewi-
dziane w etacie), 48 ckmów i rkmów, 12 rusznic prze-
ciwpancernych, łącznie 1280 automatów, karabinów 
snajperskich i 137 pistoletów (rewolwerów) oraz 262 
szable, 58 lornetek i 224 kompasy27;
- środki transportowe: 4 samochody osobowe, 35 
samochodów ciężarowych, 12 motocykli, 110 rowe-
rów, 60 wozów parokonnych, 2 bryczki jednokonne. 
Z marek samochodów, jakie znalazły się na wyposa-
żeniu pułku, były m.in.: Gaz AA (4), Dodge3/4, Stu-
debecker [Studebaker] (po 3), Willis [Willys] i Opel 
(po 2), Horth [Horch], Adler, Steier [Steyer], Ford 6, 
Ford 4, Ford 8, Gaz 55, Dodge - kanadyjski, Chew-
rolet [Chevrolet], Renault, Bissing Diesel [Büssing-
-NAG], Deimler - Benz [Daimler-Benz] (po 1)28;
- wyposażenie: 6 radiostacji RSB W1 i RSB-1, 32 ra-
diostacji (najwięcej, bo 24 szt. typu 13-R), 5 łącznic 
PK-10, 50 aparatów telefonicznych (48 szt. UNA-I), 
2 zegarki - budziki, 1 agregat do ładowania o mocy  
1 KW, 35,6 km kabla telefonicznego. Wykorzystywa-
no łącznicę 10-cio połączeniową i 5 aparatów telefo-
nicznych niemieckich29;
- amunicję i środki bojowe: w ilości pełnego kom-
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pletu bojowego wszystkich rodzajów, łącznie z mina-
mi i granatami. W magazynach pułku do wszystkich 
rodzajów broni (osobistej i dział) zapasów amunicji 
było niewiele, a materiałów pędnych - bardzo mało 
(bywały okresy, że takowego w ogóle nie było)30; za-
pas żywności i furażu: na ok. 1 - 3 tygodni, w zależ-
ności od okresu31. 

Zadania pułku

Do zasadniczych zadań wykonywanych przez pułk 
należało:
- rozpoznanie, ocena sytuacji wewnętrznej ludności i 
zwalczanie reakcyjnego podziemia;
- ochrona obozów jenieckich;
- rozminowywanie terenu;
- praca w gospodarstwach rolnych;
- ochrona obiektów cywilnych na terenie miasta i po-
wiatu.

 W zakresie rozpoznania, oceny sytuacji wewnętrz-
nej ludności i ewentualnego zwalczania podziemia 
politycznego pułk współpracował z miejscowym  
i okolicznymi Urzędami Bezpieczeństwa, organami 
Milicji Obywatelskiej, oddziałami ACz oraz funkcjo-
nariuszami Smiersz [potoczne określenie sowieckich 
komórek kontrwywiadu wojskowego, ros. Главное 
управление контрразведки «СМЕРШ» Народного 
комиссариата обороны (НКО) СССР (Spiecjalny-
je Mietody Rozobłaczenija Szpionow) - Specjalne 
Metody Wykrywania Szpiegów (smiert’ szpionam - 
śmierć szpiegom)]. Dotyczyło to także rozpracowy-
wania reakcyjnego podziemia i band „grasujących 
na tych terenach”. I chociaż tę działalność traktował 
jako priorytetowe zadanie, sukcesów na tym polu nie 
odniósł. W każdym meldunku operacyjnym dowód-
cy pułku wysyłanym codziennie do Dowódcy KBW  
pkt 1. brzmiał: „Melduję, że w rejonie dyslokacji pułku 
- m. BOLESŁAWIEC i przyległych rejonach - dzia-
łań band, grup AK i innych nie zaobserwowano”32. 
Wcale niemałe ilościowo grupy żołnierzy udawały się  
w teren z zadaniem jego dokładnej lustracji i nawią-
zania kontaktu z miejscowymi władzami bezpieczeń-
stwa publicznego. W trakcie tych wyjazdów miano 
zwracać uwagę m.in. na takie sprawy jak:
- kto i w jakiej ilości zamieszkuje daną miejscowość,
- czy jest zorganizowana i przez kogo miejscowa 
władza,
- czy w miejscowości znajduje się przemysł i w jakim 
on jest stanie,
- kiedy i dokąd została wysiedlona ludność niemiecka,

- czy i kiedy miały miejsca dywersje.
Niekiedy kilkunastodniowy plan rekonesansu 

i zwiadu obejmował tereny w promieniu około 50. 
kilometrów od miejsca stacjonowania pułku. Były 
„wypady” nad Nysę, do Żagania, Szprotawy, Lubina, 
Legnicy, Jawora, Bolkowa, Kamiennej Góry, Jeleniej 
Góry i Lwówka33. Zwiady realizowano głównie siła-
mi dywizjonu kawalerii. Na czele grupy stał oficer 
zwiadu pułku kpt. Marcin Możarowski. Meldunki 
zawierają niewiele opisów „negatywnych zjawisk” 
dotyczących miasta i powiatu Bolesławiec. Owe 
raporty uwiarygadniane były odpisami meldunków 
posterunków milicji „z terenu”. Uwagę zwracają 
niezadowalające nastroje wśród ludności cywilnej 
wywołane sytuacją gospodarczą i brakiem zapew-
nienia bezpieczeństwa przez nowotworzące się pań-
stwo oraz nieporadna praca kierowniczych organów  
administracyjnych i miejscowych partii nad wy-
chowaniem ludności w duchu demokratycznym.  
W prawie każdej tego typu notatce jest mowa  
o stosunku miejscowej ludności do czerwonoarmi-
stów: „W tychże rejonach daje się zauważyć wiel-
kie niezadowolenie Polaków do wojska rosyjskiego,  
z powodu postępowania ostatnich, które wyraża się  
w rabunkach, gwałceniu, nocnych napadach z bro-
nią na osadników polskich, podpalaniu i nawet 
zabójstwach. Niezadowolenie wyraża również cy-
wilna ludność”34. Na swojej skórze wrogość żoł-
nierzy tej armii odczuł m.in. dowódca pułku. Jadąc 
trasą Bolesławiec - Lwówek Śląski koło majątku 
Neuwenschwitz35 natknął się na biorących udział 
w bójce 2 oficerów 12. Spec. Pułku z oficerami 
ACz (żołnierze pułku pracowali tam przy żniwach).  
Oficerowie polscy nie chcieli dopuścić do gwałtu na 
dwóch kobietach, za co nietrzeźwi „wojskowi rosyj-
scy, obrzucając ich stekiem obelg, ubliżających god-
ności oficera polskiego, rzucili się na nich z bronią. 
Skutkiem tego ppor. Linczewski poniósł poważne 
obrażenia i został odwieziony do szpitala, zaś por. 
Bażynowa silnie potłuczono”36. Ppłk Iwaszkiewicz 
postanowił rozdzielić bijących się, ale „Rosjanie 
obrzucili mnie obelżywymi słowami i rzucili się na 
mnie z bronią w ręku”37. Rozżalony dowódca 12 
Spec. Pułku wrócił do Bolesławca. Wraz z dowód-
cą garnizonu płk. Akimuszkinem w obstawie dwóch 
plutonów zmotoryzowanych (jeden polski, drugi ro-
syjski) udał się na poprzednie miejsce. Kiedy się tam 
znaleźli, zostali ostrzelani przez grupę Rosjan, którzy 
z rkm-ami i automatami podążyli swym „braciom 
z odsieczą”. O pertraktacjach z Polakami nie chcie-
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li słyszeć: „Zaprzestali strzelania, gdy wystąpił płk 
Akimuszkin i wtedy to udało się schwytać leutenanta 
Fomicznienko … reszcie udało się zbiec”38. Z doku-
mentów nie dowiedzieliśmy się, jaki był finał owego 
zdarzenia. Ale dowódca pułku w tym meldunku do 
dowódcy korpusu twierdzi, że tego typu incydenty 
nie są odosobnione. Świadczy o tym ilość meldun-
ków, które przesyłane są przełożonym, „ponieważ 
są rozlokowani małymi oddziałami i nie są kontrolo-
wani przez wyższe sztaby, w zupełności zatracili po-
czucie dyscypliny, zajmują się pijaństwem, gwałtem 
i rabowaniem ludności polskiej, co wywołuje częste 
konflikty między nimi, a Wojskiem Polskim”39. Ale  
i nasi żołnierze też nie byli zupełnie w porządku. Zda-
rzały się ponoć przypadki, jeśli wierzyć niemieckie-
mu kronikarzowi Bolesławca, kiedy to tuż po wojnie 
Rosjanie przeciwstawiali się polskim napadom na 
mieszkających w Bolesławcu Niemców40.

Z zapisanych przez pułkowych uczestników re-
konesansów informacji dotyczących „działalności 
rabunkowo - rozbójniczej” grup niemieckich doko-
nujących napadów na miejscową ludność wynika, 
że dla chroniących granicę stanowiła ona niemały 
problem. Nie byli bezpieczni żołnierze przebywają-
cy w majątkach, pracujący w polu: „W porze nocnej, 
ponieważ granica nie jest dobrze obstawiona, prze-
chodzą oni na drugi brzeg Nissy na rabunek żywności 
i wracają z powrotem. Na zdławienie tych band wy-
słane były dwa pułki ACz, które przeczesały te lasy 
w okresie od 9 do 16.08 w rezultacie czego, w lasach 
w pobliżu Alt-Kolfurt41 złapali kilku uzbrojonych 
Niemców i 4-ch „własowców”, którzy oświadczyli, 
że rabują oni jedynie żywność z powodu panującego 
głodu”42. Pewnego razu zauważono pojawienie się w 
lasach szprotawskich w pobliżu Świętoszowa bandy 
Niemców ocenianej na ok. 300 osób. Sytuacja w oce-
nie pułkowego patrolu wydała się na tyle poważna, 
iż dowódca pułku nakazał dowódcy dyonu kawalerii 
wyznaczyć dodatkowy posterunek w rejonie ochra-
nianych obozów jenieckich. Piszący meldunki za-
uważają, że ludności niemieckiej na tych terenach 
jest jeszcze „poważna ilość”, w przeciwieństwie do 
ludności polskiej, której „prawie że nie ma, za wyjąt-
kiem tych rodzin, co czasowo przyjechały w odwie-
dziny do osób wojskowych z 11 Dywizji Piechoty, 
która tam jest rozlokowana”43. Działo się to jednak 
z dala od Bolesławca, czasem również poza strefą 
odpowiedzialności 12. Spec. Pułku. Wskazywano 
również na duży ruch ludności niemieckiej na ob-
szarze graniczącym z Nysą. Zauważono, że pośród 

posiadaczy wydanych przez władze rosyjskie i ame-
rykańskie zezwoleń na przejazd przez granicę i od-
szukanie swych rodzin „wracają tylko dzieci, kobie-
ty, chorzy i starcy - natomiast mężczyźni młodzi nie 
wracają”. W innym miejscu tego meldunku napisano: 
„krążyły uporczywe pogłoski, puszczane przez lud-
ność niemiecką, jak i przez niektórych wojskowych 
rosyjskich (stwierdzone), że teren między rz. Nissa 
i rz. Odra będzie należał wyłącznie do Niemców  
i, że Polacy muszą się usunąć za rz. Odrę”44. Poza tym 
wskazuje się na miejscowości, gdzie i w jakiej ilo-
ści znajdują się członkowie b. NSDAP, „którzy są na 
wolności i nie ma nad nimi żadnego nadzoru”45.

 W wielu meldunkach znajdujemy potwierdzenie 
grabieżczej polityki władz sowieckich w odniesieniu 
do terenów, które mimo iż przyznane zostały Polsce, 
de facto traktowano jako swoją strefę okupacyjną. 
Współgra to z opublikowanym na początku 1946 r. 
Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Pol-
skiego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  
w którym napisano m. in.: Prezes RM zwrócił uwagę 
„…na fakt systematycznego, bezprawnego wywoże-
nia z Ziem Zachodnich, a szczególnie z wojewódz-
twa dolnośląskiego wszelkiego rodzaju ruchomości, 
jak: urządzenia domowe i fabryczne, środki trans-
portu, maszyny itp., co utrudnia, a nawet uniemoż-
liwia realizowanie programu zachodniego i planowe 
przeprowadzenie akcji osadniczej na ziemiach za-
chodnich”46. Brakowało sił, aby przeciwstawić się 
„nowemu przyjacielowi”. Polski aparat polityczny 
z organami przemocy i represji pod nadzorem rosyj-
skim prześcigał się w bałwochwalczych pomysłach. 
Jednym z nich było tworzenie kół, znanych później 
pod nazwą Towarzystw Przyjaźni Polsko - Radziec-
kiej. Również na gruncie bolesławieckim miejscowa 
PPR podjęła starania w tym kierunku. Pierwsze or-
ganizacyjne spotkanie Kółka Przyjaźni Polsko - Ra-
dzieckiej, z udziałem wszystkich znajdujących się 
w garnizonie żołnierzy miało miejsce 26 września: 
„Na zebraniu byli obecni oficerowie i żołnierze oraz 
przedstawiciele stacjonujących tutaj jednostek Czer-
wonej Armii. Został wyłoniony komitet, do którego 
weszli oficerowie pułku. Przebieg zebrania był pod-
niosły. Podczas zebrania występowali przedstawicie-
le partii politycznych, Wojska Polskiego i Czerwonej 
Armii.”47.

Kadra zawodowa, a zwłaszcza funkcjonariusze 
aparatu polityczno-wychowawczego (nie wspomina-
jąc o oficerach Informacji Wojskowej - potoczna na-
zwa Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego 
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- organu kontrwywiadu wojskowego działającego w 
latach 1944-57), bacznie przyglądała się tak ludno-
ści cywilnej, jak i miejscowym władzom. W pkt. 2b 
meldunku operacyjnego z 24 września napisano, że  
„w mieście Bolesławcu warunki aprowizacyjne są 
złe. Brak jest podstawowych produktów, jak np. 
chleba oraz ziemniaków. Warunki takie zawdzię-
czać należy złej organizacji władz miejscowych... Do 
Bolesławca przybył w ostatnim czasie transport re-
patriantów z Drohobycza w liczbie ponad 300 osób, 
którzy nie mają żadnych środków do życia. Zachodzi 
obawa, że ludzie ci z powodu złych warunków wkrót-
ce m. Bolesławiec opuszczą”48. Dwa dni później 
potwierdzono, że „wśród ludności cywilnej nastrój 
nie zmienił się, w dalszym ciągu daje się zauważyć 
niezadowolenie, pijatyki itp.”49. Jednak tej „typowo 
polskiej” ludności cywilnej w Bolesławcu było mało.  
Od 17 września do miasta i powiatu zaczęły przyby-
wać transporty z polskimi osiedleńcami. Według da-
nych Zarządu Miejskiego w Bolesławcu 31 grudnia 
1945 r. znajdowało się 2975 Niemców i 840 Polaków. 
Razem daje to liczbę 3815 osób. Tę statystykę znacz-
nie poprawiły wspomniane transporty z repatriantami. 
Dla porównania - 1 września 1945 r. na terenie mia-
sta i powiatu było 2933 Niemców i 176 Polaków50. 
Liczba ta nie obejmuje znajdujących się na terenie 
Bolesławca obywateli w żołnierskich mundurach. 
W pierwszych latach miejscowe władze stosunkowo 

często domagały się od wojska ochrony wyjeżdżają-
cych w teren urzędników, jak i zasilenia w broń. Tak 
było w przypadku prośby referenta Powiatowej Akcji 
Przesiedleńczej Bernarda Rykowskiego o przydziele-
nie broni krótkiej51, czy też prośby bolesławieckich 
milicjantów o kilkadziesiąt sztuk karabinów, „gdyż 
ostatnio musieli 50 szt. zwrócić sowieckiej jednostce 
wojskowej”52.

Na podstawie ustnego rozkazu zastępcy dowódcy 
KBW d/s ochronnych płk. Farafonowa nakazano 12. 
Spec. Pułkowi przyjąć w dniu 10 września od ACz 
obozy z jeńcami niemieckimi. Ich ochrona została 
zorganizowana w byłych obozach, w których do nie-
dawna przetrzymywano jeńców wojennych państw 
koalicji antyhitlerowskiej oraz w niemieckich kom-
pleksach wojskowych na tym terenie. Należały do 
nich: Żagań, Świętoszów, Lubań, Krzystkowice (dzi-
siaj zachodnia dzielnica Nowogrodu Bobrzańskiego) 
i Zittau53. Miejscowości te de facto pełniły rolę ośrod-
ków deportacyjnych - miejsc zbornych przed wysła-
niem „w dalszą podróż”, przede wszystkim wysiedla-
nych obywateli narodowości niemieckiej z terenów 
Górnego i Dolnego Śląska54. Mężczyzn w wieku 
17–50 lat służących w Wehrmachcie i Volkssturmie, 
a także wszystkich podejrzanych o przynależność do 
jakiejkolwiek organizacji faszystowskiej, a zdolnych 
do pracy, kierowano do obozów jenieckich na terenie 
ZSRR, podczas gdy pozostałe osoby, głównie kobie-

Pochód pierwszomajowy w Bolesławcu w 1987 r. W środku płk A. Iwaszkiewicz. Zdjęcie z kroniki 18. Brygady Artylerii
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ty i dzieci, wysyłano za zachodnią granicę Odry55.
Jeszcze w połowie października 1945 r. żołnierze 

ochraniali 34 500 jeńców56. Powierzone pułkowi za-
danie spoczywało głównie na baonie zmot. i dyonie 
kawalerii. 7 września jako pierwsza z pułku wyru-
szyła kompania cyklistów57. Jej dowódca por. Wiktor 
Osnowski mający do dyspozycji 69 żołnierzy został 
komendantem obozu w Krzystkowicach. Komendan-
tami 1 i 2 obozu w Żaganiu zostali dowódcy 1 i 2 
komp. zmot. ppor. Stanisław Szarłat i ppor. Włady-
sław Leus. Głównym komendantem nadzorującym 
obozy żagańskie wyznaczono dowódcę baonu zmo-
toryzowanego kpt. Mikołaja Artiuchowa. Łącznie z 
batalionem zmotoryzowanym zostało zaangażowa-
nych 186 żołnierzy. Komendantem obozu w Lubaniu 
został dowódca dyonu kawalerii por. Aleksy Kuza-
rew, który do dyspozycji miał 89 ludzi i 50 koni z 1 
szwadronu ułanów. Drugi szwadron na czele z jego 
dowódcą por. Wiktorem Korynfskim - jako komen-
dantem, objął obóz w Zittau. W sumie grupa ta liczy-
ła 90 żołnierzy i 60 koni. Łącznie z dyonu kaw. za-
angażowanych zostało 13 oficerów, 35 podoficerów 
i 211 szeregowych, co daje liczbę 257 ludzi oraz 114 
koni wierzchowych. Wyznaczona została grupa ope-
racyjna z por. Janem Szwalukiem (pomocnik szefa 
sztabu d/s łączności specjalnej) i oficerem informacji 
ppor. Frenklem, którzy w Żaganiu „winni się podpo-
rządkowywać i być do dyspozycji przedstawiciela z 
ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. Po 20 
września nastąpiły zmiany w dyslokacji obozów. Po 
zlikwidowaniu obozu jeńców wojennych w Krzyst-
kowicach por. Osnowski dokonał dyslokacji kompa-
nii cyklistów do obozu nr 78 w Żaganiu i tam objął, 
jako komendant garnizonu, ochronę nad jeńcami. 
Otrzymał wsparcie 50. żołnierzy z baonu zmotory-
zowanego pozostałego w Bolesławcu i baterii moź-
dzierzy na czele z ppor. Władysławem Tolkiem. Por. 
Osnowski zastąpił na tym stanowisku kpt. Artiucho-
wa, który z kolei „ze swoimi ludźmi” przeszedł do 
Świętoszowa, by tam pełnić obowiązki komendanta 
garnizonu i mieć pieczę nad zgromadzonymi jeńca-
mi58. 16 października jeńcy niemieccy z obozu w Lu-
baniu przeniesieni zostali do obozu w Świętoszowie, 
a z Zittau do Żagania59. 20 października dyon kawa-
lerii rozliczył obóz w Lubaniu, ale jego 1. szwadron 
wyjechał od razu na wzmocnienie służby ochronnej 
do Świętoszowa60. 28 października obóz jeńców wo-
jennych w Świętoszowie został „zlikwidowany”. Po-
został jeszcze jeden obóz w Żaganiu, gdzie nad 7. tys. 
jeńców czuwała kompania cyklistów i dwa plutony z 

baonu zmotoryzowanego61. Ów obóz przekazany zo-
stał Rosjanom pod koniec pierwszej dekady listopa-
da. Pułk w całej tej akcji zaangażował 446 żołnierzy 
i 114 koni62.

W meldunkach często zwracano uwagę, że „żoł-
nierze z wielką chęcią wypełniają swoje obowiązki 
przy pełnieniu służby ochronnej przy łagrach jeń-
ców wojennych”64, nie skarżąc się na warunki służ-
by: „Nastroje żołnierzy poza ogólnym narzekaniem 
na obozy, powodem których jest opóźniona demo-
bilizacja, są dobre”65. Powierzone obowiązki wy-
konywali sumiennie, gdyż nie zanotowano ucieczki 
oddanych pod pieczę żołnierzom polskim jeńców.  
25 września miały miejsce dwa pojedyncze przypad-
ki postrzelenia jeńców próbujących uciekać z obozu 
w Świętoszowie. Komisja garnizonowa po zbada-
niu okoliczności zajść i uzasadnieniu użycia broni 
przez wartowników, nie dopatrzyła się uchybień66.  
Sytuacje wywołujące oburzenie „prostolinijnych 
zwycięzców” z powodu rzekomo „zbyt pobłażliwego 
traktowania” jeńców widocznie miały miejsce, skoro  
niektóre z nich przytaczano w meldunkach. Kiedyś 
np. w Świętoszowie oburzono się, iż Polacy spo-
żywali posiłki wspólnie z Niemcami: „Pozwolono 
korzystać ze stołówki oficerskiej kilku niemieckim 
oficerom, którzy ośmielają się siadać przy stołach  
z naszymi oficerami i starają się nawiązać rozmowę. 
Nasi oficerowie (tzn. 12. Spec. Pułku - przyp. au-
tora) na to zareagowali, a żołnierze mówią, że „nas 
uczą nienawiści do Niemców” a przedstawiciele  
z Ministerstwa z niemi się kumają. Gdy w tej sprawie 
zwrócił uwagę kpt. Trzcince zastępca ds. politycz-
no-wychowawczych 2-giej kompanii chor. Łęski, to 
otrzymał taką odpowiedź - że to nie jego interes.”67.

Nie do przecenienia jest współpraca żołnierzy  
z przedstawicielami władzy i mieszkańcami przy roz-
minowywaniu terenu. Plutonowi saperów nie było 
dane w pełni się wykazać. W teren wyjeżdżali bardzo 
rzadko. Podczas tej pracy nie zanotowano żadnego 
wypadku. Plutonem dowodził chor. Roman Pełka68.

Do zadań „na czasie” zaliczyć należy również 
służbę przy ochronie majątków ziemskich i pracę  
w polu. Prawie codziennie zaangażowanych było 
około 5–25% stanu osobowego pułku przy zbio-
rach siana, zboża i innych polowych czynnościach69. 
Ppor. Julian Pietruszka - dowódca pl. rusznic ppanc.  
2. szwadr. ułanów, jeden z najbardziej doświadczonych 
i zasłużonych podoficerów Wojska Polskiego okresu 
międzywojennego, był „szefem” majątku Hohenfier  
w Plathe (Płoty) należącego do pułku. W lipcu pod 
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jego dowództwem pracowało 16 żołnierzy z dywizjo-
nu kawalerii, a w sierpniu - 2370. Żołnierze pracowali 
także w miejscowościach Sibichalow i Rajzenkowo71. 

Jednym z majątków k. Myśliborza „dowodził” sierż. 
Antoni Piotrowski72. Do 12. Spec. Pułku należał młyn 
w Suszkach i piekarnia w Bolesławcu.

Przez pewien okres żołnierze pułku ochraniali 
obiekty gospodarcze w Bolesławcu i powiecie, które 
ze względu na interes państwowy wymagały specjal-
nego zabezpieczenia. Pełnomocnik Powiatowy Ko-
mitetu Ekonomicznego Rady Ministrów RP na Dolny 
Śląsk Michał Czarnota-Bojarski 26 czerwca pisze do 
„Pana Komendanta Polskiego Garnizonu Pułkowni-
ka Iwaszkiewicza w Bolesławcu o oddaniu przez stro-
nę sowiecką zakładów użyteczności publicznej” ta-
kich jak elektrownia w Kraszewicach, czy miejscowa 
stacja wodociągowa i gazownia. Pełnomocnik wska-
zuje na brak kierownika elektrowni i straży do zabez-
pieczenia zakładów73. Z pisma jednoznacznie wynika, 
że Rosjan przestało obchodzić ochranianie wszelkich 
obiektów „cywilnych”. Przytoczone zostały potwier-
dzające ten stan rzeczy wypowiedzi Komendanta Wo-
jennego Miasta mjra Kowaliowa74 i towarzyszącego 
mu kpt. Andrejewa. Czarnota-Bojarski przedstawił 
wykaz obiektów - zakładów użyteczności publicznej, 
które pragnąłby przekazać pod ochronę wojsku. Na 
liście uwzględniono: wodociąg nowy i obszar ga-
zowni oraz fabryki i zakłady przemysłowe: odlewnia 
Wiesner’a, warsztaty naprawy maszyn rolniczych na 
Schönfelderstr. 27 (ul. Polna) oraz zabudowania byłej 
fabryki ceramicznej Douglas [dawniej: zakłady Rein-
holda] na Görlitzerstr. 12 (ul. Zgorzelecka), a na te-
renie powiatu to: młyny w Ober-Schönfeld (Kraśnik 
Górny), Siegersdorf (Zebrzydowa), Greulich (Gro-
dzanowice) i Lichtenwaldau (Krzyżowa), zapasy 
zboża w Waldau (Wykroty), Thomaswaldau (Toma-
szów Bolesławiecki) i Warthau (Warta Bolesławiec-
ka), tartak i skład desek w Greulich (Grodzanowice), 
Laubaner Tonwerke w Gersdorf (Gierałtów) „przed-
stawiające ostatnie słowo techniki w tej dziedzinie”, 
szlifiernia szkła w Wehrau (Osiecznica) i zamek  
w Klitschdorf (Kliczków) z domniemaną biblioteką 
20 tys. tomów75. Większość z w/w obiektów żołnierze  
otoczyli opieką, np. w Kraszowicach, stację trans-
formatorową i rozdzielczą pilnowało 4. wartowni-
ków prze całą dobę.76 Począwszy od października  
z powrotem zaczęto przekazywać obiekty władzom 
cywilnym. M.in. w rozkazie dowódcy pułku z 2 paź-
dziernika czytamy, iż „z rozkazu dowództwa KBW 
przy wodociągach, elektrowni oraz podstacji elek-

trycznej pułk wartę zdejmuje”77.
W swym rozporządzeniu z 7 lipca 1945 r. Do-

wódca Korpusu zezwolił dowódcom pułków „wysy-
łać niewielkie grupy operacyjne celem likwidowania 
niewielkich band i oczyszczenia rejonów na żądanie 
władzy lokalnej”, zabraniając „wysyłania ludzi w in-
nych celach, jak np. wysiedlanie ludności niemieckiej 
z miast, czyszczenie miast itp. robót”78. Tą sprawą 
zajmował się w pierwszych miesiącach Komendant 
Wojenny Miasta (Garnizonu), a od 19 lipca - zastępca 
szefa sztabu bolesławieckiej 147 ABAA mjr Andriej 
Szatalin (w randze komendanta garnizonu). Oprócz 
obowiązków związanych m.in. z utrzymaniem po-
rządku w garnizonie otrzymał uprawnienia do wy-
korzystania ludzi z obozu repatriacyjnego nr 273  
w Bolesławcu do prac w celu oczyszczania miasta79.

7 sierpnia postanowiono, że przez 4 dni pięciu 
żołnierzy będzie pracowało przy ciągnięciu linii wy-
sokiego napięcia z Kraszowic do Bolesławca80.

W okresie stacjonowania w garnizonie czerwono-
armistów ze strony polskiej również jeden z oficerów, 
ppor. Stanisław Szarłat pełnił obowiązki komendanta 
garnizonu. Jego uprawnienia dotyczyły tylko żołnie-
rzy z piastowskim orłem na czapce81. 

Obiekty koszarowe i mieszkalne stanu osobowego

Sztab pułku rozmieszczono w jednym z budyn-
ków jednopiętrowych przy ul. Artyleryjskiej, między 
ulicami Konopnickiej a Zagłoby, naprzeciwko kasy-
na (później funkcjonującej przez dziesięciolecia sto-
łówki). Żołnierzy służby zasadniczej zakwaterowano 
w czterech dwupiętrowych blokach położonych na 
południe od ulicy Artyleryjskiej. Blok nr 1 zajmowali 
żołnierze bat. zmot., nr 2 dyon kawalerii, nr 3 komp. 
transport. (1. wejście) i komp. łączn. (2. wejście),  
a nr 4 bam. (1. wejście) oraz pl. ochrony (2. wejście)82.

Konie, sprzęt techniczny, warsztaty i magazyny 
znalazły swoje miejsce na terenie lekko wznoszącym 
się ku południu (poniemieckie stajnie).

Do dyspozycji pułku przekazano prawie wszyst-
kie zabudowania mieszkalne ograniczone ulicami: 
Wojska Polskiego, Okrzei, Łasicką oraz Placem Po-
koju i Artyleryjską. Tam znalazła swój dach nad gło-
wą kadra zawodowa z rodzinami. O ile oczywiście 
uzyskała zgodę na przesiedlenie rodziny, a ta przy-
była jeszcze przed rozformowaniem pułku. W pierw-
szych dniach kadra na własną rękę szukała dachu nad 
głową i zamieszkiwała w różnych punktach miasta. 
Po wysiedleniu rodzin niemieckich z tzw. osiedla 
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1 Dalej: ACz.
2 Dalej: 147. ABAA. Dowódca tej brygady płk Akimuszkin był dowódcą garnizonu od 13 czerwca 1945 r. (Poczta Polowa 29575 - 
dalej: pp), ale pismo wyznaczające go na to stanowisko, podpisane przez dowódcę 65 Armii gen. płka Batowa, stacjonującej wówczas 
w Wałbrzychu wpłynęło 14 lipca 1945 - Instytut Pamięci Narodowej Warszawa [dalej: IPN], 678/1963, k. 4. Korespondencje z różnymi 
oddziałami WP i ACz 21.06 - 15.11.1945. Rozkaz nr 001 z 13 lipca 1945 r. dla jednostek garnizonu Bunzlau.

wojskowego, o którym mowa wyżej, ppłk Iwaszkie-
wicz nakazał dowódcom do 11 lipca „zorganizowa-
nie przeniesienia wszystkich im podległych oficerów 
zamieszkujących w mieście do specjalnych domów, 
przeznaczonych dla oficerów pułku”83. Znaleźli się 
jednak tacy, którym nie było to na rękę, ponieważ 
zdążyli już zająć zupełnie niezłe kwatery w mieście. 
Opóźniali przenosiny pod pretekstem np. tego, że 
przydzielone im nowe miejsca w dalszym ciągu zaj-
mowali Niemcy bądź „czerwonoarmiści”. W grupie 
takich oficerów był m.in. por. Wawrzynowicz84. Do 
tego dowódca polecił przekwaterować wszystkich 

podoficerów (oprócz tych, którzy zajmowali stano-
wiska zastępców dowódców kompanii d/s politycz-
no-wychowawczych) i szeregowych, zajmujących 
stanowiska żołnierzy zawodowych, goszczących  
u cywilnych obywateli. Rodziny niewojskowe i te, 
które już na własną rękę zajęły mieszkania musiały 
je opuścić. Dowódca jednak nie kazał im wyjeżdżać  
z Bolesławca, lecz zasiedlać takie domy, które wska-
zać miał im burmistrz lub komendant miasta85. 

Jan Żuralski

Dokumenty i rozkazy z 1945 r. 
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3 Użyty w tym dokumencie skrót nie występował dotychczas w żadnym nazewnictwie rosyjskim. Dowódca 65 Armii w ten sposób 
określił rodzaj sił zbrojnych, jak i charakter jednostki wojskowej do których to zadań owe jednostki zaczęto tworzyć w Wojsku Pol-
skim (ros.: „ГОС- Безпеки” - GOS-Bezpieki, przyjmujemy, iż dotyczy to Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego). Obieg informacji, 
jaki wówczas istniał spowodował, iż zapis o nazwie tej jednostki w tym rozkazie był już nieaktualny. - IPN, 678/1963, k. 4 i następne, 
op. cit.
4 Radziecka Komendantura Wojenna zlokalizowana była w obiekcie obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 (skrzyżowanie ul. Bankowej 
i Karola Miarki).
5 Napisano, że miejscowość ta znajduje się na terytorium Niemiec - IPN, 678/1963, k.4 i następne, op. cit.
6 Podległość operacyjna i wykaz tych jednostek wyszczególniona została w rozkazie dotyczącym rozpoczęcia wykonywania obowiąz-
ków Dowódcy Garnizonu m. Bunzlau (Niemcy) z 13 lipca 1945 r. nr 001 przez płka Akimuszkina - IPN, 678/1963, k. 35 i następne, op. cit. 
7 Dalej: NDWP oraz WP.
8 Dalej: 2SBZ.
9 Dalej: 12. Specjalny Pułk KBW lub 12. Spec. Pułk, którą to nazwą wielokrotnie opatrywano w nagłówkach dokumenty o charakterze 
niejawnym; 7. Sam. Baon Ochrony [dalej: 7. SBO].
10 IPN, 578/138, k. 10. Meldunki i raporty operacyjne 10 i 12 Specjalnych Pułków KBW (28.04. - 17.06.1945), Meldunek bojowy nr 
02/OP z dnia 12.06.1945, g. 12.00 m. Soldin.
11 IPN, 578/2335. Księga ewidencji personalnej oficerów 12 Specjalnego Pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
12 IPN, 578/35, k. 16. Meldunki operacyjne, wykazy stanu osobowego 6.07. - 10.09.1945. KBW Oddział Operacyjny, 12 Specjalny Pułk 
KBW 1945; IPN, 678/1977, k. 5. Rozkazy, zarządzenia wyższych organów, dyon kawalerii 22.06 - 24.10.1945.
13 IPN, 678/1977, k. 11, op. cit.
14 IPN, 578/3168, k. 93. Korespondencje z Naczelnym Dowództwem WP. Rozmieszczenie etatów jednostek i oddziałów KBW.
15 7. SBO po sformowaniu w Bolesławcu odmaszerował 9 lipca do Chorzowa. IPN, 678/1977, k. 5, op. cit.
16 IPN, 678/1968, k. 2-3. Sprawozdania pułku do KBW 21.06 - 11.11.1945. Meldunek ppłka Iwaszkiewicza do Dowódcy KBW z 
30.06.1945; IPN, 678/1976, k. 2-10. Teczka rozkazów dziennych 1.07 - 21.11.1945. Rozkaz dzienny Nr 01 12-go Specj. Pułku KBW, 29 
czerwca 1945 r., m. Bunzlau.
17 IPN, 678/1976, k. 2-10, op. cit.
18 Oryginalna pisownia nazwy miejscowości w w/w meldunku.
19 IPN, 678/1962, k. 13. Różne korespondencje pułku z Korpusem KBW i Naczelnym Dowództwem 21.06 - 15.11.1945, Meldunek z 
1.07.1945; IPN, 678/1971, k. 42. Korespondencje oddziału łączności pułku z oddziałami łączności Sztabu KBW 21.06 - 20.10.1945. 
Schemat łączności przewodowej Sztabu 12 Spec. Pułku wg stanu na dzień 10 lipca 1945 roku, mapa 1:20 000.
20 IPN, 578/50, k. 24. Rozporządzenia szefa sztabu KBW (20.06-10.09.1945). Polecenie dokonania lustracji przez dowódców jedno-
stek KBW pod kątem zajęcia opuszczonych substancji koszarowo-mieszkalnych przez ACz.
21 IPN 678/1962, k. 34. Różne korespondencje pułku z Korpusem KBW i Naczelnym Dowództwem 21.06 - 15.11.1945. Do Wojewody 
Buncławskiego Województwa. Pismo d-cy pułku skierowane w dniu 7.07.1945.
22 IPN, 678/1964. Sprawozdania personalne pułku do KBW i Naczelnego Dowództwa WP (imienne wykazy stanowisk etatowych Puł-
ku, raporty o stanie bojowym, imienne wykazy oficerów, podoficerów i szeregowych 2 Samodzielnej Brygady Zaporowej odznaczonych 
orderami i odznaczeniami (21.06.- 17.09.1945). Oprac. autora.
23 IPN, 578/3190, k. 11. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Korespondencje z 12-tym Specjalnym Pułkiem 20.06. - 31.12.1945. 
Meldunek do Szefa Sztabu KBW z 1.07.1945. 
24 IPN, 678/1973, k. 32-33. Etaty pułku (21.06-10.09.1945).
25 IPN, 578/36, k. 120. Meldunki operacyjne, wykazy stanu bojowego 7.09. - 30.10.1945, KBW Oddział Operacyjny, 12 Specjalny Pułk 
KBW 1945. Wykaz z dnia 30.10.1945.
26 IPN, 578/3182, k. 1-12. Etaty za rok 1944/45. Etat nr 0012/5 z 26.03.1945.
27 IPN, 678/1973; IPN, 678/1964 - op. cit.
28 IPN, 678/1976, k. 20, op. cit.
29 IPN 678/1971, k. 35, op. cit.
30 IPN, 578/36, op. cit. Por. np. meldunki operacyjne za okres od 25 września.
31 IPN, 678/1968, k. 2-5, op. cit.
32 IPN, 678/1972, k. 57. Korespondencje Oddziału Zwiadu Pułku z Oddziałem zwiadu KBW 21.06 - 10.10.1945.
33 IPN, 578/35, k. 62. Por. np. Meldunek operacyjny z 26 lipca 1945, op. cit.
34 IPN, 578/95, k. 1-14. Rozkazy i zarządzenia KBW 1945 (Oddział Rozpoznawczy, Meldunki zwiadowcze 1945. Plan rekonesansu i 
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Przyjazd reemigrantów z Jugosławii na Ziemię Bolesławiecką 1946-1948*

Przyjazd Polaków z Jugosławii do Polski został 
szczegółowo przygotowany przez kompetentne or-
gany obydwu państw. Podstawowym dokumentem 
był Protokół o przesiedleniu Polaków z Jugosławii, 
podpisany 2 stycznia 1946 r. w Belgradzie przez nad-
zwyczajnego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  
w Jugosławii Jana Karola Wende i wiceministra 
spraw zagranicznych Federacyjnej Ludowej Repu-
bliki Jugosławii Vladimira Velebita1. 

Na wniosek delegacji Polaków z Jugosławii wła-
dze polskie przygotowywały na potrzeby tego osad-
nictwa cały powiat bolesławiecki oraz gminy w po-
wiatach: Kłodzko, Lwówek Śląski, Lubin, Szprotawa 
i Złotoryja. 

Każda rodzina reemigrantów, względnie każdy 
samotny gospodarz miał prawo wywiezienia z Jugo-
sławii, bez żadnych opłat, oprócz mienia ruchomego, 
2 sztuki bydła rogatego i 2 koni, którymi dotychczas 
obrabiali swoją ziemię, a jeżeli nie posiadali bydła 
lub koni, mogli zabrać ze sobą 3 owce (lub 3 kozy)  
i 3 świnie, które posiadali w swoich gospodarstwach.

Materiał siewny, paszowy i jadalny, który reemi-
granci posiadali w Jugosławii, mianowicie zboża  

(w tym kukurydza), ziarna roślin strączkowych 
przewożony miał być w workach, które Polska mia-
ła przydzielić reemigrantom, z uwagi na ich brak  
w Jugosławii2.

 Po wielu rozmowach, rząd jugosłowiański zgo-
dził się na zapłacenie Polsce pewnej sumy tytułem 
odszkodowania za pozostawienie przez przesiedleń-
ców posiadanych dotąd nieruchomości na terenie  
Jugosławii. Pieniądze te, w sumie 1 954 703 dinarów, 
wpłynęły na konto Ambasady Polskiej w Belgradzie 
18 marca 1947 r.3.

 Rząd jugosłowiański zobowiązał się do zapew-
nienia bezpieczeństwa transportom przesiedleńców 
na swoim terytorium. Strona polska zobowiązała się 
do zwrotu węgla, którego Jugosłowianie zużyją przy 
przewozie transportów z przesiedleńcami. W przy-
padku gdyby Jugosławia zawarła analogiczne poro-
zumienie o przesiedleniu z innym państwem, to rząd 
jugosłowiański gwarantował stronie polskiej najwyż-
sze uprzywilejowanie. Postanowienia protokołu mia-
ły być zrealizowane w terminie 6 miesięcy, gdyby tak 
jednak się nie stało i przesiedlenie nie zostało jeszcze 
zakończone, to postanowienia zostaną przedłużone 

Dziadek autora w wojsku jugosławiańskim, lata 30. XX w.
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jeszcze na 6 miesięcy4.
Zakładano, że w jednym transporcie złożonym 

z 50 wagonów będzie można pomieścić maksymal-
nie 120 rodzin z żywym i ruchomym inwentarzem.  
Z uwagi na fakt, że osady polskie w Jugosławii były 
przeważnie położone daleko od stacji kolejowych, 
zdecydowano, że dla dowiezienia reemigrantów  
z ich miejsca zamieszkania do punktu załadowania 
transportów na pociągi, będzie zorganizowanych co 
najmniej 20 samochodów ciężarowych. Dodatkowo 
poproszono o dołączenie 2 wagonów osobowych 
dla niemowląt i ich matek przy kompletowaniu skła-
du transportu. W każdym składzie miały znaleźć się 
także 2 lub 3 wagony kryte, dla zabezpieczenia tych 
rzeczy z dobytku, które nie mogły być wystawione na 
działania warunków atmosferycznych5.

Zapewnienie bezpieczeństwa transportom w trak-
cie przejazdu miał zagwarantować zbrojny konwój. 
Reemigranci sami zaproponowali, że na własną rękę 
zorganizują zespoły konwojowe, potrzebowali tylko 
od władz państwowych, organizujących przesiedle-
nie, zarządzeń administracyjnych zezwalających na 
posiadanie i przywiezienie broni.

Zobowiązanie, które Polska powzięła, mianowi-
cie zwrot węgla, zużytego przez Jugosłowian przy 
przewozie transportów z reemigrantami, miało być 
wykonane dzięki wahadłowemu kursowaniu pocią-
gów. Składy jadące do Jugosławii miały zabierać 
towary, które miały być zwracane czyli węgiel, a tak-
że, nad tym jeszcze się miano zastanowić, benzynę  
i smary dla samochodów, które miały być użyte w tej 
akcji. Zakładano także, że tymi transportami na połu-
dnie Europy, do swoich krajów macierzystych mieli 
powracać z Dolnego Śląska obywatele jugosłowiań-
scy, włoscy i węgierscy, których było kilka tysięcy na 
tym terenie. 

W rzeczywistości jednak krajowy rząd sarajewski 
oraz władze wojewódzkie i powiatowe nie do końca 
wypełniały zarządzenia władz centralnych w sprawie 
wyjazdu Polaków z Jugosławii. W nadsyłanych spra-
wozdaniach Polskiej Misji Repatriacyjnej pisano:  
„W całokształcie akcji przesiedleńczej nasuwają się 
następujące trudności: władze powiatowe, woje-
wódzkie i rząd sarajewski uważają zagadnienie prze-
siedlenia za należące wyłącznie do ich kompetencji  
i regulują je zarządzeniami sprzecznymi z treścią 
umowy z 2 stycznia 1946 r. Urzędnicy starostw doko-
nują różnego rodzaju opisów mienia, zakazując osad-
nikom jakichkolwiek dyspozycji, względnie określa-
jąc, które przedmioty muszą zostać na miejscu”6.

Każdy skład przygotowany do transportu otrzy-
mywał świadectwo lekarsko-weterynaryjne wysta-
wiane przez lekarzy Polskiej Misji Repatriacyjnej  
w Jugosławii. Badano ludzi i inwentarz żywy pod 
kątem chorób zakaźnych. Wagony i osobiste baga-
że poddawano dezynfekcji i zasypywano środkiem 
przeciwko wszom i pasożytom. Ludzi szczepiono 
przeciwko tyfusowi, dodatkowo - jeśli zachodziła 
taka potrzeba - przeprowadzano odwszawianie, od-
świerzbienie. Osobnym dokumentem było świadec-
two przewozowe dla zwierząt domowych, potwier-
dzające, że inwentarz był własnością reemigrantów 
z Jugosławii, pochodził z niezapowietrzonych okrę-
gów i był wolny od chorób. Dokument ten potwier-
dzał także, że wszystkie wymienione w nim zwierzę-
ta zaopatrzone są w świadectwa pochodzenia7.

 Władze miejskie Prnjavora zorganizowały po-
żegnalny wieczór 27 marca 1946 r. dla osób wyjeż-
dżających pierwszym transportem do Polski, który 
wyruszył ze stacji kolejowej Bosanski Brod 28 mar-
ca 1946 r. i składał się z 41 wagonów. Skład dyspo-
nował własną strażą złożoną z byłych partyzantów  
z por. Ignacym Kuneckim na czele oraz obsługą  
sanitarną, kierowaną przez dra Jana Bachledę, pol-
skiego lekarza z Jugosławii. Przybył on do Bolesław-
ca 5 kwietnia 1946 r. o godz. 12.00. Powracających 
rodaków czekało uroczyste powitanie na Ziemi Bole-
sławieckiej. Przy wjeździe pociągu na peron orkiestra 
odegrała hymn narodowy. W komitecie powitalnym 
byli m.in. przedstawiciele PUR, władze miejskie  
z burmistrzem na czele, przedstawiciele wojska, par-
tii politycznych, inspektor szkolny i ks. Andrzej Gro-
madzki. Po wyładowaniu transportu nastąpiło ciepłe 
powitanie. Głos zabrał także najstarszy z reemigran-
tów - Marcin Szaja, pamiętający jeszcze czasy emi-
gracji z Galicji. Powiedział: „Zgłaszamy my Polacy 
z Bośni, że wróciliśmy, że nasze wsie i osady prze-
nosimy na Ziemie Odzyskane, że nie boimy się tutaj 
ni pracy, ni trudu, a na zachodnich granicach Polski 
teraz i my będziemy trzymać straż. Jesteśmy zaharto-
wani w walce, nie mieliśmy łatwego życia, ale zdaje-
my sobie sprawę z celu, do którego dążymy”8. Słowa 
te wypowiedziane w imieniu całej przybyłej Polonii 
jugosłowiańskiej rysują obraz wielce zdeterminowa-
nej społeczności, doświadczonej przez los i znającej 
wszystkie smaki życia, nie bojącej się podjąć nowego 
wyzwania. 

Trasę liczącą prawie 1500 km transport poko-
nywał w ciągu 7 do 10 dni9. „Jechaliśmy polskimi 
wagonami, było ich po 30-40-50 sztuk. W każdym 
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państwie zmieniała się tylko lokomotywa, która nas 
ciągnęła. Jugosłowianie przewieźli nas do granicy  
z Węgrami. Na Węgrzech stukało to (jechał pociąg) 
powoli. Było tam bardzo dużo żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej na stacjach, siedzieli oni na takich platfor-
mach, prawie jeden na drugim, że mało co nie spadali 
z nich. Najlepiej przewieźli nas Czesi, u nich to szło, 
tory nie były uszkodzone i przystanków nie było za 
wiele. W Polsce, na Śląsku, dojechaliśmy do Między-
lesia”10. „Potem dojechaliśmy do Bolesławca. Było 
tu zimno, w polu stało nieskoszone zboże. Wyjeżdża-
jąc z Jugosławii byliśmy już po żniwach, mieliśmy ze 
sobą swoją pszenicę; wyjechaliśmy 26 lipca 1946 r. 
Lata tego roku w Polsce ogóle prawie nie było, za to 
zima była bardzo ostra”11. 

Od 28 marca do 5 listopada 1946 r. do Polski 
przyjechały łącznie 32 transporty. Według końco-
wego protokołu Polsko-Jugosłowiańskiej Komisji 
Mieszanej spisanego 3 listopada 1946 r. przybyło 
15 301 osób, łącznie 3 924 rodziny. Natomiast inne 
dane zawierają sprawozdania Powiatowego Oddziału 
PUR w Bolesławcu. Różnice wynikały z powodu do-
datkowego 33 transportu, którym 12 września 1947 r.  
z Banja Luki do Polski przyjechało 78 rodzin12. We-
dług danych PUR łącznie z tym ostatnim transpor-
tem oraz indywidualnych przyjazdów rodzin i osób 
samotnych do końca 1948 r. przyjechało około 18 
tys. Polaków z Jugosławii. Tylko nieliczni osiedlili 
się poza powiatem bolesławieckim.

Na terenie Jugosławii pozostało około 2 tys. Pola-
ków żyjących w rozproszeniu. Jedyną większą grupą 
Polonii, która nie zdecydowała się na powrót do oj-
czyzny były 24 rodziny z wioski Celinovac, powiat 
Bosanska Gradiška. 

Delegaci Polonii w rozmowach z przedstawicie-
lami władz państwowych podkreślali, że Polacy za-
mieszkujący w Jugosławii tworzyli zwarte skupiska, 
posiadające własny samorząd oraz brali udział w ad-
ministracji państwowej. Dlatego też wyrażali chęć, 
aby w Polsce reemigrantów powoływać do funkcji 
samorządowych oraz do administracji publicznej, 
Najważniejszą kwestią była jednak możliwość pozo-
stania w takich zwartych skupiskach, w jakich miesz-
kali w Jugosławii. Podawali argument, że takie za-
chowanie pierwotnych skupisk na nowych terenach, 
będzie aktywizować ludność do świadczenia sobie 
nawzajem pomocy, co będzie niewątpliwie ważne  
w zagospodarowaniu zasiedlanych ziem13. Był to 
plan, który spełnił swoje założenia co do zagospo-
darowania otrzymanych pod osadnictwo terenów. 

W ten sposób dawni sąsiedzi z Jugosławii często za-
mieszkiwali w tej samej wiosce, nieopodal siebie. 

Reemigranci przybywający na Ziemię Bolesła-
wiecką zostali osiedleni w następujących miejscowo-
ściach (w nawiasach podano miejsce zamieszkania  
w Jugosławii): Gościszów, Milików, Mściszów  
i część Nowogrodźca (Nowy i Stary Martyniec), Pa-
rzyce, Kierżno i cześć Zebrzydowej (Rakovac), Czer-
na (Kunova), Parowa (Troszele), Ołobok (Milevac), 
Raciborowice Górne i Dolne (Bakińce Górne i Dol-
ne), Kruszyn (Petrovo Selo, Karajezovac), Szczyt-
nica, Tomisław Bolesławiecki (Jadovica i okolice), 
Ocice, Mierzwin (Gumjera), Różyniec, Osła, Krzy-
żowa (Devetina i okolice), Osiecznica, Tomisław 
(Grabaśnica), Wartowice (Szeliszcze), Nowa Wieś 
Zebrzydowska (Selitnesz), Gromadka, Borówki (Ce-
linovac, Balunci), Wykroty (Stara Dąbrowa, Gajevi), 
Bolesławiec, Pasternik (z różnych miejscowości)14.

Każda rodzina, po okazaniu w urzędzie dekretu 
przesiedleńczego z dołączonym opisem mienia po-
zostawionego na obczyźnie, dostawała za pośred-
nictwem Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 
przydział na gospodarstwo15. Jednak całość spraw 
związanych z procedurą otrzymania gospodarstwa 
w odniesieniu do powiatu bolesławieckiego była na-
der skomplikowana. Nie znajdowały się tu bowiem 
żadne księgi wieczyste, ani też wykazy niemieckie. 
Wszystkie funkcjonujące w powiecie urzędy posługi-
wały się wykazami sporządzanymi przez sołtysów16. 
Według delegata Ministerstwa Ziem Odzyskanych 
- insp. Jancewicza nie były one jednak rzetelne, co 
stwierdzał w protokole z dnia 24 stycznia 1946 r., pi-
sząc o PUR w Bolesławcu i ludziach w terenie (wój-
towie i sołtysi): „dane, którymi posługiwał się PUR 
Bolesławiec nie były zgodne ze stanem faktycznym, 
za co odpowiedzialni byli wójtowie. Gdyż na sołty-
sach nie można było polegać, choćby dlatego, że re-
krutowani byli oni w przeważającej mierze spośród 
Niemców”17. 

Z reguły jednak „po czasie ludzie dostawali dopie-
ro przydział na dane gospodarstwo, bo na początku 
każdy zajmował poniemieckie pustostany. Tak więc 
każdy zajmował dom, który był wolny i który chciał, 
a dopiero później dostawał na niego dokument. Po 
domach były meble i różnego rodzaju sprzęty domo-
we, nie tak jak to zazwyczaj bywało u nas w Jugo-
sławii, gdzie czasem niektórzy prawie i nic po chału-
pach nie mieli”18. Niektórzy, zajmowali parę domów 
(sprawa dublowania przez osadników gospodarstw), 
tak jak „moja mama Maria, która zajęła trzy domy. 
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Później je odsprzedaliśmy i kupiliśmy dom w innym 
miejscu Wykrot”19.

Nie zawsze zajmowanie określonych miejscowo-
ści przebiegało w warunkach zaplanowanych i koor-
dynowanych przez władze. Tak te chwile wspomina 
Józef Chlastawa: „Po przyjeździe do Zebrzydowej, 
konwojujący nas polscy żołnierze kazali w godzinę 
rozładować wagony z naszym dobytkiem zabranym 
z Jugosławii. Każdy więc łapał za swoje i wynosił na 
zewnątrz wagonów: wozy, drobne sprzęty domowe, 
wyprowadzał zwierzęta. Nikt nas nie pokierował,  
w którą stronę mamy iść, co mamy robić. Wypuści-
li nas jak wróbla z klatki. Ludzie sami złączyli się  
w jedną zgraję i szli ze swoim dobytkiem do głów-
nej drogi, a stamtąd do najbliższej niezamieszkanej 
wsi. Tak właśnie trafiliśmy do Wykrot. Po jakimś 
dłuższym czasie dopiero nasza władza nami się zaję-
ła. Przywiezione przez nas zapasy żywności na dłu-
go nam nie starczyły. Ludzie chodzili po strychach  
i piwnicach poniemieckich domów i zbierali co tylko 
się dawało do zjedzenia, choćby kilo czy 2 kilo żyta, 
żeby je zmielić na mąkę. Kręcili (mielili) je na śru-
townikach i wypiekali z tego chleb. Był nawet niezły, 
z tego co pamiętam. Nasza rodzina nie miała aż tak 
źle w porównaniu z innymi, ponieważ przywieźliśmy 
ze sobą krowę. Nabiału nam nie brakowało. Na po-
czątku od naszych władz nie dostaliśmy nic. Jedynie 
każda przybyła rodzina dostawała kilo soli, i to było 
wszystko, od nikogo nic nie dostaliśmy”20. 

Zgodnie z postanowieniami Memorandum z 20 
października 1945 r.21 powiat bolesławiecki był w ca-

łości zarezerwowany dla reemigrantów z Jugosławii 
do chwili ich przyjazdu do ojczyzny. Jednak przez 
okres kilku miesięcy do przyjazdu reemigrantów (do 
5 kwietnia 1946 r.), czyli prawie 6,5 miesięcy, wolne 
gospodarstwa i domy mieszkalne w powiecie zosta-
wały zasiedlane „dziko”, przez osadników nie mają-
cych prawa przebywania na tym terenie. 

Przeżycia samowolnie osiedlonych we wsi Gers-
dorf (Gierałtów), zachowały się w protokole, spe-
cjalnie sporządzonym w tej sprawie. W liczbie 195 
rodzin osiedlili się w gminie Czarna (Czerna), we 
wsi Gersdorf (Gierałtów). Byli oni repatriantami ze 
wsi Swirz, powiat przemyślański, województwo tar-
nopolskie (obecnie obwód lwowski). Od 15 sierpnia 
1945 r. ulokowani byli na stacji Bóbrka, gdzie czeka-
li do 10 września na pociąg. Wyruszyli w tym dniu 
na zachód jadąc przez Lwów, Przemyśl i Kraków do 
Pyskowic (gdzie 13 listopada 1945 r., zostali prze-
ładowani z szerokotorowego na normalny pociąg). 
Tamtejszy PUR wydał im polecenie jazdy na Głogó-
wek. Jednak kolejarze mylnie skierowali ich na Gło-
gów. PUR w Głogowie nie chciał ich przyjąć, więc 
udali się w delegacji do Okręgowego Oddziału PUR 
we Wrocławiu. Tam z kolei zarządzili, by jechali na 
Gryfią Górę (Gryfów Śląski) w powiecie Lwówek 
Śląski do ostatniej stacji kolejowej Leśna. Dotarli 
tam 6 grudnia 1945 r., lecz tamtejszy wójt oświad-
czył im, że nie może ich przyjąć, gdyż cała gmina 
zarezerwowana jest dla Polaków z Jugosławii. W Le-
śnej 25 ludzi z transportu zachorowało na tyfus. Prze-
transportowano ich do Lubania. W tej sytuacji cały 

Zdjęcie rodzinne Polaków w Bośni 
(rodzina babci autora), Rebrovac, lata 40. XX w.  

Polacy podczas pracy przy żniwach  
Rebrovac, lata 40. XX w. 
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transport musiał się rozładować. PUR w Lubaniu na-
kazał repatriantom szukać najbliższej wsi, jednakże 
wszystkie wioski były już zasiedlone, udali się więc 
na wschód i 17 grudnia 1945 r. doszli do Gersdorfu 
(Gierałtów). Osiedlili się w tej wiosce nie wiedząc, 
że należy już ona do powiatu bolesławieckiego. PUR 
w Bolesławcu zwlekał kilka tygodni na wydanie upo-
ważnienia dla repatriantów na osiedlenie się. W wy-
jaśnieniu sprawy „dziko” osiedlonych w tej miejsco-
wości interweniował inspektor z Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych, który odwiedził repatriantów we wsi 
Gersdorf (Gierałtów) dnia 26 stycznia 1946 r.22.

Pierwotnie ogólna liczba wolnych gospodarstw 
(6031), która została wobec powyższej sytuacji 
zmniejszona, miała zostać w pewien sposób zrekom-
pensowana. Postanowiono pulę gruntów przeznaczo-
nych na wyłączenia na ośrodki kultury rolnej i inne 
cele użyteczności publicznej pomniejszyć w powie-
cie bolesławieckim do 10% z użytków rolnych. Mi-
nisterstwo Ziem Odzyskanych wyraziło także zgodę 
na przeznaczenie w razie konieczności pewnej licz-
by folwarków na cele osadnictwa dla reemigrantów  
z Jugosławii. W przeprowadzaniu osadnictwa miano 
zachować dotychczasową strukturę rolną przydzie-
lając niezniszczone gospodarstwa jednej rodzinie  
w granicach do 15 ha. Mniejsze niepełnorolne gospo-
darstwa miały być upełnorolnione jedynie wtedy, je-
śli gospodarstwa te znajdowały się blisko przemysłu 
(gospodarstwa robotników przemysłowych), który 
został zniszczony lub nie rokuje uruchomienia w naj-
bliższych latach. Z kolei większe gospodarstwa (po-
nad 15 ha) miały zostać podzielone pomiędzy kilka 
rodzin, tworząc gospodarstwa pełnorolne o areale od 
7 do 10 ha. Zaznaczano jednocześnie, że osadnictwo 
reemigrantów z Jugosławii nie może być przeszkodą 
do wprowadzenia osadnictwa spółdzielczo-parcela-
cyjnego, dla którego powinna być pozostawiona co 
najmniej połowa istniejących folwarków.

Każda rodzina dostała na własność gospodar-
stwo, czyli ziemię wraz z budynkami na niej stoją-
cymi. Były to budynki murowane z cegły bądź też 
z piaskowca, podpiwniczone, z wieloma wygoda-
mi w środku. Wszystkie budynki mieszkalne oraz 
gospodarcze były kryte czerwonymi dachówkami, 
wytwarzanymi w okolicznych cegielniach. Zabu-
dowania gospodarcze również prezentowały się nie 
gorzej; przeważnie były murowane, ale także i drew-
niane. Niektóre, przeważnie starsze zabudowania  
z XIX wieku mniej zamożni mieszkańcy budowali  
w oparciu o system murów szachulcowych. Majęt-

niejsi wznosili mury swoich domów i zagród sposo-
bem pruskim. W obu tych przypadkach na pierwszy 
rzut oka nie różniły się one niczym szczególnym. 
Ściany budowane były z drewnianego szkieletu, wy-
pełnione pola wytynkowane z wyeksponowanymi 
licami belek ułożonych w charakterystyczny sposób. 
Szczegół natomiast tkwi w wypełnieniu tych pól. 
Mur szachulcowy wypełniony był przeważnie gliną, 
plewą oraz trzciną - ogólnie dostępnymi, naturalnymi 
materiałami; natomiast „pruski” mur był wykładką 
cegły, z reguły obustronnie wytynkowanej.

Osadnicy więc byli z reguły zadowoleni z faktu 
otrzymania zabudowań wykonanych z trwalszych 
materiałów. Ich optymizm płynął również z tego, że 
krajobraz powiatu bolesławieckiego był zbliżony for-
mą do tego, jaki był w Jugosławii. 

Jednak zdarzali się i tacy, jak napisał wysłannik 
Polskiej Misji Repatriacyjnej w Jugosławii, „którzy 
mieszkali i nie byli zadowoleni, a to byli przeważnie 
ci, którzy w Jugosławii byli dziadami lub pijakami, 
tacy się bali gospodarstw i narzekali, że tu bieda […] 
Natomiast ci, co pozostawili porządne gospodarstwa, 
zabierali się solidnie do pracy”23. Głosy niezadowo-
lenia, które wyrażali niektórzy reemigranci wynikały 
z różnych przyczyn. Niektórzy nie posiadali już tego 
hartu ducha, samozaparcia jak ich przodkowie, któ-
rzy musieli karczować dosłownie dzikie ostępy lasów 
rozsianych po górach i wzgórzach Jugosławii. Nie-
którzy prosili władze o pozwolenie na powrót do Ju-
gosławii z powodu złego stanu bezpieczeństwa oraz 
występujących tu konfliktów. Było to związane bar-
dzo często z szabrownikami krążącymi po wiejskich 
pustostanach, którzy stanowili realne zagrożenie dla 
nowoprzybyłych na te ziemie. Kolejnym powodem 
takich próśb były otwarte konflikty pomiędzy osadni-
kami przybyłymi z różnych stron Europy. 

Relacje między przybyłymi osadnikami a do-
tychczasowymi gospodarzami (Niemcami) obrazuje 
wypowiedź: „Niemcy dość licznie pracowali w za-
kładach przemysłowych. Ja pracowałam w Przybor-
sku, bardzo dobrze się nam z nimi pracowało, byli 
dobrymi majstrami. Na wsiach Niemcy jako nasi są-
siedzi byli także z reguły w porządku. Nie okazywali 
tak oficjalnie do nas złości z powodu tego, że Polacy 
są teraz gospodarzami ich dotychczasowych ziem”24. 
Większość Niemców, którzy pozostali na tych tere-
nach to właśnie majstrowie, inżynierowie, wykwalifi-
kowani specjaliści. Byli oni przed II wojną światową 
pracownikami tych zakładów przemysłowych. Zna-
li się na procesie technologicznym i produkcyjnym 
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1 Protokół o przesiedleniu Polaków z Jugosławii, [w:] http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/13969.pdf, (08.03.2012 r.)
2 Archiwum Państwowe we Wrocławiu [dalej APWr], Państwowy Urząd Repatriacyjny [dalej PUR], sygn. 627, s. 5.
3 J. Albin, Polacy w Jugosławii, Lublin 1983, s. 114.
4  Protokół o przesiedleniu Polaków z Jugosławii, op. cit., s. 3-4.
5 APWr, PUR, sygn. 627, k. 5-6.
6 Cyt. za: F. Kusiak, Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949, Wrocław 1982, 
s. 133.
7 APWr, PUR, sygn. 1216, k. 40, 155.
8 Cyt. za: F. Kwaśniak, A. Orlovac, Dzieje Polaków w Bośni (1895-1946), Legnica 2008, s. 79-80; J. Albin, op. cit., s. 115.
9 Opracowano na podstawie porównania dat odjazdu transportów z Jugosławii zawartych w „Wykazie transportów przybyłych do po-
wiatu Bolesławiec, sporządzonego na dzień 28 maja 1946 r.” zob.: APWr, PUR, sygn. 658, Wykaz transportów przybyłych do powiatu 
Bolesławiec; Sporządzonego na dzień 28 maja 1946 r., k. 663.) z „Świadectwami przewozowymi” wystawianymi dla poszczególnych 
transportów przez Polską Misję Repatriacyjną w Jugosławii, zob. APWr, PUR, sygn. 1216, k. 40, 155.
10 Wywiad z Józefem Chlastawą, ur. 15 stycznia 1925 r., przeprowadzony 25 kwietnia 2010 r. w Bolesławcu, w domu rozmówcy.
11 Wywiad z Heleną Wojtyszyn, ur. 1926 r. w Starej Dubravie, przeprowadzony przez autora pracy dnia 26 maja 2010 r. w Wykrotach, 
w domu rozmówcy. 
12 APWr, Wrocławska Wojewódzka Rada Narodowa [dalej WWRN], Sprawozdania kwartalne i miesięczne PRN w Bolesławcu 1946-
1947, sygn. 312, k. 21, Sprawozdanie sytuacyjne PRN w Bolesławcu za miesiąc wrzesień, Bolesławiec dnia 13 października 1947 
roku.
13 Memorandum delegacji Polaków z Jugosławii dla reemigracji obywateli polskich, APWr, PUR, sygn. 627, k. 4-5. 
14 F. Kwaśniak, A. Orlovac, op. cit., s. 80-81.
15 J. Albin, op. cit., s. 115. Por.: Wywiad z Józefem Chlastawą: „Legitymacja (dekret przesiedleńczy) była wyrabiana przez biuro 
przesiedleńcze z Polski (Polska Misja Repatriacyjna w Jugosławii). Zawierała zdjęcie osoby i opis ziemi i chałupy (domostwa), które 
zostawały w Jugosławii. Wydawano ją każdej rodzinie, bądź też pojedynczym osobom od ręki, niedługo przed odjazdem do ojczyzny”. 
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16 APWr, PUR, sygn. 658, k. 677.
17 APWr, PUR, sygn. 627, k. 35.
18 Wywiad z Józefem Chlastawą, op. cit.
19 Wywiad z Janem Chlastawą, ur. 2 stycznia 1927 r., przeprowadzony przez autora pracy 5 marca 2010 r., w Wykrotach w domu 
rozmówcy.
20 Wywiad z Józefem Chlastawą, op. cit.
21 APWr, PUR, sygn. 627, Repatriacja z Jugosławii 1945-1946 r., Memorandum (odpis), k. 4.
22 APWr, PUR, sygn. 627, Protokół dotyczący „dziko” osiedlonych we wsi Gersdorf, sporządzony w Bolesławcu dnia 28 stycznia 1946 r., k. 39.
23 F. Kusiak, op. cit., s. 137. Autor podaje te informacje za „Sprawozdaniem Ignacego Kuneckiego, wysłannika Polskiej Misji Repatriacyjnej w Jugo-
sławii, ze stanu osadnictwa repatriantów w powiecie Bolesławiec z dnia 2 lipca 1946 roku”.
24 Wywiad z Heleną Wojtyszyn, op. cit.
25 J. Zając, Powiat bolesławiecki w latach 1945-1947, [w:] Dolny Śląsk 1945 - Dolny Śląsk 2005, pod red. B. Cybulskiego, Wrocław 
2006, s. 236.

po upływie paru lat, przyszła paczka od nich do pana 
Feliksa Skomskiego w podziękowaniu za okazane 
ludzkie serce. W paczce tej był akordeon dla jego 
syna25.

*Publikowany tekst stanowi fragment nagrodzonej  
w  „Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską  
z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec” pra-
cy magisterskiej M. Chlastawy, Reemigranci z Jugosławii  
w powiecie bolesławieckim w latach 1946-1948, Zielona Góra 
2012.

Michał Chlastawa
Zdjęcia z archiwum rodzinnego autora

odbywającym się w tych fabrykach, więc polskie 
władze chętnie korzystały z ich wiedzy. Pozostali 
oni jeszcze w Polsce kilka lat po zakończeniu woj-
ny, zanim nie zostały uruchomione ponownie prawie 
wszystkie fabryki, które mogły być odtąd zarządzane 
przez polskich specjalistów. 

Zdarzały się i takie historie, jak na przykład ta  
z 1947 r. we wsi Łąka pod Bolesławcem. Wtedy jeden 
z polskich reemigrantów z Jugosławii, Feliks Skom-
ski, przez parę miesięcy z własnej nieprzymuszonej 
woli i za darmo dawał mleko swoim niemieckim  
sąsiadom, rodzinie Schulz, która miała gromadkę 
małych dzieci. Po wyjeździe tej rodziny do Niemiec, 
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II Artykuły i materiały o tematyce lokalnej
Bolesławiec – Siegburg XX lat partnerstwa 

Przy wjeździe do wielu miast dolnośląskich  
widzimy tablice informujące o współpracy z mia-
stami partnerskimi z innych państw. Po wstąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej ilość tych tablic znacznie 
wzrosła. Bolesławiec jest miastem, które wyróżnia 
się na Dolnym Śląsku zarówno ilością (8 miast), jak  
i czasem trwania wzajemnych kontaktów. Minęła  
20-ta rocznica partnerskiej współpracy z Siegbur-
giem, położonym w Nadrenii Północnej-Westfalii 
(między Bonn i Kolonią) miastem wielkości Bole-
sławca (około 38 tys. mieszkańców). Jest to oddalo-
na od Bolesławca około 700 km bardzo malownicza 
miejscowość o długiej historii, z górującym nad mia-
stem, założonym w XI w., klasztorem benedykty-
nów. Wybór Siegburga na miasto partnerskie wynika  
z faktu, że w tej miejscowości i w powiecie zamiesz-
kało wielu mieszkańców Bolesławca, którzy zostali 
wysiedleni po II wojnie światowej. Po transformacji 
ustrojowej w Polsce w 1989 r. inicjatywa współpracy 
partnerskiej wyszła od Bundesheimatgruppe Bunzlau 
zu Siegburg (Grupa Ojczyźniana, która skupiała by-
łych mieszkańców Bolesławca). Trzon tej grupy two-
rzyli: Hubert Wiesner, Jochen Wiesner, Klaus Rosen-
thal, a następnie dołączył do nich Peter Börner i wielu 
innych, którzy wzmacniali partnerskie kontakty z na-
szym miastem. 

Grupa Ojczyźniana wystosowała pismo do Towa-
rzystwa Miłośników Bolesławca z prośbą o nawią-
zanie współpracy i z zaproszeniem delegacji TMB 
do odwiedzenia Siegburga. Wizyta odbyła się 26-29 
kwietnia 1992 r. i miała bardzo uroczysty i przyjazny 
charakter. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania 
do nawiązania oficjalnych kontaktów między Bo-
lesławcem a Siegburgiem. Delegacja władz miasta 
niemieckiego przybyła w maju 1992 r. i wtedy zo-
stała podpisana umowa o partnerstwie. Dokumenty 
uwierzytelnili swoimi podpisami: ze strony polskiej 
- Józef Król - prezydent Bolesławca: ze strony nie-
mieckiej - Rolf Krieger - burmistrz Siegburga. 

Józef Król w swoim wystąpieniu podkreślił, że: 
„umowa partnerska pozwoli na przełamanie uprze-
dzeń oraz stworzy warunki do wspierania wzajem-
nych działań w zakresie podejmowania inicjatyw 
gospodarczych i kulturalnych”. 

Rolf Krieger wyraził ubolewanie, że były czasy,  
w których rządził faszyzm. Nie można zapomnieć  

o historii, ale należy wyciągać wnioski i na tej podsta-
wie budować przyszłość. 

W podpisanej umowie określono główne zasady 
i cele współpracy. Szczególny nacisk położono na 
kontakty młodzieży ze szkół bolesławieckich i szkół 
z Siegburga. Miała to być nie tylko wymiana w ra-
mach praktyk młodzieżowych, ale także poznawanie 
kultury i doskonalenie języka zachodnich sąsiadów. 
Współpraca dotyczyła też instytucji samorządo-
wych obydwu miast (wymiana doświadczeń), mu-
zeów, klubów sportowych, zakładów pracy, straży 
pożarnych. Ustalono, że wymiana będzie dotyczyła 
dokumentów archiwalnych, publikacji naukowych  
o historii miasta i okolic. 

Zakres i cele współpracy wykraczały daleko poza 
oficjalne i okazjonalne spotkania samych władz. 
Po podpisaniu umowy o współpracy „miast bliź-
niaczych” (taka nazwa znalazła się w dokumencie) 
rozpoczęły się przyjazdy do Bolesławca byłych 
mieszkańców, a wielu z nich po raz pierwszy zoba-
czyło miasto, które opuścili w 1945 r. Przyjeżdżali 
autokarami lub pociągami, wynajmowali taksówki, 
aby udać się w sentymentalną podróż po okolicz-
nych wioskach, w których kiedyś mieszkali, chcieli 
zobaczyć swoje dawne domy. Podziwiali odbudowa-
ny Bolesławiec. Wspominali potem, że nowi gospo-
darze - Polacy dobrze ich przyjmowali, częstowali 
kawą, herbatą, ciastem i mocniejszymi napitkami. 

Stałym programem były też wycieczki do Wrocła-
wia, Jawora (zwiedzano Kościół Pokoju), a także wy-
jazdy w Karkonosze, które pamiętano ze szkolnych 
wycieczek. Ponieważ miałem okazję oprowadzać 

Delegacja TMB w Siegburgu, 27 kwietnia 1992 r.
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ich jako przewodnik, słuchałem różnych wspomnień  
o szkołach, do których chodzili, o miejscach randek 
i wagarów. Zdarzały się też chwile smutku - jechali-
śmy przez Jelenią Górę i gdy jedna z pań usłyszała 
nazwę niemiecką miasta - Hirschberg, zareagowała 
płaczem. Jej koleżanka wyjaśniła mi, że z tego miasta 
otrzymała ta pani w 1945 r. ostatnią kartkę od swoje-
go narzeczonego, który nigdy nie powrócił z wojny. 
Goście mieszkali przeważnie w Hotelu Piast (od 2012 
r. znajduje się tam galeria handlowa Bolesławiec City 
Center). Zdarzało się, że nie rozumieli ówczesnych 
polskich realiów i dziwili się, że rano, przed otwar-
ciem kawiarni, nie można napić się filiżanki kawy. 

Po czterodniowej wizycie w prasie niemieckiej 
ukazały się opisy wrażeń z podróży. „Bunzlauer  
Heimatzeitung” zamieścił dwa artykuły: „Bolesła-
wiec liczy na rozwój” i „Między recesją a szarzyzną”,  
w których można było znaleźć wiele pochlebnych 
wypowiedzi, ale także krytyczne spojrzenie na na-
sze miasto w początkach lat 90. XX wieku. Podzi-
wiano piękny, z pietyzmem odbudowany Rynek, ale 
dostrzeżono, że na jego zapleczu jest jeszcze sporo 
do poprawienia. Nie zrobiły wrażenia smutne, szare 
wystawy sklepowe i nierówne chodniki, na których 
jedna z pań złamała sobie obcas. Było duże zaskocze-
nie inflacją tamtych lat 1000 zł = 12 fenigom. Chęt-
nie kupowano u nas obuwie. Cieszono się, że kościół 
w Rynku ma pięknie utrzymane wnętrze i jest pełen 
wiernych (goście wypowiadali się, że każdy pro-
boszcz na Zachodzie cieszyłby się taką frekwencją). 

W tych artykułach można było również przeczytać 
o polskiej gościnności - użyto zdania: bolesławianie 
przygotowali siegburczykom program gigant. 

Założenia współpracy zapisane w porozumie-
niu najszybciej zaczęły realizować szkoły. I Liceum 
Ogólnokształcące rozpoczęło współpracę z Gimna-
zjum Alleestrasse, ale oficjalna umowa między tymi 
szkołami została podpisana w 1995 r. Ujęto w niej, 
że ma ona charakter rodzinny, co w praktyce ozna-
czało wzajemne poznanie nauczycieli i uczniów, 
wymianę informacji między pokoleniowej w cza-
sie siedmiodniowych pobytów w domach uczniów  
organizowanych dwa razy w roku - wiosną i jesienią.  
W ramach tych kontaktów młodzież poznawała cie-
kawe miejsca wokół miast partnerskich, obyczaje 
typowe dla danego kraju, a co szczególnie ważne, 
szlifowała znajomość języka w ramach wakacyj-
nych obozów językowych. Z tej wymiany w latach  
1992-1999 skorzystało ok. 600 uczniów z Bole-
sławca i Siegburga. Nasilenie kontaktów nastąpiło  
w 1996 r. z okazji 50-lecia I Liceum Ogólnokształ-
cącego i w 2001 r. w związku z obchodami 750-le-
cia Bolesławca. Odbyły się konkursy fotograficzne  
i plastyczne, sesja popularno-naukowa, która poświę-
cona była badaniu wspólnej historii. Ewenementem 
było zaprezentowanie przez 100-osobowy zespół  
z Siegburga kantaty scenicznej Carla Orffa „Carmina 
Burana”. Młodzież szybko pokonała wszelkie uprze-
dzenia w stosunkach polsko-niemieckich. 

Uczniowie z Bolesławca i Siegburga wzajemnie 

Delegacja z Bolesławca na obchodach 50-lecia Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg
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zamieszczali w prasie lokalnej wiele miłych słów 
i podziękowań za te pobyty. We fragmencie listu 
umieszczonego w „Głosie Bolesławca” (nr 1 - sty-
czeń, 1993 r.) uczennica kl. IV „c” I LO Margaritta 
Roman pisała: „Bliskość Bonn i Kolonii sprzyjała 
zwiedzaniu wielkich ośrodków kulturalnych za-
chodnich Niemiec. Najprzyjemniejsze były wędrów-
ki górskie, w czasie których młodzież obu krajów 
uczestniczyła we wspólnych zabawach”. 

Współpracę nawiązało także Medyczne Studium 
Zawodowe im. Ludwika Hirszfelda z Bolesławca. 
Dało to słuchaczom tej szkoły możliwość poznania 
warunków nauki i pracy w Szkole Medycznej w Sieg-
burgu, w czasie wizyty, która odbyła się w paździer-
niku 1994 r. Nasza młodzież została też zaproszona 
na obchody 50-lecia Szkoły Medycznej z Siegburga,  
w których uczestniczyła w 1996 r. Gospodarze 
umożliwili słuchaczom Medycznego Studium Za-
wodowego poznanie wyposażenia i warunków pracy 
tamtejszego szpitala, który zrobił na grupie polskiej 
ogromne wrażenie. Szkoła bolesławiecka zyskała też 
liczne, niedostępne u nas, pomoce naukowe do ćwi-
czeń dla ratowników medycznych. 

Szczególnie intensywna była współpraca między 
szkołami muzycznymi z Siegburga, Sankt Augustin 
i Bolesławca. W 1995 r. orkiestra bolesławieckiej 
Szkoły Muzycznej rozpoczęła cykl wizyt w Nadre-
nii i Westfalii. W 1996 r. w Siegburgu odbywał się  
Festiwal Muzyczny, w czasie którego wystąpiły  
orkiestry z Niemiec, Francji, Anglii, Hiszpanii, Fin-
landii i Węgier. Orkiestra z Bolesławca pod batutą 
Doroty Pińczuk dała koncert w auli Muzeum Miej-
skiego (Stadtmuseum). Podczas tego festiwalu na ryn-
ku Siegburga odbył się koncert „Mamut Orkiestry”,  
w którym wystąpiło ponad 1000 muzyków ze wszyst-
kich państw uczestniczących w festiwalu, w tym  
z Bolesławca. W 1997 r. orkiestra naszej Szkoły Mu-
zycznej występowała w Siegburgu, w ramach kon-
certu „Spotkanie z Polską”. Na 1998 r. przypadło 
15-lecie istnienia Szkoły Muzycznej w Bolesławcu  
i z tej okazji w Teatrze Starym odbył się wielki, 
wspólny koncert orkiestr szkół niemieckich i pol-
skiej. Kontakty muzyczne dały możliwość młodzieży 
z naszej orkiestry nawiązywania kontaktów, przy-
jaźni i poznania świata. Do partnerskiej współpracy 
dołączały inne placówki: Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych, Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji, Młodzieżowy Dom Kultury, Bolesławiecki 
Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kupców Bolesła-
wieckich, pracownicy administracji obydwu miast. 

Każda z tych instytucji miała własne pomysły, które 
wzbogacały wzajemne kontakty. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje współpra-
ca, jaką rozwinęło Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. 
W 1994 r. w Torhaus Museum w Siegburgu zapre-
zentowano wystawę ze zbiorów Muzeum Ceramiki 
ukazującą współczesną ceramikę bolesławiecką z lat 
1950-1990. Przedstawiono wybrane eksponaty wy-
bitnych bolesławieckich artystów ceramików: prof. 
Tadeusza Szafrana, Bronisława Wolanina, Janiny 
Bany-Kozłowskiej, Eugeniusza Niemirowskiego, 
Izabeli Zdrzałki, Wandy Matus oraz profesor wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych - Krystyny Cy-
bińskiej. Mieszkańcy Siegburga mogli zobaczyć, jak 
wspaniale rozwija się w Bolesławcu ceramika, którą 
pamiętali z czasów swojej młodości. 

Współpraca Muzeum Ceramiki z Bundesheimat-
gruppe pozwoliła na nawiązanie kontaktów z Haus 
Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott koło 
Bonn i innymi niemieckimi instytucjami, co zaowo-
cowało pozyskaniem do muzealnych zbiorów ksią-
żek, kroniki miejskiej, czasopism - w tym gazety nie-
mieckiej Bunzlauer Heimatzeitung. Klaus Rosenthal 
i Leni Neunkirch (od 1995 r. przewodnicząca stowa-
rzyszenia odpowiedzialnego za współpracę Siegburga 
z miastami partnerskimi - Partnerschaftsvereins Sieg-
burg) ofiarowali Muzeum kilka eksponatów związa-
nych z historią miasta i Śląska. Kwerendy przepro-
wadzone w zasobach Bundesheimatgruppe Bunzlau  
w Siegburgu wzbogaciły Dział Historii Miasta  
o zbiory, które są podstawą wielu opracowań poświę-
conych historii miasta i regionu bolesławieckiego. 

Okazją do pierwszego podsumowania współpra-
cy było pięciolecie kontaktów partnerskich. Impreza 
odbyła się w dniach 23-26 maja 1997 r. 

Na uroczystej sesji Rady Miasta, wspólnie z za-
proszonymi gośćmi z Siegburga, podsumowano  
i pozytywnie oceniono dorobek 5 lat wzajemnych 
kontaktów. Wspólnie obchodzono 400-lecie urodzin 
Martina Opitza - poety urodzonego w Bolesławcu  
i sekretarza naszego króla Władysława IV; w ratuszu 
odsłonięto tablicę upamiętniającą podpisanie umowy 
o partnerstwie, otwarto wernisaż wystawy plastycznej: 
„Moje miasto rodzinne Bolesławiec-Siegburg”. Jesie-
nią tego roku (25-29 września) do Niemiec wyjechała 
23-osobowa delegacja z Bolesławca. Przez pięć dni 
bolesławianie mieszkali i byli serdecznie goszczeni  
w domach prywatnych dawnych mieszkańców re-
gionu Bolesławca. Gospodarze dali nam możliwość 
zwiedzenia Nadrenii Północnej-Westfalii - miast 
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Bonn i Kolonii oraz ich pięknych zabytków. Wizyta 
ta stworzyła możliwość do nawiązania przyjaciel-
skich kontaktów. 

W 2001 r. Bolesławiec obchodził 750-lecie po-
czątków miasta i z tej okazji przygotowano bogaty 
program. W wielu uroczystościach brały udział de-
legacje miast partnerskich, w tym największa była  
z Siegburga. Muzeum Ceramiki przygotowało wy-
stawę „Wędrówki historyczne po Ziemi Bolesławiec-
kiej”. A orkiestra Euro Juvenis Simfonica z Siegburga 
swoim koncertem uświetniła obchody rocznicowe. 

Z okazji dziesięciolecia współpracy partnerskiej 
na sesji Rady Miasta Bolesławiec w dniu 26 mar-
ca 2002 r. uroczyście nadano honorowe obywatel-
stwo Rolfowi Kriegerowi - burmistrzowi Siegburga.  
W uzasadnieniu podano: „W uznaniu wybitnych, 
godnych najwyższego szacunku zasług wniesionych 
na rzecz pogłębienia i umacniania współpracy mię-
dzy społecznościami bliźniaczych miast Siegburg  
- Bolesławiec.” 

Należy zaznaczyć, że również w tym sa-
mym roku, podczas spotkania w dniach 17-19 
maja, starosta bolesławiecki Piotr Roman i lan-
drat powiatu Rhein-Sieg Frithjof Kühn, uroczy-
ście podpisali umowę „O przyjaznej współpracy  
i partnerstwie”. Odsłonięto tablicę pamiątkową i spre-
cyzowano plan współpracy. Był to następny ważny 
etap rozszerzający krąg wzajemnych kontaktów ludzi  
z powiatu bolesławieckiego i powiatu siegburskiego. 

29 maja 2002 r. w X rocznicę pierwszej umowy, 
została podpisana przez prezydenta Bolesławca Jó-
zefa Burniaka i burmistrza Siegburga Rolfa Kriegera 
deklaracja kontynuacji i rozszerzenia współpracy na-
szych miast. 

Dziesięcioletnie kontakty pozwoliły na wzajemne 
poznanie się wielu ludzi różnych grup społecznych, 
instytucje podjęły wiele wspólnych działań i to po-
zwoliło na przejście do następnego etapu kontaktów. 
Takim przykładem było uczestnictwo delegacji Bo-
lesławca w 2003 r. w uroczystości 50-lecia powoła-
nia Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg, na 
której byli obecni mieszkańcy dawnego Bolesławca 
mieszkający nie tylko w Niemczech, ale też w innych 
krajach. Byliśmy świadkami rzeczowej, pogłębio-
nej dyskusji na różne tematy, w tym i o wzajemnym  
partnerstwie między naszymi miastami. Rozmawia-
no o dziedzictwie kulturowym Bolesławca, który jak 
zauważono - pięknie się rozwija, z czego są dumni 
jego byli mieszkańcy. Chcę przypomnieć, że jeszcze 
niedawno straszono nas sformułowaniami „odwe-

towcy”, „ziomkostwo”, ale przewodniczący Bunde-
sheimatgruppe Peter Börner wyraził nadzieję, że dia-
log i międzymiastowa współpraca będzie pogłębiana 
i ze strony niemieckiej, i ze strony polskiej. Warto 
zwrócić uwagę, że spotkanie to miało miejsce przed 
wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. 

Kontakty partnerskie i nawiązanie przyjacielskich 
więzi między ludźmi po kilkunastu latach pozwo-
liły na podjęcie tematów, które do tej pory nie były 
jeszcze poruszane. Dotyczy to sprawy księdza Paula 
Sauera, ostatniego niemieckiego proboszcza i dzieka-
na Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Bolesławcu. Kapłan ten był dla byłych mieszkań-
ców naszego miasta wielkim autorytetem - postawili 
poświęcony Mu obelisk w centrum Siegburga, obok 
kościoła św. Serwacego. W 1946 r. ks. Sauer został 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzony 
w areszcie mieszczącym się wtedy w piwnicach dzi-
siejszego MDK. Był przesłuchiwany, a dwa dni po 
wypuszczeniu z aresztu zmarł w Szpitalu św. Józe-
fa (obecny Dom Dziecka). Dr Hans Christiani, kro-
nikarz bolesławiecki, w wydanej w 1996 r. książce 
„Das Leben in der deutschen, schlesischen Kreisstadt 
Bunzlau” napisał o księdzu: „Aż do śmierci był wier-
nym sługą człowieczeństwa, prawdziwym posłań-
cem Boga. Jego imię wyryte złotymi literami kończy 
niemiecką historię Bolesławca”. 

Historia i losy księdza P. Sauera stały się te-
matem sesji naukowej zorganizowanej 14 maja 
2004 r. przez TMB, Urząd Miasta Bolesławiec, In-
stytut Pamięci Narodowej i Grupę Ojczyźnianą  
z Siegburga. Referaty na sesji wygłosili historycy:  
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Instytutu Hi-
storycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. 
Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodo-
wej we Wrocławiu, mgr Adam Baniecki - kierownik 
Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddziału  
w Lubaniu, dr hab. Witold Stankowski z Bydgoszczy, 
prof. Halina Schubert i Anna Domancić z Siegburga. 
W słowie wstępnym sylwetkę i losy księdza przedsta-
wił mgr Zygmunt Brusiło. Konferencję poprzedziła 
msza ekumeniczna w kościele Wniebowzięcia NMP  
i św. Mikołaja w Rynku z udziałem księży bolesła-
wieckich, władz miasta, wielu mieszkańców Bo-
lesławca i dużej delegacji z Niemiec. Konferencję 
zakończyło złożenie przez władze miasta, powiatu  
i delegację niemiecką kwiatów na grobie księdza Paula 
Sauera. 

Po konferencji padło wiele znamiennych słów: 
- dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu prof. dr hab. 
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Włodzimierz Suleja - „Nie można zapominać o prze-
szłości, a wnioski z konferencji winne być wskazów-
kami dla przyszłego działania IPN”, 
- prezydent Bolesławca Piotr Roman „Konferencja 
poświęcona ks. Paulowi Sauerowi przybliżyła nas do 
prawdy o tak trudnych czasach”, 
- burmistrz Siegburga Rolf Krieger „Czas, o którym 
mówiliśmy, przyniósł wiele tragedii w wymiarze 
ludzkim i społecznym. Poznając go, lepiej patrzymy 
w przyszłość”, 
- przewodniczący Grupy Ojczyźnianej Peter Börner 
„Ta konferencja przekroczyła nasze oczekiwania. 
Nie spodziewaliśmy się, że tak trudne sprawy będą 
tak intensywnie i tak uczciwie przedstawione”. 

Konferencja znalazła swoje odzwierciedlenie  
w polskich i niemieckich środkach masowego prze-
kazu. W Bolesławcu wydano też materiały pokonfe-
rencyjne w osobnym tomie.

W ramach kontynuacji przybliżania historii  
i współczesnych dziejów Bolesławca w styczniu  
2006 r. Muzeum Ceramiki zaprezentowało w Stadt-
museum w Siegburgu wystawę „Twierdza Czarnego 
Krzysztofa („Die Festung des Schwarzen Christoph”), 
wcześniej pokazywaną w Bolesławcu, która przedsta-
wiała rezultaty badań archeologicznych prowadzo-
nych w Olszanicy w latach 2003 i 2005 na miejscu 
przypuszczalnej siedziby znanego średniowiecznego 
rycerza-rabusia Czarnego Krzysztofa. W przygoto-
waniu wystawy i publikacji brała udział Bundeshe-

imatgruppe Bunzlau. Natomiast projekt związany  
z badaniami warowni Czarnego Krzysztofa został 
dofinansowany ze środków saksońskiej Fundacji 
Pro Archeologia Saxoniae oraz Fundacji Współpra-
cy Polsko-Niemieckiej. Również w 2006 r. bolesła-
wieckie muzeum zorganizowało wystawę „Bole-
sławieckie sensacje nie tylko XX wieku”. Pokazała 
ona rezultaty projektu badawczego „Na sza wspólna 
historia - polsko-niemiecki dorobek kulturowy drogą 
wzajemnego poznania i współdziałania”, w którym, 
pod przewodnictwem bolesławieckiego Muzeum 
Ceramiki, brali udział historycy i miłośnicy regionu, 
skupieni w Towarzystwie Miłośników Bolesławca 
oraz w Stowarzyszeniu Kolekcjonerów i Miłośników 
Historii Miasta po stronie polskiej, i w Bundeshe-
imatgruppe Bunzlau zu Siegburg po stronie niemiec-
kiej. Celem sfinansowanego przez Fundację Roberta 
Boscha projektu było przebadanie zawartości perio-
dyków bolesławieckich, głównie czasopisma „Bun-
zlauer Stadtblatt”, które było wydawane przez wiele 
lat w mieście przez rodzinę drukarzy Fernbach i jest 
dotąd ważnym źródłem historycznym dla poznania 
dziejów Bolesławca. 

Wystawę można było oglądać również w Sieg-
burgu, a następnie zaprezentowana została w Mię-
dzynarodowym Muzeum Prasy w Aachen. Ważnym 
elementem projektu była także konferencja naukowa, 
zorganizowana przez Muzeum Śląskie w Görlitz,  
w której wzięła udział delegacja z Bolesławca. Kolej-

Delegacja z Bolesławca na obchodach 50-lecia Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg
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nym wspólnym przedsięwzięciem był projekt „Skarby 
Ziemi Bolesławieckiej” (2007-2008), dofinansowany 
ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
Wystawie, prezentowanej w bolesławieckim Muzeum 
oraz Stadtmuseum w Siegburgu, towarzyszyła pu-
blikacja naukowa „Archiwalia do archeologii Ziemi 
Bolesławieckiej” autorstwa ówczesnego dyrektora 
Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu - Krzysz-
tofa Demidziuka.

 Jednym z najważniejszych do tej pory wspólnych 
działań, zrealizowanych przez Muzeum Ceramiki  
i Grupę Ojczyźnianą, był projekt badawczy poświę-
cony bolesławieckiej ceramice z wytwórni Reinhol-
da. Również w tym przypadku rezultaty przedsta-
wiono poprzez organizację wystawy „Od rzemiosła  
do sztuki - ceramika bolesławiecka z wytwórni  
Reinholda”, eksponowanej w Bolesławcu od X do 
XII 2008 r., na której zaprezentowano wyroby ce-
ramiczne pochodzące ze zbiorów bolesławieckiego 
Muzeum Ceramiki, Muzeum Śląskiego w Görlitz, 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Bundeshei-
matgruppe Bunzlau zu Siegburg, Muzeum Dawnego 
Kupiectwa w Świdnicy i prywatnych kolekcjonerów. 
W ramach projektu wydano także katalog zawierają-
cy, obok materiału ilustracyjnego, obszerne opraco-
wania o charakterze naukowym. 

Wspólne działania wystawiennicze kontynuowa-
no również w kolejnych latach. Muzeum użyczało 
kilkukrotnie eksponatów na wystawy organizowa-
ne przez Grupę Ojczyźnianą. W 2009 r. kamionka 
prezentowana była na wystawie „Ceramika bolesła-
wiecka z Niemiec i Polski po roku 1945 / Bunzlau-
er Nachkriegskeramik aus Deutschland und Polen”  
w Siegburgu, w 2011 r. zaś na ekspozycji „Bunzlauer 
Keramik - gestern und heute” w Haus des Deutschen 
Ostens w Monachium. Jednym z ostatnich wspól-
nych przedsięwzięć była współpraca przy organiza-
cji dużej międzynarodowej wystawy zatytułowanej 
„Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesno-
ści / Bunzlauer Keramik auf dem Weg zur Modern” 
i wydaniu obszernego, towarzyszącego ekspozy-
cji, katalogu w roku 2013. Wystawa prezentowana 
była w bolesławieckim Muzeum i Muzeum Śląskim  
w Görlitz. 

Poza działaniami o charakterze kulturalnym 
współpraca rozwijała się również na płaszczyźnie 
wymiany międzyszkolnej. Kolejne pokolenia mło-
dzieży korzystały z doświadczeń poprzedników.  
W dniach 15-21 lipca 2011 r. Miejski Zespół Szkół  
nr 3 zrealizował projekt pt. „Człowiek z pasją -  

aktywny obywatel” z udziałem grup młodzieży  
z pięciu miast partnerskich: Molde (Norwegia), Maria-
gerfiord (Dania), Nogent-sur-Marne (Francja), Sieg-
burg (Niemcy) i Vallecorsa (Włochy). Była okazja do 
realizacji spotkań integracyjnych, czego efektem było 
zwiedzanie miasta i przygotowanie spektaklu muzycz-
nego pt. „Graj mi świecie” (każda grupa wykonała pio-
senkę w ojczystym języku). Wszystkie grupy wzięły 
udział w paradzie inaugurującej Święto Ceramiki. 

Dwudziestoletnia współpraca miast została pod-
sumowana 30 maja 2012 r. w Siegburgu. Delega-
cja Bolesławca z prezydentem Piotrem Romanem  
i przewodniczącym Rady Miasta Józefem Pokład-
kiem oraz z innymi towarzyszącymi osobami złoży-
ła wizytę w Niemczech. Prezydent Bolesławca Piotr 
Roman i burmistrz Siegburga Franz Huhn odnowi-
li umowę partnerską na następne lata. Aktowi temu 
towarzyszyli sygnatariusze pierwszego porozumie-
nia między obydwoma miastami - były prezydent 
Bolesławca Józef Król i były burmistrz Siegburga 
Rolf Krieger. W przyjaznej atmosferze wspominano 
współpracę minionych dwudziestu lat. 

Końcowym akcentem obchodów XX-lecia była 
zorganizowana przez pracowników Biblioteki Miej-
skiej w Bolesławcu wystawa w Galerii Format, 
na której wykorzystano zbiory Towarzystwa Mi-
łośników Bolesławca (i indywidualne jego człon-
ków) oraz Muzeum Ceramiki. Wystawa nosiła tytuł  
„XX lat partnerstwa. Bolesławiec - Siegburg”. 
W jej otwarciu, 24 sierpnia 2013 r., udział wzię-
li przedstawiciele władz miejskich, obecni miesz-
kańcy Bolesławca i duża grupa byłych bolesławian  
z Siegburga, z Peterem Börnerem na czele. Wystawę 
wypożyczono do Siegburga. W jej otwarciu  w Ratuszu  
w Siegburgu uczestniczyli goście z Bolesławca: wi-
ceprezydent Kornel Filipowicz, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Halina Majewska i prezes TMB 
Zygmunt Brusiło. 

Było wiele ciekawych rozmów o efektach dwu-
dziestoletniej współpracy, dużo wspomnień o tych, 
którzy już odeszli, a z których inicjatywy poprzez 
TMB nawiązano trwałą współpracę między naszy-
mi miastami, należą do nich: Herbert Wiesner, Klaus 
Rosenthal i wielu innych. 

Wielka polityka sprzyja nawiązywaniu kontaktów 
między państwami, ale prawdziwe kontakty tkwią  
w bliskich, serdecznych więziach między ludźmi, co 
potwierdziła dwudziestoletnia owocna współpraca 
między Bolesławcem i Siegburgiem. 

Zygmunt Brusiło
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Rzeźby poplenerowe w Bolesławcu

Zbliżający się w 2014 roku jubileusz 50-lecia  
istnienia w Bolesławcu Plenerów Ceramiczno-Rzeź-
biarskich skłania do wspomnień, zadumy i spojrze-
nia na tę artystyczną imprezę z nietypowej strony. 
Pełna refleksji, zaprosiłam naszego rodzimego arty-
stę fotografika Grzegorza Matoryna do poszukiwań 
w przestrzeniach miejskich obiektów - rzeźb, któ-
re pozostały po wielokrotnych pobytach artystów  
w naszym grodzie. Ślady ich obecności chcemy 
utrwalić - opisem, fotografią, wspomnieniem i przy-
wrócić im należyte miejsce we wspólnej pamięci. 
Niestety, część plenerowych form uległa destrukcji, 
dewastacji, innych po prostu już nie ma, pomimo, 
że zostały zrealizowane w trwałych bolesławieckich 
szamotach - mocnych i odpornych na kaprysy aury, 
po niektórych pozostały jedynie słowne przekazy  
i zamazane obrazy. Czas i człowiek zrobiły swoje. 

Rzeźby o różnej treści, ładunku emocjonalnym, ustawione w zespole architektonicznym, 
dziele żyjącego pokolenia są także trwałymi świadkami rozwijającej się kultury.

Feliks Kociankowski

Niezrażeni zatrzymujemy się przy najwcześniej-
szych obiektach z lat 60. XX w., które przetrwały 
do naszych czasów. To pomniki artysty rzeźbiarza 
- górala Leona Dziedzica, ucznia wielkiego mistrza 
Xawerego Dunikowskiego. Jeden z nich wykonany  
w piaskowcu z początkiem lat 60-tych obiekt, sym-
bolizujący dwa wbite w ziemię miecze został po-
święcony II Armii Wojska Polskiego, stoi przy uli-
cy jej imienia i po remoncie dobrze się prezentuje. 
Drugi pomnik tego artysty, „Światowit”, wykonany 
z tworzywa ceramicznego, zamówiony w 1966 r. na 

Leon Dziedzic „Światowit” 1966 r.

Leon Dziedzic „Pomnik II Armii Wojska Polskiego” 
początek lat 60. XX w.
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obchody 1000-lecia Państwa Polskiego, wyłania się  
z otoczonego drzewami skweru przy Dworcu PKP.

W pięknym, ale bardzo zaniedbanym parku, obok 
klasztoru Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, z tego 
samego okresu (1966 r.) pochodzi również mocno 
uszkodzona trzymetrowa „Fontanna” Władysława 
Garnika - artysty mieszkającego w latach 60. w Bo-
lesławcu, rzeźbiarza z niesamowitą fantazją i talen-
tem. Artysta ten pozostawił wiele swoich kompozycji  
w obiektach miejskich - Ratuszu, Muzeum Ceramiki 
i BOK-u.

Na początku lat 70. powstała rzeźba wykonana  
z drobnych elementów ceramicznych połączonych 
fugami, autorstwa młodego wrocławskiego rzeźbia-
rza Lecha Szutkowskiego, przedstawiająca dwa sty-
lizowane orły. Technika ta była wówczas mało znana 
w realizacjach, ale w późniejszych czasach często 
stosowana przez artystów. Rzeźbę „Orły” mocno 
oszpeconą pomalowanymi na biało łączeniami przez 
troskliwych opiekunów, „żeby było ładniej”, można 
oglądać na skwerku przy ul. B. Chrobrego, naprze-
ciwko gmachu prokuratury.

Lata 70. poprzedniego wieku to interesujący  
i twórczy okres dla uczestników plenerów bolesła-
wieckich, obfitujący w wiele pomysłów i koncep-
cji artystycznych. Jedną z nich jest projekt „Galerii 
Pole Gry” autorstwa wybitnych kreatorów: Alojzego 
Gryta, Jerzego Ludwińskiego oraz Zbigniewa Maka-
rewicza. Wówczas działała również „Grupa Happe-
ningowa” Liliany Lewickiej zajmująca się praktyka-
mi parateatralnymi, a projekt „Plener w krajobrazie 
miejskim” Andrzeja Lachowicza i Zbigniewa Maka-
rewicza miał zmienić formułę pleneru. 

W latach 1971-1972 organizowane były sesje teo-
retyczne, na które przybywali wybitni twórcy, krytycy 
sztuki, literaci. Rozważano na nich stworzenie w Bo-
lesławcu poligonu doświadczeń twórczych, powstanie 
Centrum Rzeźby Plenerowej lub rozpoznawalnego na 
świecie Centrum Pracy Twórczej. Te wszystkie ambit-
ne plany nie znalazły zrozumienia u ówczesnych decy-
dentów, nie doczekały się realizacji z wielką szkodą 
dla regionu, miasta i kultury. Jednak te „artystyczne 
burze mózgów” przyniosły konkretne efekty i w po-
łowie lat 70-tych z inicjatywy miejskiego architekta, 
wspieranego przez Związek Polskich Artystów Pla-
styków i Urząd Wojewódzki, powstała obok Bolesła-
wieckiego Ośrodka Kultury Galeria Rzeźby Plenero-
wej. Ekspozycja około 30 rzeźb była różnie oceniana, 
z biegiem upływających lat niszczała i na początku 
lat 90-tych uległa likwidacji.

Władysław Garnik „Fontanna” 1966 r.

Lech Szutkowski „Orły” początek lat 70. XX w.
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Wracając do naszej wędrówki, przemieściliśmy się 
do centrum, na plac ks. Jerzego Popiełuszki. Na jego 
skraju znajdowała się 4-metrowa fontanna zbudo-
wana z ceramicznych bloków, dzieło  pochodzących  
z Wrocławia braci - Czesława i Stanisława Wiącków. 
W prostokątnej sadzawce z profilowanych płytek 
wznosiły się do nieba dwa potężne elementy, jak-
by walczące ze sobą potwory. Fontanna zbudowana  
w 1978 r. dostarczała w upalne dni mieszkańcom 
ochłody, a dzieciom zabawy. Przez wiele lat nie-
czynna, „nadgryziona zębem czasu” stała się nikomu 
niepotrzebnym obiektem (25 lutego 2014 r. fontanna 
została rozebrana - przyp. red.). Czesław i Stanisław 
byli wielokrotnymi uczestnikami plenerów, a Stani-
sław Wiącek w latach 1977-1988 był również komi-
sarzem plenerów. Kompozycje rzeźbiarskie braci, 
już bardziej kameralne, można zobaczyć w zbiorach 
BOK-u i Muzeum Ceramiki.

W pobliżu placu ks. J. Popiełuszki na tyłach Bole-
sławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego 
Centrum Ceramiki, przy pięknie skomponowanych 
klombach zatrzymamy się przy architektonicznym 
pomniku „Tympanony Symbol Trwania” Pauliny 
Pokorny-Ziemby. Zrealizowany przez artystkę w la-
tach 1998-1999 stał się symbolem życzliwych i ser-
decznych związków między uczestnikami plenerów, 
a mieszkańcami Bolesławca. Na trzech wysokich, 
pokrytych rytami kolumnach, spoczywa tympanon 
składający się z 22 kafli z architektonicznymi relie-

fami, na wewnętrznej stronie znajdują się rysunki  
i podpisy artystów biorących udział w 34 Międzyna-
rodowym Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim.

„Tympanony” powstały podczas akcji artystycz-
nej według pomysłu Pauliny. Do jego współtworze-
nia zaproszono całą społeczność miejską na czele  
z władzami. W scenerii płonących pochodni, wspa-
niałej muzyki i tanecznych animacji pod arkadami 
BOK-u zaproszeni goście składali na kolumnach 
swoje podpisy lub znaki. Po zakończeniu happenin-
gu elementy „Tympanonu” zostały poddane obróbce 
technologicznej, wypalone, zmontowane i uroczyście 
odsłonięte na terenie BOK w czasie trwającego już 
35 pleneru. Do dzisiaj można oglądać i wyszukiwać 
na kolumnach ryte przez uczestników tej imprezy 
podpisy i sgraffita.

Czesław i Stanisław Wiącek „Fontanna” 1978 r. 

Paulina Pokorny-Ziemba „Tympanony - Symbol Trwania” 1989 r. 
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Halina „Gabi” Kłosowicz  „Koniki” 1995 r. 

Tova Beck-Friedman „Stalae” 1996 r. 

nr 1, gdzie znajduje się kierownictwo oraz produkcja 
szlachetnej, dekorowanej kamionki, możemy zwie-
dzić plenerową Galerię „Janina”. Dzięki inicjatywie 
prezesa ZC Bolesławiec mgr inż. Karola Stasika zo-
stały tam zgromadzone i wyeksponowane kompo-
zycje rzeźbiarskie uczestników pleneru pracujących 
w zarządzanym przez niego przedsiębiorstwie. Uro-
czyste otwarcie galerii przy udziale prezydenta mia-
sta i starosty powiatu odbyło się 20 sierpnia 2010 r. 
Wśród zgromadzonych rzeźb możemy znaleźć dzieła 
miejscowych ceramików: Janiny Bany-Kozłowskiej, 
Krystyny Gay-Kutschenreiter, Władysława Garnika 
oraz gdańszczanina Andrzeja Trzaski.

Wędrując dalej śladami plenerów docieramy do 
zakładów ceramicznych przy ul. T. Kościuszki. Przed 
głównym wejściem do Spółdzielni Ceramika Arty-
styczna znajdziemy na trawniku stojące na dużych 
głazach brązowe, szkliwione koniki, które na Ogól-
nopolskim Plenerze w 1995 r. wykonała rzeźbiarka 
Halina „Gabi” Kłosowicz. „Gabi” powszechnie sza-
nowana i lubiana artystka, uprawiająca oprócz rzeźby 
różne dyscypliny plastyczne, wielokrotna uczestnicz-
ka plenerów, pozostawiła wiele swoich prac w miej-
skich zbiorach .

Rok później (1996 r.) Tova Beck-Friedman artyst-
ka z Nowego Jorku zrealizowała i przekazała w darze 
Zakładom Ceramicznym Bolesławiec rzeźbę „Sta-
lae” - obelisk wysoki na 1,80 m pokryty szkliwem 
solnym o dynamicznej fakturze, który został usta-
wiony przed wejściem do piecowni w Zakładzie nr 
2 (słynne Rury), gdzie niestety tylko nieliczni mogą 
go podziwiać. Po przeciwnej stronie w Zakładzie  
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Fragment plenerowej Galerii „Janina” 2010 r.

Janina Bany-Kozłowska „Ptak” 1980 r.

Andrzej Trzaska „Kompozycja z tarczami” 2008 r. Krystyna Gay-Kutschenreiter „Czerwony krzew” 2002 r.
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Zataczając duże koło wracamy do serca miasta 
- Ratusza. Od strony głównych barokowych scho-
dów prowadzących do wnętrza Ratusza, cieszą oko 
wykonane w latach 2010-2011 dwie rzeźby „Ptaszy-
ca” i „Przechodzień” Władysława Garnika przedsta-
wiające dynamiczne postacie ludzkie. Po schodach 
wchodzimy do szerokiego hallu, którego widok za-
myka ustawiona na podeście duża kompozycja „Pan 
Dyrektor” (118x85 cm) z roku 1994 wspomnianego 
już artysty. Uwagę przyciąga też jego piękna praca 
„Krzew Gorejący” z 1995 r. wykonana z czerwonych 
kształtek ceramicznych złączonych białymi fugami. 
Na pierwszym piętrze zobaczymy „Maskę” Andrzeja 
Trzaski z 1977 r. zrealizowaną z szamotu pokrytego 
szkliwem solnym. Andrzej niezapomniany gawę-
dziarz, erudyta, wielbiciel płci pięknej, miłośnik mia-
sta i plenerów, wzbogacił swoimi pracami niejedną 
kolekcję.

Władysław Garnik „Krzew Gorejący” 1995 r.

Andrzej Trzaska „Maska” 1972 r.

Władysław Garnik „Ptaszyca” 2010 r.
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Elżbieta Grosseová (Czechy) „Śruba” 1997 r.

Villma Villaverde (Argentyna) „Myśliciel” 2003 r.

Zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Marion Askjaer Nielsen (Holandia) „Oblicza Azji” 2003 r.

Bronisław Wolanin „Kafle” 1995-1997 r.
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Zbiory Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki

Jerzy Boroń „Para Taneczna” początek lat 60. XX w.

Maria Cotellessa (Szwecja) „Portret” 2008 r.

Tanja H. Gahler (Australia) „Treasurechests” 2001 r.

Wędrowanie z panem G. Matorynem, który 
utrwalał wszystko na kliszy fotograficznej, ma swój 
kres. Nie sposób jednak nie wspomnieć, że najwięk-
sze zbiory rzeźby poplenerowej posiada Muzeum 
Ceramiki i BOK-MCC. W kolekcji muzealnej zgro-
madzono 116 eksponatów, z których najwcześniejsze 
pochodzą z grudnia 1967 r., a ostatnie przekazano  
w 2005 r. Te pierwsze, to formy Bronisława Wolani-
na, Władysława Garnika i Krystyny Gay. W budyn-
ku Działu Historii Miasta Muzeum Ceramiki, przy  
ul. M. Kutuzowa, zachwyca niewielka ekspozycja 
rzeźb plenerowych i wielkie nazwiska polskich i za-
granicznych twórców.

Podobną ilość kompozycji i form rzeźbiarskich 
zebrano w BOK-MCC przy placu J. Piłsudskiego. 
Zbiory nie mają zamkniętej ewidencji, bo po każdym 
plenerze ich liczba wzrasta. 

W nowoczesnych przestronnych wnętrzach BOK-
-MCC, pięknie się prezentują, nieliczne niestety,  
eksponaty - duża ich część, tak jak i w Muzeum, znaj-
duje się w magazynach, czekając na ponowne „od-
krycie” i publiczną prezentację. A jest się czym chwa-
lić, bo posiadamy w Bolesławcu, choć może mało kto 
o tym wie, jedną z największych w Polsce, kolekcję 
ceramiki współczesnej na światowym poziomie.

Krystyna Gay-Kutschenreiter    
zdjęcia Grzegorz Matoryn
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Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w latach 1971–2001

Pod koniec 1970 r. dr Maria Starzewska, dyrek-
tor ówczesnego Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, 
zaproponowała mi objęcie kierownictwa Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu. W marcu 1971 r. opuściłam 
Legnicę, by zamieszkać w Bolesławcu. Wcześniej 
pracowałam w legnickim Muzeum Miedzi i tam zdo-
byłam spore doświadczenie w pracy muzealnika, ale 
o kamionce bolesławieckiej wiedziałam niewiele. 
Dużą pomoc w tym zakresie otrzymałam od M. Sta-
rzewskiej, szczególnie, że kamionka bolesławiecka 
była tematem Jej badań i publikacji.

Muzeum miało już opracowany statut, skromne 
zbiory, liczące 840 obiektów, obejmujące miejsco-
wą kamionkę, ceramikę europejską, współczesną 
rzeźbę ceramiczną, fotogramy A. Skorupy, materia-
ły ikonograficzne i kilka pozycji literatury fachowej. 
Ekspozycję stałą „Dawna i współczesna kamionka 
bolesławiecka” stanowiły w większości eksponaty 
wypożyczone z wrocławskiego Muzeum Narodo-
wego. Pozostałe wystawy „Rzeźba poplenerowa” 
i „Bolesławiec w fotografii Alojzego Skorupy” zo-
stały przygotowane z własnych zbiorów. Głównym 
zadaniem stało się pozyskanie nowych eksponatów 
i fachowej literatury oraz organizacja wystaw cza-
sowych. Realizacja tych zamierzeń była łatwiejsza 
dzięki organizowanym w tamtych latach kwartalnym 

spotkaniom kierowników i asystentów muzeów re-
gionalnych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 
gdzie omawiano sprawy dotyczące dolnośląskiego 
muzealnictwa.

Tworzenie muzealnej kolekcji

W latach siedemdziesiątych XX w. w efekcie 
specjalizacji muzeów dolnośląskich zaistniała moż-
liwość pozyskania cennych nabytków. W ten sposób 
trafiły do naszych zbiorów głównie XIX-wieczne ka-
mionkowe dzbanki z muzeów z Chojnowa, Kamien-
nej Góry, Wałbrzycha, Ziębic - w sumie kilkadziesiąt 
sztuk. Zbiory powiększały się głównie przez zakupy 
w Desie (Przedsiębiorstwo Państwowe Desa - Dzie-
ła Sztuki i Antyki). Muzea miały prawo pierwoku-
pu wybranego obiektu; istniała również możliwość 
rezerwacji, gdy środki na zakup mógł dopiero za-
pewnić nowy budżet. Oferty z Warszawy, Krakowa,  
a nawet Gdańska zmuszały do częstych wyjazdów 
po eksponaty. Wyjazdy na studia podyplomowe do 
Krakowa umożliwiły mi penetrację tamtejszych sa-
lonów Desy i antykwariatów. Zakupu dokonywałam 
również u prywatnych kolekcjonerów. Ciekawym 
sprzedawcą był Piotr Hutman zwany Dziadkiem, od-
kryty przez poprzednią dyrektor - Krystynę Paluch-

Wycieczka przedszkolaków do Muzeum 1978 r.
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-Staszkiel. Ten emeryt, wróżbita, często przynosił do  
Muzeum wyszukane w okolicznych wsiach ka-
mionkowe naczynia z przełomu XIX/XX i początku  
XX w. Kolekcja stempelkowych naczyń w więk-
szości uzupełniana była przez niego. Jednak orien-
towałam się, że najcenniejsze obiekty nie trafiały 
do Muzeum. Dużo było zbieraczy chętnych do uła-
twienia zakupu niemieckim kolekcjonerom, choć 
oficjalnie istniał zakaz wywozu za granicę obiektów 
powstałych przed 1945 r. Muzeum nie mogło płacić 
„od ręki”, ponieważ nabywane przedmioty podlegały 
ocenie Komisji Zakupów Muzealiów (istniejącej do 
1975 r. przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu,  
a później przy Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze). 

Najcenniejszym nabytkiem w pierwszych latach 
mojej pracy (1974 r.) był siedemnastowieczny odpis 
kroniki F. Holsteina. Po kilkunastu latach (1989 r.) 
zakup następnej kroniki autorstwa J. G. Bergeman-
na z 1830 r. sfinansowało Towarzystwo Miłośników 
Bolesławca. Zakupy prac współczesnych artystów 
sporadycznie wspierało Ministerstwo Kultury i Sztu-
ki oraz Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki w Jele-
niej Górze. Wśród darczyńców znajdowali się m.in.: 
Halina Giecewicz (Wrocław), Karl-Heinz Heuer 
(Weiβwasser), Leni i Werner Neunkirch (Siegburg), 
Klaus Rosenthal (Siegburg), Werner Sahm (Höhr-
-Grenzhausen), Konrad Spindler (Itten), Maria Modl 
(Bolesławiec). Mieszkająca w Krakowie córka prof. 
Tadeusza Szafrana oddała archiwum ojca do naszych 

zbiorów, a Muzeum w Markersdorfie przekazało 
kopię munduru z epoki napoleońskiej. Rokrocznie  
w sposób sukcesywny zbiory wzbogacała Spółdziel-
nia Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, a od lat 80. 
XX w. również Zakłady Ceramiczne Bolesławiec. 
Kolekcję ponad 100 rzeźb poplenerowych tworzyły 
dary artystów, często najwybitniejszych, nagradza-
nych w kraju i zagranicą: Karen Park, Władysława 
Garnika, Elżbiety Grosseovej, Anny Strzelczyk, Bro-
nisława Wolanina, Jindry Vikovej.

W latach 70. XX w. wspólnie z Komisją Opieki 
nad Zabytkami PTTK zorganizowano kilka konkur-
sów fotograficznych „Zabytki Ziemi Bolesławiec-
kiej”. Nagrodzone prace przechodziły na własność 
Muzeum - stąd powstał ciekawy zbiór zdjęć obiek-
tów często już nieistniejących.

Wystawy czasowe

„Kwiaty w ceramice bolesławieckiej” to pierwsza 
wystawa czasowa w 1971 r., którą zrobiłam ze zbiorów 
własnych. Jej otwarcie było połączone z kiermaszem 
ceramiki. Sala na I piętrze zamieniła się w kwitnący 
ogród. W starych dzbanach i nowych formach pięknie 
prezentowały się naręcza kwiatów przyniesione przez 
mieszkańców - działkowiczów, zwłaszcza wspaniałe 
dalie z ogrodu Zdzisława Krzemińskiego.

W tym samym roku, jesienią, pojechałam do Kra-
kowa na tygodniowe szkolenie kierowników muzeów 

Otwarcie wystawy „Ceramika jaroszowska” Amandy Różańskiej, od lewej T. Wolanin, A. Różańska, A. Skowroński, B. Rejwerska, 1978 r.
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regionalnych. Była to doskonała okazja do nawiązania 
kontaktów z innymi muzeami (pamiętajmy, że nie było 
wtedy internetu), co zaowocowało wymianą wystaw. 
Były jednak i straty. Po powrocie ze szkolenia zastałam 
ograbione Muzeum - skradziono cenne dywany - prace 
studentów z PWSSP w Łodzi. Po zgłoszeniu kradzieży 
milicja nakazała pilnie okratować okna budynku. O in-
stalacji alarmowej nie było wtedy jeszcze mowy. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wysta-
wy pokazujące dorobek indywidualnych artystów. 
Otwarcie wystawy malarstwa Eugeniusza Gepperta 
i Hanny Krzetuskiej w 1975 r. zarejestrowała telewi-
zja wrocławska, ponieważ było to ważne wydarzenie. 
Podobnym zainteresowaniem cieszyły się wystawy 
malarstwa: Wlastimila Hofmana, Elżbiety Terlikow-
skiej, Krzesławy Maliszewskiej, Anny Szpakow-
skiej-Kujawskiej, Jolanty Ajlikow-Czarneckiej, Elż-
biety Woźniewskiej, Stanisławy Wojdy-Pytlińskiej, 
Mieczysława Kozłowskiego, Michała Twerda. Za-
prezentowaliśmy również wystawy „Portret dziecka” 
i „Portret kobiety” ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, a także kopie impresjonistów ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ponieważ głównym trzonem naszych zbiorów 
była kamionka, przez szereg lat organizowali-
śmy indywidualne wystawy miejscowych cera-
mików: Krystyny Gay-Kutschenreiter, Barbary 
Kozłowskiej-Trojnar, Anny Stawiarskiej, Janiny  
Bany-Kozłowskiej, Bronisława Romanowskiego, 

Wandy Matus, Izabeli Zdrzałki, Bronisława Wo-
lanina, a także często goszczącej w Bolesławcu 
Elżbiety Grosseovej z Pragi. W 1995 r. zorgani-
zowaliśmy wystawę Karen Park, wybitnej duńskiej 
ceramiczki. Gościła w Bolesławcu już w 1971 r.,  
wracając z Faenzy, gdzie otrzymała złoty medal na 
międzynarodowej wystawie ceramiki. W Muzeum 
zorganizowano spotkanie z artystką, tłumaczem był  
Hubert Dworsatschek. Wystawa wymagała wielu 
przygotowań; z artystką przyjechało dwoje przy-
jaciół, aby pomóc w realizacji. W roku następnym  
z okazji 50-lecia I Liceum Ogólnokształcącego Mu-
zeum zorganizowało wystawę prac byłych uczniów, 
dojrzałych już wówczas artystów: Krzysztofa Brzu-
zana, Elżbiety Gwóźdź-Niezgodzińskiej, Katarzy-
ny Hałas-Łożykowskiej, Marka Haniszewskiego, 
Janusza Moniatowicza, Arkadiusza Paczyńskiego, 
Anny Stawiarskiej, Elżbiety Woźniewskiej, Stani-
sławy Wojdy-Pytlińskiej i Zbigniewa Zielińskiego. 
Prezentowaliśmy też wystawy szkła artystycznego 
wybitnych twórców. Już w 1975 r. zaprosiliśmy Ta-
siosa Kiriazopoulousa, w 1976 r. Reginę i Aleksandra  
Puchałów, Czesława Zubera, Władysława Czyszczo-
nia, a także sprowadzaliśmy wystawy szkła ze zbio-
rów Muzeum Ziemi Kłodzkiej i Muzeum Okręgowe-
go w Jeleniej Górze. 

W Bolesławcu oprócz Ogólnopolskich, a potem 
Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeź-
biarskich odbywały się plenery ceramiczne dla  

Wystawa „Szkło artystyczne Czesława Zubera”, 1981 r.
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artystów plastyków zatrudnionych w spółdzielniach 
Cepelii. Kilkakrotnie dorobek tych artystów zapre-
zentowaliśmy na wystawach czasowych. 

Z okazji kolejnych jubileuszy Spółdzielni Cerami-
ka Artystyczna organizowaliśmy wystawy jej aktual-
nego wzornictwa. Spółdzielnia wielokrotnie sponso-
rowała nasze wydawnictwa, a w 2001 r. sfinansowała 
pierwszą edycję strony internetowej Muzeum, opra-
cowanej przez Dariusza Przebiędę. Do grona sponso-
rów zaliczyć możemy również PZU, Bank Zachodni  
i Bader Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu oraz wrocław-
ską firmę archeologiczną AKME.

W 2001 r. można było zobaczyć obszerną wy-
stawę z Niemiec, ukazującą wybrane wyroby szkół  
ceramicznych po 1875 r. z Landshut, Höhr i Bunzlau. 
Autorką wystawy była Sally Schöne (Hetjens Kera-
mikmuseum w Düsseldorfie), mająca nadzieję, że 
ta wystawa będzie prezentowana w kilku muzeach 
polskich. Tak się jednak nie stało i wszelkie kosz-
ty ubezpieczenia i transportu musiało ponieść nasze 
Muzeum.

Na wystawach czasowych prezentowano różne 
dziedziny sztuki - malarstwo, grafikę, rzeźbę, foto-
grafię, ceramikę innych ośrodków w kraju i z zagrani-
cy (ceramika kolska, prószkowska, tułowicka, fajans 

włocławski). W Muzeum można było również zwie-
dzić wystawy o tematyce etnograficznej, archeolo-
gicznej, historycznej, sakralnej (w ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej). Wystawy te umożliwiały przepro-
wadzanie w Muzeum lekcji, z których chętnie korzy-
stali nauczyciele plastyki, poloniści i historycy. Lek-
cje prowadzili pracownicy merytoryczni Muzeum:  
Barbara Rejwerska, później Zbigniew Zieliński, Bo-
żena Kantek, Anna Bober, a także przez pewien czas 
Grażyna Polanica.

Kadry i zarządzanie

Przez 5 lat byłam jedynym pracownikiem mery-
torycznym Muzeum; pozostały personel stanowiło 
2 pomocników muzealnych (Helena Pura i Weroni-
ka Mickiewicz) oraz palacz zatrudniony na ½ etatu. 
Księgowość była prowadzona przez Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej. W połowie lat 70. XX w. 
sprawy kadrowe i księgowość przejął Bolesławiecki 
Ośrodek Kultury.

W 1976 r. otrzymałam etat dla pracownika mery-
torycznego. O muzealnika - historyka sztuki w Bole-
sławcu było trudno. Zatrudniłam maturzystę Marka 
Żabiarka, który stał się pomocny przy organizacji 

Otwarcie ekspozycji „Kamionka bolesławiecka - wystawa z okazji 25-lecia Spółdzielni Ceramika Artystyczna”, 1979 r.
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wystaw, oprowadzał wycieczki. Rozesłałam wici 
wśród nauczycieli. Zgłosiła się polonistka, mgr Bar-
bara Rejwerska - mająca również studia podyplomo-
we na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu kul-
turoznawstwa. B. Rejwerska zajęła się współpracą  
ze szkołami, domami kultury, pracą oświatową  
i księgozbiorem. W 1987 r. pracując już w Muzeum 
podjęła studia podyplomowe z zakresu muzeologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W październiku 1979 r. zostałam zobowiązana 

przez Naczelnika Miasta do pełnienia obowiązków 
dyrektora Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Przez 
osiem miesięcy z trudem dzieliłam czas między obie 
instytucje.

W 1987 r. została przyjęta do pracy mgr historii 
sztuki, absolwentka KUL-u Bożena Kantek, której 
przekazałam dział kamionki europejskiej. Opracowa-
ła zbiory tego działu i przygotowała wystawę stałą. 
Uczestniczyła w Międzynarodowym Sympozjum 
w Soest w Niemczech, a jej referat „Art déco w ka-
mionce bolesławieckiej” opublikowano w roczniku 
„Nearchos”. Z upływem czasu pracę pomocników 
muzealnych wspierali czasowo zatrudnieni Dariusz 
Rutkowski, Andrzej Pawlikowski, Wojciech Kowalik. 

Od początku lat 90. XX w. w Muzeum pracowali 

artysta plastyk - Zbigniew Zieliński oraz opiekuno-
wie ekspozycji: Ludwika Obrycka i Adam Kowal. 
Po paru latach (1995 r.) Bożenę Kantek zastąpiła 
mgr historii sztuki - bolesławianka Anna Bober. Po-
czątkowo zajmowała się głównie historią miasta.  
Zorganizowała interesującą wystawę „Wrocław - Bo-
lesławiec, metropolia - prowincja”. Z okazji 400-le-
cia urodzin Martina Opitza, razem z Z. Zielińskim 
przygotowali wystawę „Martin Opitz i jego krąg”, 
towarzyszącą sesji naukowej. Na wystawie zaprezen-

Otwarcie wystawy prac Karen Park, 1995 r.

towana została kopia portretu M. Opitza autorstwa 
B. Strobla (oryginał znajduje się w Bibliotece PAN 
w Gdańsku). W 1998 r. wystawa ta otrzymała wy-
różnienie w konkursie na „Najciekawsze wydarzenie 
muzealne roku - Sybilla”. Z Mariuszem Olczakiem 
opracowała też pierwsze wydawnictwo z serii Bole-
slaviana „Martin Opitz (1597-1639)”. W połowie lat 
90. XX w. zatrudniono również nowych opiekunów 
ekspozycji: Renatę Styczyńską i Danutę Szylkiewicz. 

Remonty

Przez 30 lat pracy dużo czasu pochłaniały pro-
blemy remontowe - najpierw budynku przy ul. Mic-
kiewicza, później także przy ul. Kutuzowa. Muzeum 
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przy ul. Mickiewicza podpiwniczone było jedynie 
w części basztowej, a nisko posadowiony budynek 
wciąż ulegał zawilgoceniu. Starano się je usuwać róż-
nymi metodami: elektroosmozą i izolacją pionową. 
Więźba dachowa, poddana ekspertyzie mykologicz-
nej, wymagała cyklicznego nasączania preparatami 
grzybobójczymi. Największy problem stanowiło 
ogrzewanie. Starano się więc o podłączenie do sieci 
miejskiej, niestety bez rezultatu. Z niektórych wy-
staw w okresie zimowym musieliśmy rezygnować. 

Przydział 18 ton opału nie zawsze wystarczał, czę-
sto trzeba było starać się o dodatkowy przydział. Raz  
z pomocą przyszła Spółdzielnia Ceramika Artystycz-
na pożyczając 2 tony wysokokalorycznego koksu, 
którego nigdy nie zwróciliśmy. O kłopotach z niską 
temperaturą świadczyły będące długo na stanie „buty 
elektryczne” mające zapewnić nieco ciepła osobom 
pilnującym ekspozycji. Tylko niezwykła ofiarność 
pani Heleny Pury (zdarzało się, że przy -30° mrozie 
przyjeżdżała rowerem z Łąki, aby sprawdzić stan bu-
dynku podczas mojej nieobecności), a nieco później 
pani Weroniki Mickiewicz pozwalała na udostępnia-
nie ekspozycji w czasie, gdy budynek był nieogrze-
wany na skutek problemów z kotłownią. Eleganckie 
mundurki pilnujących trzeba było przykryć ociepla-

Wystawa prac Anny Strzelczyk, 1999 r.

czami. 
Gdy w 1980 r. nastąpiła poważna awaria pie-

ca musieliśmy szukać miejsca na nową kotłownię. 
W położonym w pobliżu budynku Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej wydzier-
żawiliśmy piwnicę na kotłownię i doprowadziliśmy 
instalację do budynku Muzeum. Dopiero w 1992 r. 
otrzymaliśmy przydział na dostawę gazu i z trudem 
zdobyliśmy piec c.o. przy wsparciu finansowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska.

Wydawnictwa 

Pierwszy, skromny katalog został wydany  
w 1972 r. przy okazji organizacji Pierwszej Dorocz-
nej Wystawy Plastyków Bolesławieckich, w której 
uczestniczyli: Jolanta Ajlikow-Czarnecka, Krystyna 
Gay-Kutschenreiter, Stanisława Wojda, Bronisław 
Wolanin. W tamtych czasach każda wystawa musiała 
być zgłoszona do Wojewódzkiego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk. Wszystkie druki oce-
niał cenzor. Druk zdjęć wymagał kliszy drukarskich, 
wykonywanych we wrocławskich Zakładach Poligra-
ficznych. Najgorzej było, gdy czas wykonania wydłu-
żał się. Całe szczęście, że z miejscową drukarnią mie-
liśmy zawsze doskonałe kontakty. Leon Ruchalski  
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- kierownik, Jan Żyżak i Zofia Malinowska nigdy nas 
nie zawiedli. Drugi problem stanowił przydział pa-
pieru. Otrzymywaliśmy przydział na piśmie, a papier 
trzeba było zdobyć. Tu z pomocą przychodziła Emi-
lia Próchnicka, kierowniczka Muzeum Regionalnego 
w Chojnowie, która w miejscowej papierni załatwiła 
nam tzw. odpady papieru kredowego i kartonu.

Wkrótce zaczęłam zbierać materiały do wydania 
Informatora Muzeum Ceramiki. Wciąż nurtowa-
ło mnie pytanie, gdzie podziały się zbiory przed-
wojennego Heimatmuseum, które znałam jedynie  
z niemieckich opracowań. Archiwum w Lubaniu nie 
było jeszcze uporządkowane. Niemiecka literatura, 
konieczna do opracowania tego informatora, dostęp-
na była we wrocławskich bibliotekach naukowych,  
z których korzystać mogłam jedynie na miejscu. Tak 
więc dopiero w 1974 r. wydaliśmy pierwszy powo-
jenny informator w języku polskim i niemieckim. 
Drugim już obszerniejszym wydawnictwem był ka-
talog „Artystyczna kamionka bolesławiecka”, który 
powstał w 1995 r. z inspiracji dr Marii Starzewskiej. 
Zaprezentowane w nim zostały jednocześnie zbiory 
kamionki muzeów bolesławieckiego i wrocławskiego. 

W 1986 r. na sesji popularnonaukowej w Bole-
sławcu został przedstawiony referat „Kamionka bo-
lesławiecka” (autorstwa B. Rejwerskiej i T. Wolanin), 
w tym samym roku ukazały się też w „Roczniku Jele-
niogórskim” wspomnienia o profesorze T. Szafranie 
(autorstwa B. Rejwerskiej). W 2000 r. na konferencji 
„Rzemiosło artystyczne bez granic” zorganizowanej 
przez Komisję Historyczną Euroregionu Nysa we 
współpracy z Północnoczeskim Muzeum w Libercu 
zaprezentowany został referat poświęcony bolesła-
wieckiej kamionce przygotowany przez T. Wolanin. 

W 2001 r. z okazji 750-lecia Bolesławca  
i w 200-lecie Muzealnictwa Polskiego Muzeum 
wydało przewodnik autorstwa Anny Bober i Teresy 
Wolanin, ukazujący najcenniejsze zbiory ceramiki 
 i działu historii miasta. Pracownicy Muzeum uczest-
niczyli też w przygotowaniu tekstów do publikacji 
„Bolesławiec. Zarys monografii miasta”, wydanej  
w 2001 r. (B. Rejwerska, T. Wolanin, A. Bober).

Tworzenie księgozbioru 

Biblioteka muzealna zasadniczo różniła się od 
księgozbioru bibliotek istniejących w mieście, po-
nieważ znajdowała się tu literatura ściśle związana 
ze sztuką i oparta na wydawnictwach niedostępnych 
na polskim rynku księgarskim. „Słownik nazw geo-

graficznych Dolnego Śląska” Stanisława Rosponda  
z uwzględnieniem nazewnictwa niemieckiego służył 
nie tylko nam, ale i wielu osobom zgłaszającym się, 
by ustalić jak ich miejscowość nazywała się przed 
1945 r. 

Podczas wyjazdów penetrowaliśmy naukowe 
księgarnie, muzea, galerie sztuki, by zakupić cenne 
pozycje. Wiele interesujących publikacji ze swoich 
wyjazdów przywoził nam B. Wolanin. Mieliśmy 
szczęście do darczyńców, takich jak Werner Sahm 
czy Barbara Alaszewski z Londynu, która podarowa-
ła naszemu Muzeum wydawnictwa poświęcone cera-
mice angielskiej. 

W 1974 r. Muzeum odwiedził Georg Peltner  
z Höhr-Grenzhausen z synem Bolko. Otrzymałam od 
niego dużo informacji o przedwojennym Bolesławcu. 
Obiecał też podarować publikację „Der Bunzlauer 
Kreis an Bober und Queis”, którego był współauto-
rem, jednak z powodu cenzury oficjalnie nie można 
było książki przesłać. Dopiero przy pomocy duń-
skiej ceramiczki Karen Park, która była na plenerze  
w Höhr, przez Kopenhagę, udało się nam przemy-
cić tę książkę do kraju. Taką samą książkę po latach 
otrzymał prezydent Bolesławca Józef Król od dele-
gacji z partnerskiego Siegburga i przekazał ją do Mu-
zeum.

W 1978 r. ukazała się w Lipsku cenna książka 
autorstwa Josefa Horschika na temat kamionki za-
tytułowana „Steinzeug”. Jak zwykle skorzystałam  
z wyjazdu B. Wolanina do Warszawy, który w Ośrod-
ku Kultury NRD kupił tak potrzebną nam publikację.

Z początkiem lat 80. XX w. Muzeum odwiedził 
Werner Sahm. Zdziwiony brakiem podstawowej li-
teratury na temat kamionki obiecał pomoc. Otrzyma-
liśmy 8-kilową paczkę, a w niej doskonałe opraco-
wania wybitnych autorów. W przypadku gdy nakład 
już był wyczerpany, przyszłano nam kserokopie.  
Muzealny księgozbiór stawał się coraz bogatszy.

I tak, przez 20 lat Werner Sahm zaopatrywał nas 
we wszystkie katalogi dotyczące ceramiki wydawa-
ne przez Hetjens Keramikmuseum w Düsseldorfie 
i inne niemieckie muzea. Zakupił u nas również 50 
egz. katalogu „Artystyczna kamionka bolesławiec-
ka” i przekazał niemieckim kolekcjonerom. Intereso-
wała nas też książka autorstwa Hansa Christianiego 
„Das Leben in der deutschen, schlesischen Kleinstadt  
Bunzlau” niestety wtedy już nie do zdobycia. Po la-
tach następne wydanie książki znalazło się w muze-
alnej bibliotece. 

Dużo łatwiej można było korzystać z księgo-
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zbioru po przeniesieniu biblioteki do budynku przy 
ul. Kutuzowa w 1995 r. Zakupiony długi stół i krze-
sła zapewniły możliwość pracy na miejscu wielu 
uczniom, studentom i nauczycielom. Wkrótce okazał 
się przydatny do różnego rodzaju spotkań m.in. ze-
społu redakcyjnego monografii Bolesławca, a także 
powołanej przez Radę Miasta Bolesławiec w 1999 r. 
Rady Muzeum Ceramiki. Księgozbiór muzealny sta-
nowił cenne źródło materiałów do wielu prac magi-
sterskich na różne tematy, czego dowodem jest kilka 
przekazanych egzemplarzy.

Konferencje i współpraca z zagranicą

W 1986 r. w Berlinie Zachodnim została przygo-
towana wystawa „Bunzlauer Geschirr”. Udało mi się 
otrzymać paszport i jednodniową wizę. W Berlinie 
poznałam współautorkę wystawy i katalogu Heidi 
Müller, która serdecznie się mną zajęła. Byłam za-
chwycona wystawą. Zjawił się też Werner Sahm, któ-
ry zaprezentował mi inne niemieckie muzea, a także 
zaprosił nas z p. Müller na kolację. Aby zwiedzić 
berlińskie Kunstgewerbemuseum zaryzykowałam 
(miałam tylko jednodniową wizę) i zostałam na na-
stępny dzień. Gdy oglądałam w gablotach ceramikę 
z Bolesławca, nie przypuszczałam, że po latach - w 
2001 r. - będzie ona eksponowana w bolesławieckim 
Muzeum na wystawie „BRENN-PUNKTE. Cera-
miczne Szkoły Zawodowe od 1875 r. w Landshut, 
Höhr i Bolesławcu”.

W 1988 r. otrzymałam zaproszenie na Hafnerei-
-Symposium do Düsseldorfu. Udałam się do Pagartu 
w Warszawie, by odebrać służbowy paszport. Urzęd-
niczka jednak stwierdziła, że jest już za późno na od-
biór dokumentu (było około godz. 13.00) i że mogę 
go odebrać za dwa dni w poniedziałek. Spędziłam 
więc kolejne dwie noce w pociągu. Kolejny problem 
pojawił się w związku z przesłaniem biletu kolejowe-
go do Düsseldorfu. Ponieważ nie dotarł on na czas, 
musiałam kupić bilet za własne marki, a organizato-
rzy w późniejszym terminie zwrócili mi pieniądze. 
Podczas pobytu w Düsseldorfie zostałam zaproszo-
na również do Norberta Mischoka, poznanego już 
wcześniej w Bolesławcu. Przez lata przy przesyłaniu 
życzeń świątecznych na zdjęciach prezentował swoje 
zbiory, jednak to, co zobaczyłam na miejscu, prze-
rosło moje oczekiwania - podziw budziła zwłaszcza 
bogata kolekcja obiektów z okresu secesji i art déco. 

Na sympozjum w Düsseldorfie wygłosiłam refe-
rat „Zbiory kamionki w śląskich muzeach”. Zaintere-

sował się nim prof. Konrad Spindler z Uniwersytetu 
w Innsbrucku i umówił się na przyjazd do Bolesław-
ca ze studentami w lutym następnego roku, podając 
dokładnie nie tylko datę, ale i godzinę. W określo-
nym dniu zamówiłam miejsca w Hotelu Piast i po 
zamknięciu Muzeum czekałam. Punktualnie o 18-tej 
zjawił się profesor z czwórką studentów. Zaprosiłam 
wszystkich na spotkanie do domu. Następnego dnia 
goście obejrzeli z zainteresowaniem zbiory Muzeum. 
Okazało się, że profesor był kolekcjonerem bole-
sławieckiej kamionki i posiadał pokaźną kolekcję. 
Profesor zaprosił mnie również do siebie. Kilka lat 
później prof. K. Spindler otrzymał z Ministerstwa 
Kultury i Sztuki w Warszawie stypendium na prace 
badawcze. Tematem jego zainteresowań był nieczyn-
ny już zakład Juliusa Paula. Rezultatem badań była 
dokumentacja pieców ceramicznych „Die Brennöfen 
der Feinsteinzeugfabrik Julius Paul und Sohn in Bun-
zlau”, którą opublikował w Roczniku Uniwersytetu 
w Innsbrucku „Nearchos” I/1993.

Nasze Muzeum dokonało wielu starań, by ocalić 
ten zabytek techniki. Pisaliśmy do lokalnej prasy, do 
władz, do Konserwatora Zabytków. Na nasz wniosek 
obiekt został wpisany do rejestru zabytków techniki, 
a dokumentację techniczną, historyczną, fotograficz-
ną sporządzili pracownicy Katedry Historii Architek-
tury Politechniki Wrocławskiej. Z ubolewaniem jed-
nak stwierdzam, że po zakładzie przy ulicy Polnej nie 
ma już ani śladu. 

W miarę otwierania się granic pojawiały się więk-
sze możliwości współpracy, najpierw z muzeami ów-
czesnej NRD, a po dalszych zmianach politycznych 
uczestniczyliśmy w spotkaniach po obu stronach 
granicy, by wspólnie podejmować działania na rzecz 
wymiany doświadczeń, wystaw i prezentacji stanu 
badań poszczególnych muzeów. Dochodziło do wy-
miany wystaw z muzeami w Pirnie i Markersdorfie. 
Przy wywozie muzealiów poza granicę wprowadzo-
no z początkiem lat 90. XX w. karnety celne ATA, 
które mogliśmy odebrać jedynie osobiście z Krajowej 
Izby Gospodarczej w Warszawie. Miejscowi celnicy 
zetknęli się z nimi po raz pierwszy przy wywozie 
naszych eksponatów do Siegburga. W mieście part-
nerskim Bolesławca zaprezentowaliśmy na wystawie  
w 1994 r. współczesną kamionkę bolesławiecką; 
dawna kamionka pochodziła ze zbiorów Bundes- 
heimatgruppe Bunzlau zu Siegburg oraz Klausa Ro-
senthala. Na otwarcie wystawy w Torhaus Museum 
przyjechali niemieccy kolekcjonerzy kamionki, 
m.in. Werner Sahm z Höhr-Grenzhausen i Norbert  
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Mischok z Kolonii. Udzieliłam wywiadu miejsco-
wym dziennikarzom. Klaus Rosenthal zapoznał mnie 
ze zbiorami muzeów w Siegburgu i Bonn. 

Działalność oświatowa

Oprócz oprowadzania wycieczek odbywały się 
lekcje muzealne związane tematycznie z daną wy-
stawą. Kolejną formą upowszechniania były filmowe 
spotkania ze sztuką realizowane w Domu Kultury 
Chemik, ponieważ nie posiadaliśmy ani odpowied-
niej sali ani aparatury. Wyświetlane raz w miesiącu 
filmy cieszyły się zainteresowaniem nauczycieli  
i młodzieży. Wypożyczaliśmy je wcześniej z amba-
sad państw zachodnich, a później z filmoteki wro-
cławskiej. Dużym zainteresowaniem cieszył się także 
cykl „Podróże bez paszportu” (a paszport wtedy był 

trudny do uzyskania). Te filmy umożliwiały pozna-
nie zbiorów największych muzeów świata. W Domu 
Kultury Relaks organizowaliśmy dzieciom podczas 
ferii zajęcia plastyczno-edukacyjne, które najczęściej 
prowadził Zbigniew Zieliński. Jako artysta plastyk 
potrafił on zająć dzieci zabawą, sala zamieniała się  
w atelier małych artystów. Przypominając telewi-
zyjne zmagania Bolesławca z Sanokiem w 1986 r. 
w Turnieju Miast warto dodać, że wówczas Maja 
Wójcik, dziennikarka i dokumentalistka warszawska, 
nakręciła film pt. „Ziemia przeznaczenia”. To film  
o Ziemi Bolesławieckiej, którą wybrali osadnicy, gdy 

Otwarcie wystawy „Brenn Punkte”, październik 2001 r. - Teresa Wolanin, Małgorzata Pendlowska, Sally Schöne

polskim, we Włocławku i w poznańskim Biurze Wy-
staw Artystycznych. Właśnie w Poznaniu wydano 
katalog wystawy, opracowany przez nas ze znakami 
firmowymi dawnych wytwórni bolesławieckich. 

Sporym wyróżnieniem była prezentacja naszych 
zbiorów w Instytucie Polskim w Paryżu w 1984 r. na 
wystawie „La céramique de Bolesławiec”. Wysta-
wa cieszyła się sporą frekwencją, a plakat projektu 
autorstwa Jana Bortkiewicza, umieszczony w witry-
nach Instytutu budził zaciekawienie. Pewien problem 
stanowiły tylko … trociny, w które zapakowane były 
eksponaty i które na początku stały się przyczyną ba-

po 1945 r. przybywali tu z rożnych stron, by na nowo 
zbudować swoje życie. W tym filmie znalazł się frag-
ment o prof. Tadeuszu Szafranie, jego niebywałej 
roli w odnowie tradycji ceramicznych, opowiedzia-
ny przez B. Rejwerską. Film uzupełniały eksponaty 
i zdjęcia A. Skorupy.

Często wydarzeniom muzealnym towarzyszyła 
telewizja lokalna, m.in. w 2000 r. w Muzeum Cera-
miki odbyło się spotkanie prezydentów miast dolno-
śląskich, którzy byli pod urokiem małego obiektu,  
a tak zasobnego w muzealia.

Wystawy prezentowane w innych ośrodkach
 
Nasze zbiory eksponowane były w muzeach  

w Toruniu, Radomsku, Opolu, Gliwicach, Kamiennej 
Górze, Zabrzu, Legnicy, Kłodzku, Gorzowie Wielko-
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łaganu w salach ekspozycyjnych. 
W 1988 r. w ramach Dni Kultury ówczesnego wo-

jewództwa jeleniogórskiego zostaliśmy zaproszeni 
do zaprezentowania naszych zbiorów mieszkańcom 
Mozyru w obwodzie homelskim (ZSRR). Z zado-
woleniem obserwowaliśmy kolejkę zwiedzających,  
a góra kopiejek za bilety wstępu rosła w oczach.  
Jeden ze zwiedzających po obejrzeniu panoramy 
Bolesławca oznajmił, że pamięta to miasto z czasów 
swojej służby w wojsku. 

Powstanie Działu Historii Miasta 

W maju 1991 r. Rosjanie opuścili Muzeum Ku-
tuzowa i wywieźli wszystkie eksponaty. Ponieważ 
od dawna staraliśmy się o dodatkową powierzchnię 
muzealną, wystąpiliśmy o przekazanie nam tego bu-
dynku, pisząc prośby do Obywatelskiego Komitetu 
Samorządowego przy pośle Janie Kisiliczyku, do 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Przekazany budynek przy  
ul. Kutuzowa wydał się na pierwszy rzut oka w do-
brym stanie. Okazało się jednak, że konieczny był 
remont i to w szerokim zakresie. Projekt remontu 
opracował zespół: mgr arch. Bogusław Sobolski, mgr 
inż. Stanisław Turek, Piotr Skurski. Inspektorem nad-
zoru był inż. Aleksander Chomlesz. Kraty okienne, 
balkon i drzwi zaprojektowała artysta plastyk Danuta 
Turkiewicz. Wymieniona została zabiegowa klatka 
schodowa, zmienione sale wystawowe, uzyskano 
dodatkowe pomieszczenia na strychu (biblioteka, 
pracownie). Konieczne było nowe pokrycie dachu, 
wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej, remont 
elewacji. 

Przyznane przez Urząd Miasta środki były niewy-
starczające. Nową część budynku zmuszeni byliśmy 
wydzierżawić na kilkanaście lat Bibliotece Pedago-
gicznej. Z początkiem 1995 r. remont dobiegł końca, 
do budynku przenieśliśmy księgozbiór, rzeźbę pople-
nerową, sprzęt ekspozycyjny. 17 czerwca 1995 r. zo-
stała otwarta wystawa „Figurki cynowe o historii…” 
przygotowana przez zaprzyjaźnione Muzeum w Mar-
kersdorfie. Uroczyste otwarcie uświetnił przyjazd 
konsula niemieckiego.

Ruch olimpijski

Niebywale ważną rolę we współpracy z Muzeum 
odegrała artysta plastyk Jolanta Ajlikow-Czarnecka, 
absolwentka krakowskiej ASP, metodyk wychowa-

nia plastycznego i nauczycielka tego przedmiotu. 
Miała wyjątkowy dar przekazywania młodzieży i na-
uczycielom fascynacji kulturą, sztuką, stąd tak wielu 
jej uczniów ukończyło uczelnie artystyczne, historię 
sztuki czy kulturoznawstwo. Wielu powróciło do Bo-
lesławca, by pracować w dziedzinie kultury. Uczest-
nicy prowadzonych przez Nią Turniejów Wiedzy  
o Sztuce i Olimpiad Artystycznych korzystali zarów-
no z bogatych zbiorów muzealnej biblioteki jak i or-
ganizowanych dla nich wykładów, projekcji filmów, 
pokazów przeźroczy o sztuce polskiej i europejskiej. 
Wykładowcami byli wrocławscy historycy sztu-
ki, których nieco później zastąpili rodzimi: Robert 
Rosiński, Bożena Kantek, Dariusz Wędzina, Anna 
Bober, Katarzyna Żak. W jakiejś mierze czuliśmy 
się współtwórcami wielu sukcesów olimpijczyków 
i uczestników ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy  
o Sztuce, czego przykładem były wysokie lokaty: 
Mirosława Jasińskiego, Tadeusza Orawca, Dagmary 
Borys, Adaminy Lisieckiej, Agnieszki Probali, Mag-
dy Kowalskiej i innych.

Zakończenie

Przez 30 lat w Muzeum zaprezentowano 235 
wystaw, które obejrzało ok. 200 tys. zwiedzających. 
Zorganizowano również ponad 20 wystaw w innych 
muzeach. Ilość eksponatów wzrosła do 3921. Po-
wierzchnia ekspozycyjna powiększyła się dwukrot-
nie. Liczba etatów wzrosła do 7,5 - 4 pracowników 
merytorycznych i 3,5 przeznaczonych dla opiekunów 
ekspozycji.

Dla turystów Muzeum Ceramiki było zawsze 
ciekawym miejscem, w którym można było poznać 
specyfikę Bolesławca. Ekspozycja miejscowej ka-
mionki, poszerzona o ceramikę europejską, a także 
wystawy prezentujące ówczesne wzornictwo, autor-
stwa znakomitych bolesławieckich artystów cerami-
ków - wszystko to sprawiało, że zwiedzający chęt-
nie tu wracali. Potwierdza to choćby wpis do księgi 
pamiątkowej: Muzeum bardzo ciekawe. To bardzo 
dobrze, że nie zrobiono w Bolesławcu muzeum Desy, 
gdzie jest wszystko, a skoncentrowano się głównie na 
tym, co jest rejonowi bolesławieckiemu najbliższe - 
mgr Zbigniew Radowiak z Warszawy. 

Teresa Wolanin
 Opracowano we współpracy 

z Barbarą Rejwerską
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Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze w latach 1990–2013

Wydarzenia roku 1989: Okrągły Stół, wybory do 
sejmu kontraktowego, powołanie pierwszego nie-
komunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego 
- wzbudzały wielkie nadzieje. Nadzieje te - na od-
rzucenie niesprawiedliwego systemu, na poszano-
wanie podmiotowości jednostek i grup społecznych, 
suwerenność polityczną i ekonomiczną - zostały                   
w znacznym stopniu zaprzepaszczone; wtedy jednak, 
na przełomie roku 1989 i 1990 inspirowały do podej-
mowania rozmaitych wyzwań.

Najważniejsze na szczeblu lokalnym było zor-
ganizowanie prawdziwego, a zatem wyposażonego       
w prawa i odpowiedzialnego samorządu terytorialne-
go. W związku z zarządzonymi na 27 maja 1990 r. 
pierwszymi wyborami samorządowymi w Bolesław-
cu uaktywniły się różne środowiska, wśród których 
największe znaczenie miał Obywatelski Komitet Sa-
morządowy przy Pośle (Janie Kisiliczyku), kierowa-
ny przez Danutę Maślicką.

Wówczas zrodziła się inicjatywa powołania orga-
nizacji, która skupiłaby lokalnych przedsiębiorców    
i pomagała w trudach tworzenia i prowadzenia wła-
snych biznesów. Powstał komitet założycielski sto-
warzyszenia, które miało nazywać się Bolesławiec-
kie Towarzystwo Gospodarcze. A oto pełna lista 16 
założycieli BTG w kolejności alfabetycznej: Dariusz 
Biniecki, Andrzej Czarciński, Andrzej Dereziński, 
Wiesław Dobużyński, Krzysztof Gallas, Edward Gał-
ka, Ryszard Kochan, Maciej Lewandowski, Tadeusz 
Niziałek, Andrzej Nowicki, Grzegorz Owczarkow-
ski, Bohdan Pieliński, Marek Pietraszkiewicz, Piotr 
Roman, Joachim Syguła, Wiesław Wolski.

W pierwszym składzie członków BTG najliczniej 
reprezentowani byli przedsiębiorcy, ale sporą grupę 
stanowili także samorządowcy i prawnicy. Byli to 
wówczas ludzie stosunkowo młodzi. Średnia wieku 
wynosiła 40 lat, najmłodszy członek BTG (Piotr Ro-
man) miał wówczas 28 lat, najstarszy (Joachim Sy-
guła) - 60 lat.

Latem 1990 r. podjęto pierwsze czynności orga-
nizacyjne. Sporządzono statut stowarzyszenia, wy-
stąpiono do Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 
z wnioskiem o wpis BTG do rejestru stowarzyszeń, 
podjęto czynności zmierzające do uzyskania loka-
lu, powołano pierwszy pięcioosobowy Zarząd. Pre-
zesem został Grzegorz Owczarkowski (prawnik), 
wiceprezesem Bohdan Pieliński (przedsiębiorca), 
sekretarzem Marek Pietraszkiewicz (przedsiębior-

ca). W zarządzie tym byli także: Andrzej Czarciński  
(w latach 1990-1998 członek Zarządu Miasta Bole-
sławiec) i Wiesław Wolski (przedsiębiorca), obaj nie-
żyjący już od wielu lat.

W październiku 1990 r. uzyskano wpis do rejestru 
stowarzyszeń i pierwszą siedzibę przy ul. Łukasiewi-
cza w jednym z pomieszczeń Klubu Relaks, należą-
cego wówczas do Spółdzielni Mieszkaniowej Bole-
sławianka. Rozpoczęto oficjalną działalność.

W pierwszych miesiącach i latach BTG koncen-
trowało się głównie na działalności szkoleniowej. 
Organizowano spotkania i konferencje poświęcone 
zmianom w prawie podatkowym. Prowadzono także 
szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa gospodar-
czego. Był to okres pionierski, jeśli chodzi o pozna-
wanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. 
Nic więc dziwnego, że spotkania z przedstawicielami 
Urzędu Skarbowego, czy Izby Skarbowej cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 

Próbowano także w inny sposób pomagać nowym 
przedsiębiorcom. Zarząd BTG pośredniczył w nego-
cjacjach pomiędzy przedsiębiorcami i władzami mia-
sta w sprawach związanych z wydzierżawieniem czy 
wykupem lokali użytkowych. Występowano także do 
Banku Zachodniego (innych banków poza PKO nie 
było wtedy w mieście) z propozycją udzielenia po-
ręczeń dla członków Towarzystwa ubiegających się  
o uzyskanie kredytu na cele gospodarcze.

W listopadzie 1990 r. BTG liczyło 28 członków, 
jednak ciągle zgłaszali się nowi. W archiwum BTG 
znajduje się między innymi protokół z posiedzenia 
Zarządu w dniu 7 kwietnia 1991 r., kiedy do BTG 
przyjęto pięciu nowych członków: Franciszka Błot-
nego, Stanisława Kuduka, Zdzisława Oszczędę, Ry-
szarda Rulińskiego i Zbigniewa Mastalskiego.

Pod koniec 1991 r., w wyniku zmian organiza-
cyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej, BTG utraciło 
swoją siedzibę. Rozpoczęły się także problemy ze 
składkami, a szerzej, z finansowaniem działalności 
Towarzystwa. Zebrania Zarządu przeniosły się do 
mieszkań prywatnych, ciągle poszukiwano siedziby 
i nowych form działalności.

Nowy impuls przyszedł wraz z powiększeniem 
liczby członków BTG w 1994 r. Nowymi członka-
mi zostali między innymi: Jacek Szymczak, Karol 
Stasik, Mieczysław Kalinowski i Jerzy Majewski.  
W październiku 1994 r. ukonstytuował się nowy 
Zarząd. Prezesem Towarzystwa został Karol Stasik,  
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a do Zarządu weszli jeszcze Grzegorz Owczarkow-
ski, Bohdan Pieliński, Joachim Syguła i Jacek Szym-
czak.

Nowy Zarząd rozpoczął swoją aktywność od 
pozyskania biura na siedzibę BTG. Z zasobów lo-
kalowych Bolesławca wynajęto lokal przy ul. Ka-
szubskiej 4. Po pewnym czasie BTG nawiązało 
współpracę z Centrum Informacji Gospodarczej pro-
wadzonym przez podmiot zewnętrzny i odtąd biuro 
Towarzystwa czynne było przez 8 godzin we wszyst-
kie robocze dni tygodnia. Wśród działań BTG w tym 
okresie należy dostrzec nawiązanie współpracy ze 
Związkiem Pracodawców i Stowarzyszeniem Kup-
ców Bolesławieckich oraz Urzędem Miasta w zakre-
sie zwalczania nieuczciwego i nielegalnego handlu  
w Bolesławcu. Przedstawiciele BTG byli także za-
praszani na posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodar-
czego Rady Miasta, gdzie przygotowywano decyzje 
w sprawach lokalnej przedsiębiorczości.

W lutym 1995 r. zorganizowano pierwszy Bal 
Środowiska Gospodarczego. W jego trakcie zebrano 
środki na zakup laparoskopu dla Szpitala Powiato-
wego. Bal odbył się w klubie Liliput, a zbiórka za-
kończyła się zebraniem 7 500 000 zł (starych) i prze-
kazaniem tej kwoty na wskazany cel. Od roku 1996 
bale takie, organizowane zawsze w karnawale, były 

okazją do wręczania nagród w organizowanym przez 
BTG Konkursie Przedsiębiorca Roku. Nagrody te 
przyznaje kapituła złożona z przedstawicieli BTG, 
różnych środowisk gospodarczych i Zarządu Powiatu 
Bolesławieckiego.

Wśród pierwszych laureatów konkursu byli 
między innymi Ryszard Ruliński - Rulimpex, 
Stanisław Kuduk - Gospodarstwo Rolne w War-
cie Bolesławieckiej, Stanisław Wiza - Cerami-
ka Artystyczna Parowa i Fabryka Naczyń Ka-
mionkowych Manufaktura Sp. j. Smoleński  
& Zwierz. Nagrodą główną każdego roku jest statu-
etka KAZIMIERZ wykonywana ze szkła w pracow-
ni artysty Stanisława Borowskiego. Kolejnym Balom 
Środowiska Gospodarczego towarzyszyły zbiórki 
na cele społeczne i charytatywne. W 1996 r. zebra-
no 1560 zł (nowych) na budowę hali sportowej przy  
I LO w Bolesławcu. W następnym roku na ten 
sam cel zebrano 2000 zł, a w 1998 r. na rzecz PCK  
z przeznaczeniem na pomoc dla niepełnosprawnego  
dziecka - 4680 zł.

W listopadzie 1995 r. na zaproszenie BTG przy-
jechali do Bolesławca przedstawiciele Izby Przemy-
słowej w Dreźnie. Był to początek bardzo owocnej  
i trwającej do dzisiaj współpracy organizacji skupia-
jących przedsiębiorców Euroregionu Nysa. Efektem 

Zebranie w dawnej siedzibie BTG przy ul. Kaszubskiej, 1998 r.
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tej współpracy były konferencje, spotkania tematycz-
ne, a także udział BTG w Polsko-Niemieckim Forum 
Gospodarczym.

Z inicjatywy BTG w ramach Euroregionu Nysa 
podjęto organizowanie konkursów INNOVATION, 
w których uczestniczą przedsiębiorcy z Dolnego Ślą-
ska, Saksonii i Okręgu Libereckiego. Towarzystwo 
było laureatem konkursu INNOVATION 2005 w ka-
tegorii „Najlepsze partnerstwo publiczno-prywatne”.

W dalszym ciągu organizowane były szkolenia  
z zakresu bhp, prawa pracy i podatków. Członkowie 
BTG uczestniczyli w 1997 r. w seminarium na temat 
niektórych form kredytowania i obrotu papierami 

nych Perfekt, a za rok 2002 Andrzej Udzielak - pro-
wadzący Przedsiębiorstwo AMMA. W 2004 r. także 
Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze zostało 
laureatem tego wyróżnienia w kategorii „Najlepsza 
dolnośląska organizacja pozarządowa”. Dostrzeżono 
w pełni społeczną pracę członków Towarzystwa i jej 
efekty. Dowodem tego była także przyznana BTG 
Nagroda Prezydenta Bolesławca za promocję miasta 
w 2005 r.

W latach 1999-2002 Bolesławieckie Towarzy-
stwo Gospodarcze organizowało cykl prezentacji 
tematycznych; targi materiałów budowlanych, arty-
kułów spożywczych oraz ceramiki.

Targi Victus 2000

wartościowymi. Prezes Karol Stasik był zaprasza-
ny na spotkania z przedstawicielami władz miasta  
w sprawach dotyczących lokalnej przedsiębiorczości.

W 1996 r. Towarzystwo było jednym ze współza-
łożycieli Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego 
Śląska. Od początku współpracuje z tą organizacją w 
typowaniu różnych instytucji i osób do nagrody Dol-
nośląski Klucz Sukcesu. Zarząd BTG rekomendował 
także swoich członków w tym prestiżowym konkur-
sie. Spośród nich laureatami Dolnośląskiego Klucza 
Sukcesu zostali: za rok 1996 Krystyna Juszkiewicz - 
prowadząca Biuro Usług Turystycznych i Artystycz-

Najbardziej spektakularnym osiągnięciem była 
zorganizowana w maju 1999 r. Prezentacja Produ-
centów Żywności z Euroregionu Nysa VICTUS 
1999, która zgromadziła w Bolesławieckim Ośrodku 
Kultury około 50 wystawców - także spoza Dolnego 
Śląska. Była ona połączona z konferencją gospodar-
czą, w której uczestniczyli przedstawiciele środowisk 
gospodarczych i władz samorządowych z Polski  
i Niemiec. Kolejne edycje odbywały się w hali spor-
towej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesław-
cu. W dniach 8-9 grudnia 2001 r. odbyła się udana 
prezentacja o nazwie VICTUS 2001, połączona  
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z konferencją „Możliwości intensyfikacji współpracy 
gospodarczej w ruchu przygranicznym w ramach Eu-
roregionu Nysa”.

 W dniach 27-28 maja 2000 r. w tym samym 
miejscu zorganizowana została Euroregionalna Pre-
zentacja Producentów Materiałów Budowlanych, po-
łączona z seminarium na temat perspektyw rozwoju 
budownictwa w Polsce, nowych tendencji w technice 
budowlanej w Niemczech i w Polsce oraz sposobów 
pozyskiwania funduszy europejskich. Kolejna taka 
prezentacja miała miejsce w dniach 1-3 czerwca 
2001 r., a towarzyszyło jej seminarium na temat au-
dytu energetycznego, metod dociepleń w budownic-
twie, wspierania rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw oraz ratowania starych obiektów.

Dla BTG zorganizowanie tych imprez było du-
żym wyzwaniem logistycznym i finansowym. Bu-
dżet każdej z nich wynosił ok. 100 tys. zł, a warto 
dodać, że były to imprezy samofinansujące się, orga-
nizowane bez wsparcia środków zewnętrznych.

W latach 1998 i 2002 BTG wchodziło w skład ko-
mitetów wyborczych w wyborach samorządowych. 

W 1998 r. zainicjowało utworzenie Komitetu Wy-
borczego Akcja Wyborcza Razem, do którego weszli 
także przedstawiciele: Cechu Rzemiosł Różnych, 
Bolesławieckiego Związku Pracodawców i Bolesła-
wieckiego Klubu Sportowego. Spośród członków 
Towarzystwa radnymi zostali wybrani: Karol Stasik, 
Jan Ośko i Marek Pietraszkiewicz. W kadencji obej-
mującej lata 1998-2002 Karol Stasik pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W kadencji 
2002-2006 BTG wchodziło w skład Forum Samo-
rządowego Ziemi Bolesławieckiej, a Karol Stasik był 
zastępcą prezydenta Bolesławca.

Udział we władzach samorządowych pozwolił na 
podjęcie szeregu działań progospodarczych. Między 
innymi uruchomiony został fundusz poręczeń kredy-
towych, a w 2005 r. przy wsparciu BTG utworzono 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Bolesła-
wiecką Strefę Aktywności Gospodarczej. Wspólnie  
z władzami samorządowymi nawiązano współpracę 
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Za-
owocowała ona utworzeniem w Bolesławcu Zamiej-
scowego Ośrodka Dydaktycznego - Wydziału Inży-

Wręczenie nagrody na targach Victus 2000 dla Hotelu Elite Otwarcie wystawy materiałów budowlanych 27-28 maja 2000 r.

Poseł Bogdan Zdrojewski otwiera konferencję naukową,  
Zamek Kliczków 26.01.2002 r.

Cykliczne ognisko integracyjne Bolesławieckiego Towarzystwa 
Gospodarczego - OWS - MOSiR, Bolesławiec 2002 r.
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nierii Materiałowej i Ceramiki, który zainaugurował 
swoją działalność 1 październiku 2004 r. Początek 
roku akademickiego 2004/2005 w Bolesławcu połą-
czony był z II Międzynarodową Konferencją Szklar-
sko-Ceramiczną i galą polsko-niemiecko-czeskie-
go konkursu INNOVATION 2004, która odbyła się  
w dniach 1-3 października 2004 r. na zamku Kliczków. 
BTG było współorganizatorem tej konferencji i gali.  
Z końcem roku akademickiego 2009/2010 z powodu 
braku chętnych do studiowania Zamiejscowy Ośro-
dek Dydaktyczny AGH w Bolesławcu zawiesił swoją 
działalność.

Lata 1999-2004 stanowiły okres najbardziej dyna-
micznego rozwoju BTG. Liczba członków oscylowa-
ła w tym czasie pomiędzy 65 a 80.

Warto odnotować także integracyjne działania 
podejmowane przez Zarząd BTG. Organizowane 
były konferencje i wykłady dla członków, ogniska, 
spotkania opłatkowe, spotykano się na Balach Przed-
siębiorcy.

W 2004 r. Karol Stasik zrezygnował z funkcji 
prezesa BTG. Nowym prezesem na okres czterech 
lat został Kazimierz Marczewski. W tym czasie To-
warzystwo borykało się z narastającymi problemami 
finansowymi. Trzeba pamiętać, że swoją działalność 
BTG opiera wyłącznie na składkach członkow-
skich oraz środkach uzyskanych z prowadzonej 
działalności gospodarczej (szkolenia, kursy). Orga-
nizowano jednak nadal konferencje naukowe po-
święcone problemom związanym z wydobyciem 
i przetwórstwem surowców mineralnych. Warto 
w tym miejscu wspomnieć o zorganizowanej we 
wrześniu 2006 r. w pałacu Brunów konferencji na-
ukowej na temat optymalizacji wykorzystania za-
sobów geologicznych na terenie Dolnego Śląska  
i Saksonii. Uczestniczyli w niej naukowcy z Pol-
skiej Akademii Nauk, Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie, goście z Niemiec, a także przedsiębior-
cy i przedstawiciele samorządów.

W latach 2007-2008 liczba członków BTG spadła 
do 31. W okresie tym przestały działać sekcje bran-
żowe, które wcześniej były bardzo aktywne. Działal-
ność Towarzystwa zamarła.

Wówczas to niewielka grupa osób postanowiła raz 
jeszcze dać impuls organizacji. W styczniu 2009 r. pre-
zesem BTG ponownie został wybrany Karol Stasik. 
Pięcioosobowy Zarząd podzielił między siebie pracę 
i aktywność została wznowiona.

Spłacono zadłużenia Towarzystwa, pozyskano  
lokal na nową siedzibę, uruchomiono stronę interne-

tową, zakupiono sprzęt komputerowy. Wznowiono 
także działalność szkoleniową, wybory przedsię-
biorcy roku i organizację Konkursu Młody Przed-
siębiorca. Warto podkreślić, że w organizację tego 
kierowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
konkursu poza członkami BTG angażuje się tak-
że Starostwo Powiatowe i księgarnia Agora Józefy  
i Marka Witasów. Oczywiście głównymi „aktorami” 
na tej scenie są uczniowie i ich nauczyciele.

W nowej siedzibie przy ul. Bankowej 6 D zorga-
nizowano centrum szkoleniowe, a w sierpniu 2009 r. 
BTG wpisane zostało do rejestru instytucji szkolenio-
wych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Wałbrzychu. W latach 2009-2011 przeprowadzono 
między innymi szkolenia z zakresu ochrony środo-
wiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, podatków od 
osób fizycznych, przepisów prawa pracy.

Z okazji 20-lecia BTG wyróżniono przedsiębior-
ców, którzy w sposób szczególny zaznaczyli swoją 
współpracę z Towarzystwem. Byli to Stanisław Bo-
rowski i Andrzej Udzielak. W 2010 r. zorganizowano 
także konferencję pod nazwą „20 lat BTG dla rozwo-
ju gospodarczego regionu”. Telewizja Lokalna Azart-
-Sat przygotowała film o działalności BTG w latach 
1990-2010. W styczniu 2011 r. Towarzystwo liczyło 
już 40 członków, a w Zarządzie pracowało 7 osób.

Bardzo istotnym osiągnięciem BTG było podpi-
sanie z jego inicjatywy w lipcu 2010 r. porozumie-
nia w sprawie programu tworzenia i utrzymywania 
w powiecie bolesławieckim sieci szlaków turystycz-
nych. Poza Towarzystwem porozumienie to podpisali 
wszyscy wójtowie, burmistrz Nowogrodźca, prezy-
dent Bolesławca oraz starosta bolesławiecki. Uzna-
no, iż wytyczenie szlaków turystycznych, wykonanie 
map i odpowiednia promocja przedsięwzięcia będzie 
stanowiło impuls do stworzenia infrastruktury tury-
stycznej (wypożyczalnie rowerów, stanice wodne, 
stadniny, hotele, gastronomia, miejsca odpoczynku) 
i rozwoju gospodarczego. Trzeba przyznać, że wa-
runki naturalne, bliskość Karkonoszy oraz granicy  
z Niemcami i Czechami predysponują nasz region do 
odgrywania znaczniejszej roli nie tylko w skali Dol-
nego Śląska. Na razie jednak realizacja postanowień 
tego porozumienia pozostaje w fazie wstępnej.

W 2010 r. BTG było organizatorem kolejnej kon-
ferencji INNOVATION, która przeprowadzona zo-
stała w Bolesławieckim Ośrodku Kultury - Między-
narodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu i miała 
międzynarodową oprawę. Także w następnych latach 
BTG uczestniczyło wspólnie z partnerami z Niemiec  
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i Czech w podobnych spotkaniach.
W Konkursie Przedsiębiorca Roku w ostatnich 

latach wyróżniono: NAVSIM Polska Spółka z o.o., 
Zbigniewa Wolańskiego - Zieleń Plan, Spółdzielnię 
Mieszkaniową Bolesławianka i Andrzeja Rogoziń-
skiego - Roan Transport Międzynarodowy.

W dniach 23-25 sierpnia 2013 r. BTG było go-
spodarzem międzynarodowej konferencji naukowo-
-technicznej „Innowacyjne metody wykorzystywania 
zasobów mineralnych dla rozwoju gospodarczego  
w Euroregionie Nysa”, skierowanej do przedsiębior-
ców z branży ceramiki, miedzi oraz surowców i ma-
teriałów budowlanych. W konferencji, powiązanej 
czasowo i tematycznie z Bolesławieckim Świętem 
Ceramiki, uczestniczyli profesorowie AGH z Kra-
kowa, naukowcy z Instytutu Ceramiki i Materiałów 

Budowlanych w Warszawie, Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach, przedstawiciele KGHM Polska Miedź 
S.A., Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niw-
nicach Sp. z o.o., Surmin Kaolin S.A. oraz goście  
z Zittau i Rhein-Sieg-Kreis (Niemcy).

Obecny Zarząd BTG tworzą: Karol Stasik - pre-
zes, Grzegorz Owczarkowski - wiceprezes, Edward 
Kaput - skarbnik, Józefa Witas - sekretarz oraz 
członkowie - Władysław Boczar, Leopold Habiniak  
i Mirosław Seneszyn.

Warto w tym miejscu wspomnieć o nieżyjących 
już, aktywnych i zasłużonych członkach BTG. Poza 
wymienionymi już wcześniej Andrzejem Czarciń-
skim i Wiesławem Wolskim byli to: Jerzy Ekiert, or-
ganizator licznych projektów i laureat nagrody Przed-
siębiorca Roku 2000, Zofia Kalinowska, prowadząca 
księgowość Towarzystwa, Antoni Deberny, wice-
prezes Zarządu i Mieczysław Kalinowski wieloletni 
członek Zarządu.

Czy BTG było potrzebne i czy nadal istnieje uza-
sadnienie dla działalności tego rodzaju stowarzy-
szenia, to już temat na zupełnie inne opracowanie. 
Subiektywne odczucia mogą być różne. Proszę po-
zwolić zatem, że na zakończenie podzielę się krót-
ką refleksją. Dynamicznie zmieniające się warunki 
gospodarcze wymagają podejmowania adekwatnych 
działań. W początkowym okresie transformacji, gdy 
tworzono dopiero przepisy prawa dla działań go-
spodarczych, istotne były szkolenia, prowadzenie 
kursów, reprezentowanie przedsiębiorców przed 
organami samorządowymi. Później istotne stało się 
promowanie lokalnych przedsiębiorców, nawiązywa-
nie kontaktów gospodarczych (także tych w ramach 
Euroregionu Nysa), organizowanie wystaw, konfe-
rencji i seminariów. Te zadania, w mojej ocenie, BTG 
wykonywało z powodzeniem.

A dzisiaj? Poza kontynuacją dotychczasowych 
form działalności należałoby nadal poszukiwać jesz-
cze innych sposobów działania, które pozwalałyby 
wspierać przedsiębiorców w radzeniu sobie w zmie-
niających się warunkach społeczno-gospodarczych. 
Przykładem poszukiwania takich nowych form było 
utworzenie we współpracy z Dolnośląską Federacją 
Organizacji Pozarządowych na początku 2012 r. Inku-
batora dla Organizacji Pozarządowych. W tej działal-
ności liczymy na współdziałanie z przedstawicielami 
młodego, wychowanego już w warunkach gospodar-
ki rynkowej pokolenia, którzy będą chcieli zaangażo-
wać się w tę niełatwą pracę. 

Grzegorz Owczarkowski
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Amatorskie zespoły artystyczne
w placówkach kulturalno-oświatowych Bolesławca w latach 1945–1976

Amatorska działalność artystyczna to szeroko ro-
zumiana, różnorodna w formie aktywność społeczno-
-kulturalna uprawiana przez ludzi w różnym wieku. 
Określenie „amatorska” oznacza twórczość nie zwią-
zaną z działaniem zawodowym i nie nastawioną na 
korzyści materialne. 

Pierwszym amatorskim zespołem artystycznym 
powstałym w powojennym Bolesławcu, było Koło 
Dramatyczne, które zostało zorganizowane przy lo-
kalnej strukturze Polskiej Partii Robotniczej i zgło-
szone w Starostwie 9 grudnia 1945 r. Kołem tym 
zarządzali: prezes - Celestyn Łykowski, zastępca 
prezesa - Władysław Szczeciński, sekretarz - Aure-
lia Zonoler, skarbnik - Franciszek Ciastoń, kierow-
nik oświatowy - Mieczysław Ciastoń i gospodarz  
- Jan Kwint. W latach 1946-1947 zespół występował  
z montażami literacko-poetyckimi na wieczornicach 
i akademiach państwowych. Jego siedzibą był budy-
nek Teatru Miejskiego. 

W 1946 r. Starostwo Bolesławieckie sporządziło 
wykaz sal, w których mogły się odbywać większe 
imprezy masowe. Poza Teatrem Miejskim, w którym 
znajdowało się 500 miejsc siedzących i 100 miejsc 
stojących, komisja zarejestrowała następujące obiek-
ty: Dom Żołnierza (dawna restauracja Odeon - bu-
dynek w parku nad stawem), posiadający 100 miejsc 
siedzących i 100 miejsc stojących, Dom Narodowy 
przy ul. K. Świerczewskiego (budynek dawnego kina 
Wenus, a do 1958 r. także Domu Górnika ZG Kon-
rad, od 1990 r. siedziba Zespołu Szkół Handlowych 
i Usługowych przy ul. Zgorzeleckiej) - posiadający 
100 miejsc siedzących i 200 miejsc stojących. Sala 
Szwajcarki była na tyle zniszczona, że nie ujęto jej 
w spisie. 

Jednym z największych problemów, z jakim przy-
szło się zmierzyć członkom nowo powstałych ama-
torskich zespołów muzycznych, był brak instrumen-
tów muzycznych. Z myślą o nich ówczesny starosta 
bolesławiecki Karol Bieniaszek wydał zarządzenie o 
rejestracji sprawnych instrumentów muzycznych.

W 1947 r. Koło Dramatyczne przestało istnieć. 
Jeszcze w tym samym roku Powiatowy Związek 
Osadników w Bolesławcu wydzierżawił od Zarządu 
Miasta budynek Teatru Miejskiego na potrzeby zwią-
zane z działalnością oświatowo-kulturalną. Nie ma 
jednak informacji o faktycznej aktywności PZO. 

W sierpniu 1947 r. powstała świetlica i czytelnia 
przy Powiatowym Komitecie Stronnictwa Ludowego 
w Bolesławcu. Głównym zadaniem tej placówki była 
działalność oświatowa (brak informacji o istnieniu 
zespołów artystycznych). 

W 1948 r. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza 
działające w Domu Żołnierza prowadziło amatorską 
działalność artystyczną w zespołach: muzycznym, 
recytatorskim i tanecznym. Członkami byli zazwy-
czaj żołnierze z bolesławieckiej jednostki wojskowej. 
W tym samym roku powstał (nie znany z nazwy) ze-
spół muzyczny działający w świetlicy Służby Polsce.

Od 1949 r. w szkole zawodowej działały zespo-
ły: recytatorski, muzyczny i teatralny. Zespół teatral-
ny z okazji obchodów Miejskiego Święta Ludowe-
go przedstawił sztukę teatralną Michała Bałuckiego 
„Grube ryby”. W tym samym roku rozpoczął dzia-
łalność dziecięcy teatr lalek prowadzony przy Domu 
Dziecka s. Elżbietanek. Na przedstawienia kukiełko-
we były zapraszane dzieci w wieku szkolnym i przed-
szkolnym.

Dom Młodego Robotnika Zakładów Górniczo-
-Hutniczych Wizów w Bolesławcu od 1949 r. prowa-
dził zajęcia kulturalno-oświatowe. Działał tam chór 
męski Moniuszko pod kierunkiem Tadeusza Pajdy,  
a potem Tomasza Szelejewskiego. Znana wśród bo-
lesławian była też orkiestra dęta, wspierana przez 
bolesławieckich kolejarzy. Józef Dolecki kierował 
zespołem muzycznym Odeon, orkiestra ta była znana 
z koncertów muzyki lekkiej.

Wizytówką Bolesławca na Dolnym Śląsku był ze-
spół folklorystyczny Jutrzenka. Powstał on na terenie 
Jugosławii pod nazwą Danica w 1936 r. Został za-
łożony przez mieszkających tam Polaków, którzy po 
przyjeździe do Bolesławca reaktywowali jego dzia-
łalność pod nową nazwą. Od 1947 r. z dużym powo-
dzeniem koncertowano w Bolesławcu i regionie oraz 
brano udział w ogólnopolskich przeglądach folklo-
rystycznych. Szerzej o zespole można przeczytać  
w artykule „Od Danicy do Jutrzenki”, zamieszczo-
nym w „Roczniku Bolesławieckim 2010”.

W latach 1951-1954 działał w Bolesławcu Ama-
torski Teatr Kolejarzy, założony przez Alfonsa Zie-
lińskiego. Jego siedzibą i miejscem prób teatralnych 
była sala na pierwszym piętrze budynku Poczty Pol-
skiej przy ul. Kaszubskiej. Przedstawienia teatralne 
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i wieczornice poetyckie reżyserował Tadeusz Junik, 
który również zajmował się oprawą muzyczną wido-
wisk.

W latach 1950-1955 nastąpił spadek aktywności 
w placówkach oświatowo-kulturalnych w Bolesław-
cu. Jedynie w szkołach istniały sekcje zainteresowań 
i zespoły artystyczne prowadzone przez nauczycieli 
-instruktorów. Korzystny wpływ na rozwój aktyw-
ności kulturalnej w mieście wywarło powołanie do 
życia w 1954 r. Domu Harcerza, przekształconego 
później w Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisła-
wa Wyspiańskiego w Bolesławcu. Więcej o historii 
tej placówki można przeczytać w „Roczniku Bolesła-
wieckim 2012”.

Zakładowy Dom Kultury Konrad powstał w 1963 r. 
w budynku po dawnym Domu Sierot przy ul. Tyran-
kiewiczów. Była tam także lokalna struktura Naczel-
nej Organizacji Technicznej i Biblioteka Techniczna. 
Opiekę oraz wsparcie finansowe i organizacyjne pla-
cówce zapewniały Zakłady Górnicze Konrad. W rok 
po powstaniu placówki, zaczęły działać zespoły arty-
styczne: zespół baletowy Sztygary, zespół wokalno-
-instrumentalny Błękitni, teatr poezji i Kwartet Mę-
ski prowadzony przez Bernarda Cichorzewskiego.  
W 1967 r. powstała Górnicza Orkiestra Dęta pod ba-
tutą Stanisława Lewandowskiego. ZDK Konrad speł-
niał funkcję placówki zakładowej, był jednak otwarty 

także dla mieszkańców Bolesławca. Placówką kiero-
wali kolejno: Karol Burniak, Jerzy Witkowski i Ry-
szard Dziedzic.

W utworzonym w 1968 r. Międzyzakładowym 
Klubie Pracowników Handlu i Spółdzielczości Re-
laks działały koła zainteresowań i amatorskie zespo-
ły artystyczne: muzyczne, plastyczne, filatelistyczne  
i fotograficzne. Wieloletnią, intensywną i znaczącą 
dla mieszkańców działalność klub Relaks prowadził 
do momentu likwidacji w 1990 r. 

Mniej więcej w tym samym czasie (1968-1969) 
powstały dwie następne przyzakładowe placówki 
kulturalno-oświatowe: klub Chemik Zakładów Che-
micznych Wizów, kierowany przez Józefa Dolec-
kiego i klub Polfa Bolesławieckiej Fabryki Fiolek 
i Ampułek, prowadzony przez Irenę Cordier, a po 
niej przez Franciszka Bachóra. Klub Chemik posia-
dał dużą salę wielofunkcyjną z zapleczem gastrono-
micznym przy ul. M. Brody (dawna ul. M. Nowotki). 
Oprócz zajęć klubowych działały tu zespoły: foto-
graficzny, filmowy i pracownia plastyczna dla dzieci.  
W klubie Polfy odbywały się próby orkiestry dętej.

W 1967 r. powstała Poradnia Pracy Kulturalno-
-Oświatowej, prowadzona przez Tadeusza Dzicz-
kańca. Jej zadaniem była koordynacja działalności 
istniejących placówek kulturalno-oświatowych.  
W czerwcu 1967 r. uchwałą Powiatowej Rady  

Członkowie amatorskich zespołów artystycznych na obozie w Dreźnie, 1976 r.
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Narodowej w Bolesławcu został powołany Powiato-
wy Dom Kultury. Jednak do 1970 r. z powodu braku 
odpowiedniej bazy i sprzętu działalność PDK ograni-
czała się tylko do poradnictwa i szkolenia instrukto-
rów kulturalno-oświatowych. 

W 1970 r., po oddaniu do użytku pierwszej części 
nowo wybudowanego obiektu przy pl. Centralnym 
(obecnie pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego), nazwa-
nego Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury, zakres 
działalności i kompetencji tej placówki znacznie się 
poszerzył. Zaczęły działać amatorskie zespoły arty-
styczne. Na potrzeby klubowe BOK-u przeznaczono 
też kawiarnię Arietta.

22 lipca 1973 r. oddano do użytku drugą część bu-
dynku BOK, salę kino-teatru Forum, posiadającą 450 
miejsc na widowni. Nowocześnie, jak na te czasy, 
była wyposażona scena i jej zaplecze. W holu, który 
pełnił funkcję salonu wystawowego, były prezento-
wane wystawy plastyczne, fotograficzne i propagują-
ce dorobek miasta. W BOK w 1976 r. zaczął działać 
klub Pegaz, który przejął zadania Arietty.

Reforma administracyjna z 1975 r. (likwida-
cja powiatów) wywołała w wielu miastach, w tym 
również w Bolesławcu, zawirowania organizacyjne.  
W czerwcu tego roku naczelnik miasta, stosownym 
zarządzeniem, wyznaczył BOK jako koordynatora 

programowego dla następujących instytucji: Mło-
dzieżowego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Muzeum Ceramiki, kina i przyzakłado-
wych placówek kulturalnych. W BOK-u rozwijała 
się również działalność amatorskich zespołów arty-
stycznych. Powstał Kwintet Smyczkowy prowadzo-
ny przez Józefa Kućkę, zespół estradowo-muzyczny 
prowadzony przez Wiktora Sędzińskiego oraz Zespół 
Pieśni i Tańca Bolesławiec. Ponadto działały pracow-
nie: recytacji i poezji śpiewanej, plastyczna oraz fo-
tograficzna. 

Na terenie miasta obowiązywał program opraco-
wany przez BOK, dotyczący specjalizacji pracy dla 
poszczególnych placówek przyzakładowych. Wy-
nikał on z możliwości lokalowych, ilości pracowni 
i zespołów artystycznych oraz kadry instruktorów 
różnych specjalizacji. Koordynację działalności  
w zakresie filmu i fotografii przypisano klubowi Wi-
zów i jego kierownikowi Józefowi Doleckiemu. Za 
działalność chórów i orkiestr dętych odpowiadały 
kluby Konrad i Polfa. Bezpośrednim zwierzchnikiem 
był Bernard Cichorzewski. Klub Relaks specjalizował 
się w koordynacji działalności klubowej i rekreacyjnej. 

Na podstawie rocznych sprawozdań, składanych 
w dziale dokumentacji BOK-u, można podać nastę-
pujące dane o amatorskich zespołach artystycznych, 

Zespół mandolinowy „Vibrato” Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu, 1979 r.
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istniejących w latach 1970-1976 w placówkach kul-
turalno-oświatowych Bolesławca (w nawiasach lata 
istnienia):
Bolesławiecki Ośrodek Kultury: 
- Kapela ludowa (1970-1975),
- Zespół estradowy (1970-1975),
- Zespół wokalno-muzyczny (1970-1975),
- sekcja plastyczna (1970-1976),
- Zespół Pieśni i Tańca Bolesławiec (1976),
- Teatr poezji (1971),
- Sekcja rozrywkowa „Od zabawy do wiedzy” (1976), 
- Grupa tańca estradowego (1975-1976),
- Studio piosenki (1976),
- Zespół muzyki kameralnej (1975-1976),
- Zespół muzyczny typu „Odeon” (1970-1975),
- Sekcja fotograficzna (1974-1976),
- Zespół pieśni i tańca (1971-1975),
- Amatorski zespół filmowy (1973-1975),
- Powiatowa scena amatorska (1975-1976).
Młodzieżowy Dom Kultury:
- Zespół Pieśni i Tańca (1970-1976),
- Harcerski zespół Andromeda (1973-1976),
- Zespół mandolinowy Vibrato (1970),
- Zespół instrumentalno-wokalny (1970-1975),
- Zespół gitarowy (1975-1976),
- Koło plastyczne (1970-1975),
- Chór dziewczęcy (1970),
- Dziecięcy zespół wokalny Koty (1972-1975),
- Młodzieżowy zespół wokalny Arioso (1972-1975),
- Teatrzyk kukiełkowy Kopciuszek (1974),
- Zespół fletów prostych (1974),
- Zespół cymbalistów (1974),
- Sekcja fotograficzna (1970-1975).
Klub Chemik:
- Teatr amatorski (1973-1975),
- Zespół estradowy (1975),
- Sekcja plastyczna (1973-1975),
- Sekcja filmowa (1970-1976),
- Zespół muzyczny Apatyty (1976),
- Zespół tańca ludowego (1976),
- Kwartet męski Gawrony (1976),
- Sekstet żeński Awizo (1976),
- Zespół tańca towarzyskiego (1976),
- Sekcja fotograficzna (1970-1976),
- Koło poezji (1976).
Klub Konrad: 
- Orkiestra dęta (1970-1976),
- Kwartet wokalny (1970-1973),
- Zespół muzyczno-wokalny Sztygary (1970),
- Zespół muzyczno-wokalny Błękitni (1970-1972),

- Zespół jazzowy Hades (1973),
- Teatr poezji (1970-1976),
- Koło fotograficzne (1970-1975),
- Zespół taneczny (1973),
- Zespół Rock Jazzowy (1970),
- Zespół muzyczny Kleks (1976),
- Zespół Rock Labirynt (1976),
- Zespół akordeonistów (1970),
- Zespół Tańca Nowoczesnego (1976),
- Koło plastyczne (1970-1975).
Klub Relaks:
- Teatr poezji (1974-1976),
- Zespół instrumentalno-wokalny (1974-1976),
- Zespół akordeonistów (1974-1976),
- Koło wokalne (1974-1976),
- Sekcja fotograficzna (1974-1976), 
- Zespół małych form teatralnych (1976),
- Zespół wokalno-instrumentalny Relaks (1974-1976).
Klub Polfa:
- Zakładowa orkiestra dęta (1976),
- Zespół instrumentalno-wokalny (1970-1976),
- Zespół Jazzowy (1970-1975),
- Dziecięca sekcja plastyczna  (1970-1974),
- Kapela Podwórkowa (1976).
Klub Garnizonowy Jednostki Wojskowej:
- Wojskowa orkiestra dęta (1970-1975),
- Zespół instrumentalno-wokalny(1972),
- Teatr Żywego Słowa - przy bibliotece wojskowej 
(1975),
- Koło plastyczne (1970-1976),
- Koło fotograficzne (1970-1973).
Miejska Biblioteka Publiczna:
- Teatralny zespół aktywu bibliotecznego (1975). 

Ponadto istniały w tym okresie amatorskie zespo-
ły artystyczne w szkołach. 

Bolesławieckie zespoły artystyczne prezentowały 
się na imprezach miejskich i z powodzeniem uczest-
niczyły w konkursach na szczeblu wojewódzkim  
i krajowym. Wystąpiły także w 1975 r. na Festiwa-
lu Sztuki Krajów Socjalistycznych, który odbył się  
w Bolesławcu. Z amatorskich zespołów artystycz-
nych wywodzą się twórcy sztuki profesjonalnej:  
zespół muzyczny Obstawa Prezydenta, Bogdan No-
wak - mim i asystent sławnego Marcela Marceau, 
twórca i animator bolesławieckiej Gliniady, Tomasz 
Wachnowski - piosenkarz, pianista i poeta, Janusz 
Moniatowicz, Roman Hryciów i Jolanta Józefiak  
- fotograficy członkowie ZPAF. 

Lesław Kasprzycki
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W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubie-
głego wieku w Bolesławcu zaczęły powstawać za-
kładowe ośrodki kultury, finansowane z funduszy rad 
zakładowych związków zawodowych. Zakłady Gór-
nicze Konrad, Zakłady Chemiczne Wizów i Bolesła-
wiecka Fabryka Fiolek i Ampułek Polfa posiadały już 
takie placówki.

26 września 1968 r. został powołany do ży-
cia Międzyzakładowy Klub Pracowników Handlu  
i Spółdzielczości Relaks. Siedzibę otrzymał w bu-
dynku WSS Społem przy ul. K. Świerczewskiego 
(obecnie ul. Zgorzelecka). Pomieszczenie klubowe 
składało się z sali kominkowej i sali telewizyjno-bry-
dżowej. Większe imprezy odbywały się w kawiarni 
Pod Złotym Aniołem w Rynku. Pierwszym kierowni-
kiem klubu został Stanisław Abramowicz. 

Do najciekawszych imprez z pierwszych lat dzia-
łalności MKPHiS Relaks należały: 
- maj 1968 r. - spotkanie z literatem i podróżnikiem 

Edwardem Kurowskim, który dzielił się wrażenia-
mi z podróży do Indonezji, Chin i Wietnamu,

- listopad 1968 r. - studenci z Kuby i Gwatemali 

Międzyzakładowy Klub Pracowników Handlu i Spółdzielczości
Relaks w Bolesławcu w latach 1968–1990

uczący się w Polsce spotkali się z młodzieżą bole-
sławiecką,

- sierpień 1968 r. - spotkanie z uczestnikami Rajdu 
Tatrzańskiego: Nady Pawlus, Ryszardem Rejwer-
skim i Michałem Szaperem. Spotkanie było ilustro-
wane slajdami i muzyką góralską,

- grudzień 1968 r. - spotkanie z polskimi olimpijczy-
kami Meksyk’68. Braćmi Arturem i Zbigniewem 
Olechami (boks - waga musza) i Józefem Zapędz-
kim - złotym medalistą w strzelaniu z pistoletu 
szybkostrzelnego,

- spotkania z redaktorami gazet: „Słowo Polskie”, 
„Głos Pracy” i „Konkrety”,

- 22 lipca 1972 r. - została otwarta wystawa malar-
stwa Kornela Kolasińskiego. Były to pejzaże wy-
konane techniką akwarelową. 

Ponadto Klub Relaks jako placówka międzyza-
kładowa był zobligowany do organizowania imprez 
dla pracowników zakładów pracy partycypujących 
w jego utrzymaniu. Najczęściej były to spotkania, 
wieczornice i akademie z okazji świąt państwowych 
i resortowych. Dla dzieci organizowano zabawy  

Fragment sali kominkowej klubu WSS Społem, 1973 r. Jerzy Pietrzak w trakcie realizacji imprezy „Sobota z Maria-
nem” 10 maja 1979 r.
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choinkowe i karnawałowe oraz spotkania z okazji 
Dnia Dziecka. Starsi bawili się na zabawach zakłado-
wych i balach sylwestrowych.

Jednym z udziałowców Klubu Relaks była Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka, założona 
w 1965 r. Spółdzielnia ta prowadziła także własną 
działalność kulturalną, wspierając amatorski ruch 
fotograficzny. W 1972 r. w pomieszczeniach przy  
ul. Ogrodowej 12/14 powstała pracownia, w której 
działali między innymi: Henryk Piotrowski, Mikołaj 
Jankowski i Janusz Moniatowicz.

Ważnym dla historii Klubu Relaks był rok 1973, 
kiedy siedziba Bolesławianki została przeniesiona  
z ul. Spółdzielczej do nowo wybudowanego „mrów-
kowca” przy ul. Łukasiewicza. Równocześnie został 
tam przeniesiony Klub Relaks oraz powstała filia Bi-
blioteki Miejskiej - dział dziecięcy i młodzieżowy, 
który prowadziła Stefania Opała (Nowak).

Klubem kierowali: Stanisław Abramowicz 
(1968-1973), Piotr Hetel (1974), Halina Terelak 
(1974-1982) oraz Jerzy Pietrzak (1983-1990). 

Międzyzakładowy Klub Relaks pełnił funkcję pla-
cówki kulturalno-oświatowej dostępnej zarówno dla 
członków SM Bolesławianka, jak również dla innych 
mieszkańców Bolesławca. Wielką umiejętnością 
było pogodzenie tych zadań. W latach osiemdziesią-
tych działalność klubu była bardzo wysoko oceniana 
i cieszyła się dużym zainteresowaniem społecznym. 

Klub dysponował bazą rozsianą po wszystkich 
osiedlach spółdzielczych. Przy ul. Bielskiej 10/13 
powstała Świetlica Osiedlowa dla dzieci i młodzieży 

tam mieszkającej. W niej odbywały się zajęcia zespo-
łów muzycznych i wokalnych. Na Osiedlu Piastów  
i Osiedlu 40-lecia PRL działały tzw. harcówki osie-
dlowe. W tym czasie powstało 5 osiedlowych boisk 
sportowych, 16 placów zabaw dla dzieci, 2 wioski 
indiańskie i 2 korty tenisowe. Istniały osiedlowe wy-
pożyczalnie sprzętu sportowo-rekreacyjnego i narzę-
dzi do majsterkowania (te dane o bazie i działalności 
klubu pochodzą z lat 1985-1987). 

Od 1987 r. przy ul. Łasickiej uruchomiono klub 
Zapis. W nim znajdowała się pracownia fotograficz-
na, salon wystawowy i sala projekcyjna. Dodatkową 
atrakcją były organizowane tam dyskoteki młodzie-
żowe.

Dzieci cieszyły się w Klubie Relaks specjalny-
mi względami. To dla nich przygotowane były do-
stosowane do ich wieku zajęcia klubowe w kołach 
zainteresowań. Powodzeniem cieszyły się wieczo-
ry bajek, gry i zabawy klubowe, zajęcia ruchowe  
i konkursy plastyczne. Chętnie uczestniczono w zaję-
ciach artystycznych i hobbystycznych. Starsze dzieci 
próbowały swoich sił aktorskich w Teatrzyku Ba-
jek prowadzonym przez Marię Ryżewską, a później  
Danutę Skrzypczak. Częstym gościem w Klubie był 
Jeleniogórski Teatr Animacji.

W 1978 r. w ramach obchodów Roku Korczakow-
skiego dzieci uczestniczące w zajęciach klubowych 
wraz z dziećmi z Bolesławieckiego Domu Dziecka 
wyjechały na wycieczkę do Kotliny Jeleniogórskiej. 
Była to atrakcyjna wyprawa krajoznawcza, okazja 
do wspólnej zabawy i wzajemnego poznania się.  

Spotkanie z członkami klubu fotograficznego w Klubie Relaks, 13 października 1977 r., fot. Andrzej Bielawa
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W sierpniu 1980 r. dla podobnej grupy dzieci został 
zorganizowany kilkudniowy biwak w Kliczkowie 
nad Kwisą.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu 
i Spółdzielnia Bolesławianka w latach 1976-1979 
organizowały letnie i zimowe półkolonie dla dzie-
ci ze szkół podstawowych. Opieką nad kolonistami  
i programem zajęć zajął się Klub Relaks, wyżywienie 
było zaś przygotowywane w pobliskich szkolnych 
stołówkach.

W 1979 r. z okazji wojewódzkich obchodów uro-
czystości Międzynarodowego Roku Dziecka, odbyło 
się spotkanie dzieci z Kawalerami Orderu Uśmiechu 
z województwa jeleniogórskiego. Spotkaniu temu 
towarzyszyła wystawa fotograficzna zatytułowana 
„Dziecko - jego radości i smutki”.

W Klubie znaleźli również miejsce ludzie starsi. 
W latach 1977-1984 odbywały się regularnie zajęcia 
Klubu Seniora. Spotkania te miały nie tylko charak-
ter towarzyski, ale były okazją do udzielania przez 
prelegentów porad prawnych i zdrowotnych. Klub 
w latach 1979-1983 organizował pokazy i wysta-
wy amatorskiej twórczości plastycznej i rękodzieła 
swoich członków. Były to prace seniorów wykonane  
w zaciszu domowym.

Znany bolesławiecki kolekcjoner i filatelista Jan 
Kosecki jesienią 1980 r. założył Młodzieżowe Koło 
Filatelistyczne. Liczyło ono ponad 40 młodych za-
paleńców, których tematyczne zbiory znaczków 
pocztowych otrzymywały nagrody na wystawach 
krajowych i zagranicznych. Pięciokrotnie zdobywali 
pierwszą lokatę w konkursie Wiedzy Filatelistycznej 
Młodzieżowych Kół Okręgu Wrocławskiego. Był to 
znaczący sukces, za który w 1987 r. otrzymali przywi-
lej zorganizowania Krajowej Młodzieżowej Wystawy 
Filatelistycznej Spółdzielczości Mieszkaniowej.

Pasja kolekcjonerska w Klubie Relaks dotyczyła 
nie tylko filatelistyki, ale udzieliła się akwarystom 
oraz zbieraczom cennych starych przedmiotów.  
W 1982 r. na wyraźne zapotrzebowanie klubowiczów 
została powołana giełda staroci „Sprzedam - kupię”, 
na której można było uzupełnić swoje zbiory o nowe 
książki, płyty muzyczne i inne „cenne” przedmioty.

Sport, rekreacja i turystyka odgrywały ważną 
rolę w działalności Klubu Relaks. Bolesław Łach  
i Józef Popek byli odpowiedzialni za organizację 
licznych zawodów sportowych i imprez rekreacyjno-
-turystycznych. Propagowali ruch i zajęcia związane  
z czynnym wypoczynkiem. Spora grupa uczestni-
ków tego typu zajęć chętnie brała udział w zawodach 
sportowych. W 1977 r. na I Wojewódzkim Turnieju 
Piłki Siatkowej Kobiet w Zgorzelcu panie wywal-
czyły pierwsze miejsce. W tym samym roku panowie 
zdobyli II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki 
Nożnej Drużyn Osiedlowych. W 1978 r. w Ciepli-
cach na Wojewódzkim Zlocie Ognisk TKKF-u Spół-
dzielń Mieszkaniowych reprezentacja Bolesławianki 
zdobyła pierwsze miejsce.

Takich sukcesów było więcej, ale placówka bo-
lesławiecka była też znana z dobrej organizacji zawo-
dów sportowych. W 1979 i 1982 r. w Klubie Relaks 
odbyły się Wojewódzkie Turnieje Szachowe, w 1979 r. 
Wojewódzki Zjazd Krótkofalowców. Bolesławieccy 
krótkofalowcy z Witoldem Wolakiem przygotowali 
na tę okazję ciekawą wystawę sprzętu.

14 lutego 1980 r. powstał Dyskusyjny Klub Filmo-
wy Relaks liczący 40 stałych członków. Jego powsta-
nie zostało zainaugurowane projekcją włoskiego filmu 
„Portret rodziny we wnętrzu” reż. L. Visconti. Po czwart-
kowych spotkaniach filmowych odbywały się dysku-
sje, na które często byli zapraszani twórcy filmowi.  
W maju 1982 r., w ramach spotkań Klubu, gość-

Zajęcia dla młodzieży, 1977 r.

Józef Romańczuk organizator przeglądów filmowych w Klubie 
Relaks 1981 r.
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mi specjalnymi byli Piotr Fronczewski i Krzysztof 
Szmagier. W 1983 r. odbyło się spotkanie z Andrze-
jem Lipińskim, redaktorem „Ekranu”.

DKF dbał również o to, aby filmem zainteresować 
młodego widza już w wieku szkolnym. W trakcie 
ferii zimowych 1981 r. odbyła się akcja promowa-
nia filmów wśród dzieci i młodzieży „Kino za dwa 
złote”, której pomysłodawcami byli Jerzy Pietrzak  
i Józef Romańczuk. Widzowie obejrzeli wówczas 
zestaw 20 specjalnie przygotowanych atrakcyjnych 
filmów. 

Klub Relaks organizował spotkania z ciekawymi 
ludźmi, często byli to podróżnicy i twórcy sztuki. Do 
najciekawszych można zaliczyć:
- kwiecień 1979 r. - spotkanie autorskie z Ewą  

Alganowicz, uczestniczką Kobiecej Wyprawy  
w Himalaje;

- październik 1979 r. - spotkanie z uczestnikiem  
Wyprawy Himalajskiej ANNAPURNA ’79 Roma-
nem Hryciowem, który prezentował swoje slajdy  
z Nepalu i Himalajów;

- kwiecień 1980 r. - Przemysław Burhard dzielił się 
wrażeniami z wyprawy po Australii;

- maj 1981 r. - Anna Przemyska, pisarka dziecięca 
czytała dzieciom obszerne fragmenty swoich ksią-
żek i wierszy.

Inną ciekawą formą aktywności klubowiczów był 
udział w imprezach cyklicznych. W czasie organizo-
wanych raz w tygodniu spotkań pn. „Sobota z Maria-
nem” można było uczestniczyć w osiedlowym kon-
kursie piosenki, turnieju gier umysłowych, prelekcji 
tematycznej np. „Kicz czy już nie kicz?” i giełdzie 
wymiany książek i płyt muzycznych. 

Cyklicznie odbywały się także niedzielne spotka-
nia, które organizatorzy nazywali „Biegaj z nami” 
lub „Spacerem rodzinnym”. Impreza miała charak-
ter typowo rekreacyjny i odbywała się na obrzeżach 
miasta, najczęściej wzdłuż rzeki Bóbr. Dużym po-
wodzeniem u mieszkańców miasta cieszyły się rów-
nież festyny organizowane w amfiteatrze parku przy  
ul. Tyrankiewiczów.

16 marca 1981 r. na placu zabaw Klubu Relaks 
odbyła się wojewódzka impreza pt. „Dziecko na dro-
dze”, propagująca bezpieczeństwo dzieci na drogach 
publicznych. Konkursy i zajęcia sprawnościowe po-
kazały, że dzieci dość dobrze znały podstawowe 
przepisy ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy tej 
imprezy otrzymali karty rowerowe, a laureaci po-
szczególnych konkursów nagrody w postaci rowe-
rów turystycznych.

Spółdzielnia Bolesławianka od 1972 r. promowa-
ła amatorską działalność fotograficzną w Bolesławcu. 
Tutaj wyłoniły się prawdziwe talenty, m.in.: Janusz 
Moniatowicz i Roman Hryciów - obecnie członko-
wie Związku Polskich Artystów Fotografików.

I w Relaksie i w Zapisie regularnie odbywały się 
międzyszkolne, miejskie i rejonowe konkursy recy-
tatorskie, których organizacją zajmował się Tadeusz 
Dziczkaniec. Wielu laureatów zrobiło później karierę 
aktorską m.in. Elżbieta Golińska (laureatka Srebrnej 
Iglicy, aktorka Teatru Współczesnego we Wrocła-
wiu), Irena Borsuk, Grażyna Mazgała czy Wojciech 
Olszański.

W latach 1979-1986 salon wystawowy prezen-
tował pokazy i wystawy fotograficzne, organizował 
konkursy fotograficzne, np. „Plebiscyt na zdjęcie 
miesiąca”. Był wiodącym Klubem w mieście i re-
gionie. W 10. rocznicę powstania Bolesławieckiego 
Klubu Fotograficznego (1972-1982) w Klubie Relaks 
odbyły się spotkania ze znanymi polskimi fotografi-
kami: Jerzym Wiklendtem, Tomaszem Olszewskim, 
Andrzejem Pytlińskim. Zaprezentowano również 
wystawy fotograficzne, ilustrujące dziesięcioletnią 
działalność Klubu.

 W 1983 r. Klub Relaks odwiedziła międzynaro-
dowa delegacja spółdzielców z krajów demokracji 
ludowej, którzy w tym czasie uczestniczyli w orga-
nizowanym w Polsce zjeździe. Do Bolesławca gości 
przywiózł Władysław Wawrzecki, przewodniczący 
Centralnego Związku Spółdzielczości Mieszkanio-
wej. Efektem tej wizyty było otrzymanie środków na 
urządzenie Klubu Zapis, otwartego w 1987 r. Odbyło 
się w nim wiele ważnych działań fotograficznych.

 W 1988 r. rozpoczęła się budowa nowej siedziby 
Klubu Relaks na Osiedlu Piastów, jednak w związku  
z jego likwidacją w 1990 r. budowa została przerwa-
na. Później, w 20013 r., w tym miejscu powstał mar-
ket Dino.

 Klub Relaks przez dwadzieścia dwa lata swoje-
go istnienia odegrał ważną rolę społeczno-kulturalną. 
Prawie we wszystkich dzielnicach spółdzielni miesz-
kaniowej były miejsca, gdzie można było ciekawie  
i pożytecznie spędzić wolny czas. Niestety, nowe po-
dejście finansowe i oszczędności Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Bolesławcu spowodowały likwidację tej 
placówki w 1990 r. Podobny los spotkał pozostałe 
placówki kulturalne działające przy bolesławieckich 
zakładach pracy. 

Lesław Kasprzycki
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Słowa Adama Asnyka z wiersza „Do młodych” 
towarzyszyły wszystkim, którzy 22 stycznia 2013 r. 
w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu 
uczcili okrągłą rocznicę wybuchu ostatniego XIX-
-wiecznego zrywu niepodległościowego Polaków.

Szkoła utrzymuje bliskie relacje z członkami Koła 
Związku Sybiraków w Bolesławcu i Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-
nich w Bolesławcu. Nauczyciele historii od kilku lat 
organizują drużynową rywalizację szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych w Bolesławieckim Konkursie 
Historycznym „Ocalić od zapomnienia - Sybiracy… 
- Katyń”, objętym m.in. honorowym patronatem Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie. Szkoła pod-
jęła się także opracowania publikacji zawierających 
biogramy żyjących Sybiraków. Biorąc pod uwagę te 
fakty, a także znając staranność nauczycieli w przy-
gotowywaniu różnych imprez, władze miasta zdecy-
dowały, że inauguracja bolesławieckich uroczysto-
ści ku uczczeniu 150. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego odbędzie się właśnie w tym gimnazjum. 

Nauczyciele pod kierunkiem dyrektor Marii  
Subik już od listopada na spotkaniach w gronie dzie-
sięcioosobowego zespołu organizacyjnego planowa-
li przebieg uroczystości. Najważniejsze pytania, na 
które poszukiwali odpowiedzi, brzmiały: Co zrobić, 
by impreza była przeżyciem, by wzbudziła emocje, 
poruszyła serca i zapadła w pamięć? Jak zaciekawić 
uczniów historią powstania, jak nie znudzić kolejną 
dawką wiedzy - informacjami, które mogą przeczy-
tać w każdym podręczniku? Organizatorzy, wiedząc, 
że najlepiej uczyć oraz kształtować postawy poprzez 
działanie i przeżywanie, wymyślili projekt edukacyj-
ny - ciekawą podróż w czasie do niezwykłej epoki 
powstania styczniowego.

Po przygotowaniu szczegółowego planu zaczę-
ła się praca nad przedsięwzięciem. Na szkolnych 
korytarzach rozmieszczono niezwykle bogate, po-
mysłowe ekspozycje. Parter wypełniła wystawa na 
temat wielkich bitew powstańczych. Opracowały 
je z uczniami nauczycielki: J. Smolińska-Yacoubi,  

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy, 

I miłość ludzka stoi tam na straży, 
I wy winniście im cześć!

J. Rapa, B. Pełka i I. Masłowska. Nie dość, że na 
wystawie znalazły się duże mapy potyczek, informa-
cje o układzie sił, dowódcach, przebiegu starć i ich 
finałach, to jeszcze na wielkim ekranie można było 
oglądać najciekawsze fragmenty filmu „Szwadron” 
w reżyserii J. Machulskiego. Na pierwszym piętrze 
nauczycielki: M. Janowska, K. Wierzejska i E. Mie-
niek zaprezentowały motywy powstania styczniowe-
go w literaturze i sztuce, a M. Janowska przekonała 
dwóch utalentowanych muzycznie gimnazjalistów 
do nauczenia się melodii popularnych w okresie po-
wstania i wykonywania ich na korytarzach, którymi 
spacerowali goście oglądający liczne wystawy. Akor-
deonistom towarzyszyła grupa aktorów, wcielających 
się w role powstańców i ich żon. Z kolei w łączniku 
sportowym można było podziwiać żywe obrazy przy-
gotowane przez nauczycielki: U. Ilczynę, M. Mysz-
kę i M. Klityńską-Fedorków. Aby wszyscy mogli 
poczuć klimat epoki, wypożyczyły one z Teatru im.  
H. Modrzejewskiej w Legnicy stroje z 2. połowy XIX 
wieku, które prezentowali wybrani uczniowie. Ude-
korowane zostały także aula oraz sala gimnastyczna. 
Zajęły się tym panie: O. Salwerowicz, A. Rosłanow-
ska-Choryłek, O. Markiewicz, A. Gerwatowska,  
E. Fitz, oraz E. Skrzypczyńska.

 Dzięki temu, że w naszym mieście żyją potom-
kowie żołnierzy uczestniczących w bitwach z 1863 
i 1864 roku: Maria Sobolska (z domu Abramowicz), 
Zdzisław Abramowicz i Elżbieta Erban, którzy prze-
chowują pamiątki z przeszłości, udało się także zor-
ganizować wystawę niezwykle cennych eksponatów 
powstańczych, pozostających w rodzinnych zbiorach 
bolesławian. Zajęły się tym nauczycielki: M. Ko-
zioł, A. Szylin i B. Orczyk. Na wystawie w czytelni 
znalazła się czapka od galowego munduru powstań-
ca styczniowego, odznaczenia za udział w tym zry-
wie narodowym, zdjęcia, a także inne dokumenty. 
Właściciele pamiątek zechcieli być przewodnikami 
po ekspozycji i opowiadać o tamtych czasach oraz  
o swoich walecznych przodkach. W ciekawie zaaran-
żowanej sali można było też oglądać albumy i wy-
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dawnictwa poświęcone historii Powstania Stycznio-
wego. Przygotowani uczniowie witali zwiedzających 
i informowali o tematyce wystawy.

Nauczycielka historii i plastyki A. Gorzkowicz już 
pod koniec grudnia ogłosiła konkurs plastyczny na 
plakat związany tematycznie z powstaniem. Najwy-
żej ocenione prace zostały zaprezentowane w auli, w 
której odbyły się niezwykle interesujące wykłady na 
temat powstania, przygotowane przez dr Joannę No-
wosielską-Sobel z Instytutu Historycznego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, która przybyła na tę uroczystość 
na zaproszenie bolesławieckiego Muzeum Ceramiki.

Nauczycielki: B. Dolecka i J. Kupisz podjęły się 
tworzenia z młodzieżą prezentacji multimedialnych 
poświęconych powstaniu (były one pokazane wszyst-
kim uczniom), a także opracowały ciekawe lekcje dla 
gimnazjalistów oraz dla zaproszonej młodzieży ze 
szkół miejskich. Ponadto gimnazjaliści mieli okazję 
poszerzyć uzyskaną już wcześniej wiedzę historycz-
ną, realizując kolejny scenariusz zajęć, oparty na pra-
cy grupowej, przygotowany specjalnie na ten dzień 
przez nauczycielki: B. Orczyk i L. Liszcz. 

Program uroczystości zorganizowanej 22 stycz-
nia 2013 r. był niezwykle bogaty. Od godziny 9.00 do 
11.15 odbywały się różnorodne zajęcia (wspomniane 
lekcje i wykłady) dla licznie zgromadzonej młodzie-
ży, czyli gimnazjalistów z placówki będącej gospoda-
rzem imprezy i z pozostałych miejskich gimnazjów 
oraz dla najstarszych uczniów ze szkół podstawo-
wych. Poza tym była niecodzienna okazja do podzi-
wiania strojów z epoki powstania (w które przebrani 
byli gimnazjaliści) i zwiedzania licznych wystaw.

O godzinie 11.30 wszyscy zebrali się w sali gim-
nastycznej. Wśród gości byli przedstawiciele władz 
miasta i gminy, członkowie NSZZ Solidarności, Koła 
Związku Sybiraków w Bolesławcu, Kresowianie, ho-
norowi obywatele miasta Bolesławiec, dyrektorzy sa-
morządowych instytucji kultury, a także spółek miej-
skich, dyrektorzy szkół i przedszkoli, rodzice uczniów 
oraz przyjaciele szkoły. W tak szacownym gronie 
obejrzano wzruszający program artystyczny przy-
gotowany przez opiekunkę koła teatralnego E. Ołe-
nicz-Bernacką. Przedstawienie nosiło tytuł „Obrazy 
pamięci”, a inspiracją do niego były malarskie dzieła 
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Artura Grottgera o tematyce związanej z Powsta-
niem Styczniowym. Część artystyczna wprowadziła 
wszystkich w atmosferę tamtych dni, przypomniała 
tragizm losów przodków, pokazała ich trudne dzieje 
pełne cierpienia, wyrzeczeń i walki. Obrazy ożywa-
ły, odsłaniając przed publicznością smutną i bolesną 
powstańczą rzeczywistość. Autorka widowiska wraz  
z podopiecznymi z ogromną starannością przygoto-
wywała zarówno teksty, powstałe w oparciu o wier-
sze i fragmenty prozy oraz powstańcze pieśni, jak  
i niezwykłą scenografię - w tle chałup „wyrosły” drze-
wa pokryte śniegiem i brzozowe krzyże, wnętrza izb 
ozdobiły lampy naftowe, haftowane obrusy, ludowe 
kilimy oraz chusty, na stołach pojawiły się samowary, 
a strapieni, tęskniący za wolną ojczyzną wygnańcy 
dzielili się kromkami czarnego chleba. Wszystkim 
udzielił się wzruszający nastrój przedstawienia.

Po spektaklu miały miejsce przemówienia gości, 
a potem jeszcze jeden niezwykle uroczysty moment 
- ślubowanie nowych członków Koła Historycznego 
Miłośników Jazdy Polskiej im. 6 Pułku Ułanów Ka-
niowskich, będącego pod opieką nauczyciela historii 
G. Jankowskiego. 

Na zakończenie spotkania rozdano gościom pięk-
nie wydany folder poświęcony obchodom roczni-
cy i wszyscy zostali zaproszeni na pyszną żołnier-
ską grochówkę. Poczęstunek odbył się na dworze 
pod wielkim żołnierskim namiotem, rozbitym przed 
szkołą dzięki życzliwości dowódcy zaprzyjaźnionej 
jednostki wojskowej. Smaczną grochówkę ugotował 
pan Józef Gawart (ojciec jednego z gimnazjalistów), 
a składniki dostarczono nieodpłatnie z bolesławiec-
kiego hipermarketu Carrefour. 

 Ten dzień dostarczył wszystkim uczestnikom 
niezapomnianych wrażeń. Organizatorzy imprezy  
z Gimnazjum Samorządowego nr 2 usłyszeli pod swo-

im adresem wiele słów aprobaty i podziwu. Gratulo-
wano im pomysłowości, skali przedsięwzięcia oraz 
perfekcyjnie zrealizowanego planu. Idealna koordy-
nacja działań (nad czym czuwała pani wicedyrektor  
E. Szajwaj), a także punktualność w realizacji kolej-
nych punktów programu wzbudziły ogromne uznanie 
gości. Wielu z nich zauważyło, że w imprezę zaangażo-
wani byli wszyscy uczący się oraz pracujący w gimna-
zjum. Oprócz pochwał ustnych pojawiły się też wpisy  
w księdze pamiątkowej szkoły. Zastępca prezyden-
ta Bolesławca Kornel Filipowicz napisał w księdze 
pamiątkowej: „Pozostawiamy Was bardzo wzruszeni 
i zachwyceni piękną uroczystością i autentycznymi 
przeżyciami Waszych uczniów, które promieniowa-
ły na nas wszystkich”. Prawnuczka powstańca Maria 
Sobolska napisała: „»Ojczyzna to wielki zbiorowy 
obowiązek«, słowa Norwida dedykuję młodzieży, 
dziękując całej społeczności szkolnej za zaprosze-
nie i możliwość wspomnienia o pradziadku Igna-
cym Abramowiczu, jednym z ostatnich żyjących 
[do 1944 r. przyp. red.] powstańców styczniowych”. 
Z kolei pani Maria Staniewska umieściła zapis na-
stępującej treści: „Dziękuję bardzo dyrekcji szkoły  
i młodzieży za przygotowanie wielkiej lekcji patrio-
tyzmu.” Ktoś inny dodał: „Dziękujemy! Gratulu-
jemy! Jesteśmy dumni z tak wspaniałego młodego  
pokolenia Polaków.”

 Impreza odbiła się głośnym echem w mieście  
i okolicach Bolesławca. Notatki i relacje z niej za-
mieściła m.in. lokalna prasa, wyemitowała Telewi-
zja Łużyce, pojawiły się też filmiki relacjonujące jej 
przebieg w Internecie.

Aleksandra Szylin
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Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą  
- sentencja ks. Jana Twardowskiego trafnie odda-
je charakter i ducha przyświecającego inicjatywie 
powstania w 2003 r. Klubu Nauczycielskiego Car-
pe Diem przy Bolesławieckim Ośrodku Kultury,  
a 10-lecie to doskonała okazja do prezentacji idei  
i dorobku Klubu.

Klub Nauczycielski Carpe Diem powstał jako 
inicjatywa obywatelska emerytowanych nauczycieli; 
mógł zaistnieć jako zdarzenie społeczno-kulturalne  
w Bolesławcu wyłącznie przy wsparciu logistycznym  
i merytorycznym samorządowej instytucji kultury 
jaką jest BOK-MCC. 

Carpe Diem zrzesza ludzi wykształconych, eme-
rytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli, pracow-
ników bibliotek, muzeów i domów kultury, urzęd-
ników samorządowych i państwowych związanych  
z kulturą i oświatą oraz sympatyków. Od paździer-
nika 2003 r. Klub prowadzi z autorskim programem 
spotkań Eugenia Wolska.

Każdy członek klubu ma możliwość uczestnicze-
nia w tworzeniu programu spotkań klubowych. Pro-
gram umożliwia uczestnikom realizację swoich aspi-
racji, uzdolnień, zainteresowań poprzez możliwość 
prezentacji swego dorobku na forum klubu, miasta, 

wpisując się w projekty instytucji kulturalnych. Wer-
nisaże, wieczory poezji, to szansa dla seniorów na po-
kazanie swoich pasji i zainteresowań innym, skutku-
jąca wzrostem poczucia własnej wartości.

Siłą Klubu są jego członkowie i cykliczność 
spotkań koleżeńskich, które odbywają się w każdy 
czwartek; rocznie uczestniczy w nich około 1600 
osób. Spotkania te, to ucieczka od samotności, szansa 
na nowe przyjaźnie, godne starzenie się wśród przy-
jaciół i zaspokojenie potrzeby akceptacji.

6 lutego 2009 r. Klub Nauczycielski został zare-
jestrowany jako Stowarzyszenie Społeczne - Klub 
Nauczycielski Carpe Diem i wpisany do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Warszawie. Stowarzyszenie 
jest organizacją pozarządową. Zarząd Stowarzysze-
nia tworzą: Eugenia Wolska - prezes, Marta Pochodaj 
- wiceprezes, Barbara Chwieduk - sekretarz, Wła-
dysława Górecka - skarbnik i członkowie: Helena 
Kubat, Stanisława Zięcik, Emilia Parada, Krystyna 
Palecka. Kronikę prowadziły: Wiesława Szopa, Da-
nuta Bączek, Barbara Pankowska, Wacława Nen-
ko, obecnie kronikarzem jest Marta Świdkiewicz.  
Fotografem utrwalającym w kadrze historię klubu 
jest Hanna Dąbrowska.

Celem wszelkich działań Stowarzyszenia jest  

Członkowie Stowarzyszenia Carpe Diem podczas obchodów 5-lecia
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wyrównywanie szans szerokiego dostępu do kultury 
i informacji oraz wspólne przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu ze względu na wiek. Klub ten 
stworzyliśmy sobie sami, jako lek na „Jesień życia”.

Założone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez 
zjednywanie przychylności instytucji kultury, urzę-
dów oraz budowanie płaszczyzny porozumienia  
i właściwej komunikacji międzypokoleniowej.

Klub współpracuje z: BOK-MCC, Urzędem 
Miasta Bolesławiec, Starostwem Powiatowym  
w Bolesławcu, Muzeum Ceramiki, Miejską Biblio-
teką Publiczną, Regionalną Dyrekcją Lasów Pań-
stwowych we Wrocławiu - Nadleśnictwo Bolesła-
wiec, Rodzinnym Ogrodem Działkowym Tulipan, 
Gimnazjum Samorządowym nr 2, Kołem Związ-
ku Sybiraków, Zespołem Pieśni i Tańca Jutrzen-
ka, Kapelą Herbutów, Domem Dziennego Pobytu,  
23. Śląską Brygadą Artylerii w Bolesławcu, Klubem 
Amazonek, Restauracją Oleńka, Piwnicą Paryską, 
proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana  
Jezusa. Te instytucje - ich dyrektorzy, pracownicy, jak  
i samorządowcy popierają wszelkie przejawy aktyw-
nej działalności środowisk seniorów w mieście. 

Do najatrakcyjniejszych sposobów spędzania 
czasu w Klubie należą wycieczki według specjalne-
go programu „Podróż za miedzę”, są jedną z najefek-
tywniejszych metod poznania i uczenia się. Każdy 
wyjazd to okazja do rozmów, zabaw, wspólnego 
śpiewania (posiadamy własny śpiewnik), integracji 
i lepszego wzajemnego poznania. Dzięki akceptacji  
i poparciu Jerzego Zielińskiego - sekretarza UM 
Bolesławiec, Stowarzyszenie mogło nawiązać nie-
zbędne kontakty z samorządami miast i gmin Dol-

nego Śląska, samorządami miast partnerskich (Pirna 
i Czeska Lipa) oraz Euroregionem Nysa (Niemcy, 
Republika Czeska).

Natomiast w ramach rekomendacji Anny Bober-
-Tubaj - dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
odbyliśmy wycieczki szlakiem Via Fabrilis i Via Re-
gia. Członkowie Klubu zwiedzili Schlesisches Mu-
seum zu Görlitz, Drezno, Budziszyn (Bautzen), Mar-
kersdorf, Vrchlabí. 

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca  
z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia im. Wi-
tolda Lutosławskiego i Szkołą Muzyczną II stopnia 
w Bolesławcu. Od 2006 r. dyrekcja, nauczyciele  
i uczniowie szkoły corocznie dedykują nauczycielom 
z Klubu dwa wspaniałe koncerty - z okazji Między-
narodowego Dnia Kobiet i Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej.

 Stowarzyszenie chlubi się innowacyjnymi dzia-
łaniami, które mają nieoceniony wpływ na integrację 
osób starszych. Do takich działań zaliczyć możemy:
• Misterium Chleba, które jest wyrazem wdzięcz-

ności „za życie w pokoju i chleb na stole”, to spo-
tkanie integracyjne rozpoczynające każdy rok ka-
lendarzowy, na które zapraszamy przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych organizacji.

• Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Niemiec-
ko-Polskim w Saksonii, Fundacją Frauenkirche 
oraz MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) w Dreźnie.

• Podpisanie w dniu 1 października 2012 r. umowy 
o współpracy w duchu wzajemnego poszanowa-
nia, zrozumienia, przyjaźni i sympatii pomiędzy 
Młodzieżą Starszą - Seniorami i Młodzieżą Młod-
szą - Uczniami Gimnazjum Samorządowego nr 2  

Kabaret Carpe Diem, od lewej: Jadwiga Kowalska, Hanna Dąbrowska, Alina Głąba, Helena Kubat, Mieczysław Romańczuk,  
Helena Kiełbasa, Teresa Czubak, Krystyna Palecka
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w Bolesławcu.
• Cykl wykładów zorganizowanych we współpracy 

ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu na te-
maty związane ze zdrowiem z udziałem dyrektora 
ZOZ-u, dietetyka, rzecznika praw pacjenta, psy-
chologa, rehabilitanta; zaproszonymi gośćmi byli 
członkowie Klubu Amazonek oraz osoby niepełno-
sprawne.

• Kabaret Carpe Diem w składzie: Hania Dąbrowska, 
Helena Kubat, Krystyna Palecka, Jadwiga Kowal-
ska, Alina Głąba, Helena Kiełbasa, Teresa Czubak, 
Mieczysław Romańczuk, wspierany przez instruk-
tora Agnieszkę Podłaszczyk, z przymrużeniem oka 
opowiada o codziennych trudach życia emeryta.

• Proponowanie osobom starszym nowego stylu ży-
cia w przestrzeni rodzinnej, społecznej i publicznej. 
Uczy się osoby starsze szukania wsparcia w grupie 
rówieśników, którzy borykają się z takimi samymi 
problemami oraz potrzebą aktywnego trybu życia 
zgodnie z wiekiem i jego ograniczeniami. Sek-
cja Sportowa Carpe Diem uczestniczy od 2011 r.  
w Olimpiadzie Sportowej Seniora w Bolesławcu. 
W 2012 r. nasza drużyna w składzie: Weronika 
Słotwińska, Helena Kubat, Eugeniusz Grocholski, 
Marta Świdkiewicz, Jadwiga Kowalska, Barbara 
Pankowska - zdobyła brązowy medal.

•  Popularyzowanie programu jak uniknąć „syndro-
mu wiecznej niedzieli”, który jest zagrożeniem dla 
osób starszych żyjących samotnie.

Działalność Stowarzyszenia na rzecz polepszenia 
jakości życia emerytowanych nauczycieli została do-
strzeżona i uhonorowana w 2009 r. nagrodą Prezyden-
ta Miasta Bolesławiec za promocję Miasta dla organi-
zacji pozarządowej w kategorii kultura za 2008 r. oraz 
tytułem Wolontariusza Roku Powiatu Bolesławiec-
kiego 2012 w kategorii organizacja pozarządowa.

Prezes Stowarzyszenia w 2010 r. otrzymała na-
grodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję 
Miasta w kategorii kultura za rok 2009, w 2011 była 
nominowana do tytułu Wolontariusza Roku Powiatu 
Bolesławieckiego w kategorii wolontariusz działają-
cy na rzecz społeczności lokalnej, a w 2013 otrzymała 
Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję 

Miasta w kategorii społecznej za rok 2012.
Dużym wyróżnieniem dla Stowarzyszenia było 

wybranie w 2011 r. prezesa Stowarzyszenia Eugenii 
Wolskiej na funkcję przewodniczącej Bolesławieckiej 
Rady ds. Seniorów przy prezydencie Bolesławca na 
dwuletnią kadencję (2011-2013) i zaproszenie przez 
senatora RP Mieczysława Augustyna do współpracy 
z Parlamentarnym Zespołem ds. Osób Starszych przy 
Senacie RP.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego Lidia Ge-
ringer de Oedenberg doceniając społeczną działal-
ność prezes Klubu, przekazała imienne zaproszenie 
na posiedzenie Parlamentu UE do Strasburga.

Informacje o charakterze działalności Klubu są 
umieszczane na portalach internetowych, w lokalnej 
prasie bolesławieckiej oraz w informatorach gmin-
nych. Relacje ze spotkań można oglądać w Telewizji 
Lokalnej Bolesławiec Azart-Sat i Telewizji Łużyce. 
Ważniejsze wydarzenia klubowe są odnotowywane 
w „Roczniku Bolesławieckim”. 4 lutego 2013 r. Te-
lewizja Lokalna Azart-Sat zaprosiła Eugenię Wolską 
do programu „Rozmowa Tygodnia”, której celem 
było przedstawienie działalności Stowarzyszenia 
Carpe Diem z okazji Jubileuszu 10-lecia Klubu. 

W sali kina Forum 31 stycznia 2013 odbyła się 
uroczystość z okazji Jubileuszu 10-lecia Klubu, na 
której spotkali się członkowie Carpe Diem z jego 
przyjaciółmi, były podziękowania za współpracę  
i wsparcie Stowarzyszenia. Carpe Diem uhonorowa-
ło wszystkie osoby i organizacje, które przez te dzie-
sięć lat wspierały jego działania i pomogły stworzyć 
Klub, który stał się dla nas drugim domem, gdzie 
jest się mile widzianym, słuchanym i oczekiwanym, 
gdzie nie jest się anonimowym. Za to wsparcie hono-
rowy tytuł Przyjaciela Klubu otrzymali: Anna Bober-
-Tubaj, Jerzy Zieliński, Małgorzata Kochman-Sido-
rowicz i Romuald Chwieduk. 

Za pomoc w działalności Stowarzyszenia Spo-
łecznego Klubu Nauczycielskiego Carpe Diem po-
wołana przez nie Kapituła przyznaje także tytuły: 
Członka Honorowego i Członka Wspierającego.

Eugenia A. Wolska
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Bolesławiecka Rada ds. Seniorów I kadencji 2011–2013

Bolesławiecka Rada ds. Seniorów została powoła-
na przez prezydenta Bolesławca 21 kwietnia 2011 r. 
Prezydent określił, że Rada będzie doradczym orga-
nem Gminy Miejskiej Bolesławiec w wyborze priory-
tetów dotyczących działania na rzecz poprawy jakości 
życia osób starszych. 

15 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze posie-
dzenie Rady. Akty nominacyjne wręczone przez 
prezydenta Bolesławca otrzymali przedstawiciele 
następujących organizacji: Zygmunt Brusiło - Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Marianna Doktor - Polski 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Bogdan 
Gajewski - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych, Władysław Jędryczka - Związek Byłych 
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP, Li-
dia Kremzer - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, 
Zdzisław Lach - Związek Sybiraków, Henryk Lemka 
- Polski Związek Działkowców, Maria Szpak - Stowa-
rzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Teresa Śliwiń-
ska - Bolesławiecki Klub Amazonek, Halina Terelak  
- Dom Dziennego Pobytu, Eugenia Wolska - Stowa-
rzyszenie Społeczne Carpe Diem, Edmund Wołoszyk  
- Związek Inwalidów Wojennych RP.

Rada w głosowaniu jawnym wybrała jednomyśl-
nie Prezydium, w skład którego weszli: Eugenia Wol-
ska - przewodnicząca, Bogdan Gajewski - wiceprze-
wodniczący, Władysław Jędryczka - sekretarz.

Rada otrzymała statut, który określał charakter jej 
działalności, lecz nie ograniczał twórczej inwencji  
w wytyczaniu celów i dróg ich realizacji. Rada miała 
współpracować z władzami samorządowymi przy roz-
strzyganiu istotnych spraw dotyczących ludzi starszych.

Zgodnie z zapisami statutu przewodnicząca 
uczestniczyła w posiedzeniach Rady Miasta, zajęła 
się również opracowaniem planu pracy Rady oraz 
harmonogramu szkoleń członków na dwuletnią ka-
dencję. Oba plany zostały przedstawione członkom 
Rady na kolejnych posiedzeniach i po merytorycznej 
dyskusji jednogłośnie przyjęte do realizacji.

Radę utworzyły osoby z dużym doświadczeniem  
w pracy społecznej w różnych organizacjach poza-
rządowych o zasięgu krajowym. Początki wspólnej 
pracy nie były łatwe. Członkowie mieli wiele po-
mysłów, nie wszystkie można było jednak zrealizo-
wać, ponieważ Rada miała jedynie głos opiniująco-
-doradczy w sprawach dotyczących osób starszych.  
Ostatecznie zdecydowano, że Rada działać będzie 
metodą polityki małych kroków, realizując wyłącznie 

te działania, które nie wymagają zmiany istniejącego 
prawa oraz większych nakładów finansowych.

 Najważniejsze dokonania bolesławieckiej Rady 
w latach 2011-2013:
• We współpracy z Jerzym Zielińskim sekretarzem 

UM wydano „Mapę socjalną seniora”. Legenda 
mapy zawiera informacje oraz adresy instytucji, 
których program w części lub całości jest adreso-
wany do osób starszych. Znalazły się tam m.in. 
dane bezpłatnej Poradni Prawnej i Poradni Psycho-
logicznej. Mapa ta w formie tablicy została umiesz-
czona w siedzibach wszystkich organizacji wymie-
nionych w legendzie oraz w hallu Urzędu Miasta 
(wieżowiec). Opracowano ankietę sondującą stan 
organizacji pozarządowych oraz drugą, badającą 
kondycję finansową i zdrowotną środowisk eme-
ryckich. Dane do ankiet zebrali członkowie Rady 
w swoich organizacjach, a ich analizą zajęła się 
Marianna Doktor.

• Nawiązano bardzo owocną współpracą z Parla-
mentarnym Zespołem ds. Osób Starszych przy 
Senacie RP. Bolesławiecka Rada zgłosiła do ogól-
nopolskiego projektu Parlamentarnego Zespołu ds. 
Osób Starszych przy Senacie RP projekt dotyczący 
osób powyżej 70 roku życia „Nasza Nisza”, „Mapę 
socjalną seniora” i plakat „Szanowni Pacjenci  
w wieku senioralnym”.

• We współpracy z wicestarostą bolesławieckim  
i dyrektorem ZOZ w Bolesławcu opracowano pla-
kat „Szanowni Pacjenci w wieku senioralnym”.  
W 7 punktach określono ważne dla osób starszych 
zasady zachowania dobrych relacji pomiędzy pa-
cjentami a personelem szpitala i poradni specjali-
stycznych. Plakat rozwieszono w placówkach ZOZ 
naszego miasta. 

• We współpracy ze Stanisławem Wyganowskim - 
zastępcą naczelnika Wydziału Społecznego UM 
oraz Cezariuszem Rudykiem - dyrektorem Po-
wiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr  
w Bolesławcu zorganizowano Powiatowy Konkurs 
Literacki „Zatrzymać w czasie”, adresowany do 
dzieci klas III-VI szkół podstawowych oraz mło-
dzieży gimnazjalnej. Pomysłodawcą jest E. Wolska 
a realizatorką Krystyna Raszka - doradca meto-
dyczny. W dwóch edycjach konkursu uczestniczyło 
łącznie 250 osób: 138 uczniów w roku 2012 i 112 
uczniów w roku 2013. Nagrody uczniom i podzię-
kowania nauczycielom wręczono w dniu 18 czerw-
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ca 2013 r. na uroczystej gali w Teatrze Starym  
w Bolesławcu. Konkurs miał zachęcić dzieci i mło-
dzież do utrwalania w pamięci historii własnej ro-
dziny, do poszukiwania informacji o przeszłości w 
kręgu ludzi z bliższego i dalszego otoczenia. Waż-
nym celem była również nauka szacunku do osób 
starszych poprzez kontakt z ich przeszłością.

Na zaproszenie Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich Ireny Lipowicz bolesławiecka Rada przystąpiła 
do współpracy z głównym koordynatorem ds. komi-
sji ekspertów i rad społecznych przy RPO - Barbarą 
Imiołczyk, skupiając się głównie na promocji litera-
tury dotyczącej praw osób starszych. Bolesławiecką 
Radę poproszono o recenzję publikacji: „Prawa czło-
wieka. Usługi finansowe. Praca. Poradnik dla osób 
starszych.” Oceny dokonał wiceprzewodniczący 
Rady Bogdan Gajewski. Rada otrzymała podzięko-
wania, w/w literaturę, którą przekazała organizacjom 
pozarządowym w Bolesławcu. Telewizja Lokalna 
Bolesławiec Azart-Sat przeprowadziła sondę z senio-
rami naszego miasta dotyczącą poradników.

W Ogólnopolskiej Konferencji „Aktywność Osób 
Starszych i Solidarność Międzypokoleniowa Wyzwa-
niem dla Regionu”, zorganizowanej przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w dniu 21 października 2012 r., 
wzięli udział: Eugenia Wolska oraz Marianna Doktor 
i Zygmunt Brusiło. Przewodnicząca Rady wystąpiła 
w panelu dyskusyjnym, gdzie zaprezentowała „Mapę 
socjalną seniora” oraz plakat „Szanowni Pacjenci  
w wieku senioralnym”. 

Bolesławiecka Rada ds. Seniorów otrzymała 
propozycję współpracy z wrocławską, zgorzelecką  
i gdańską Radą Seniorów oraz Radą Seniorów w Pir-
nie (Niemcy). 

Na każde posiedzenie Rady były zapraszane osoby 
kompetentne w zakresie rozpatrywanego zagadnienia. 
Rada współpracowała z dyrektorami MDK, MOPS  
i Domu Pomocy Społecznej, Rzecznikiem Praw Kon-
sumenta, kierownikami Domu Dziennego Pobytu,  
I Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej 
oraz przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta.

Członek Rady Henryk Lemka uczestniczył 12 
czerwca 2012 r. w seminarium „Sytuacja społeczno-
-bytowa osób w podeszłym wieku na terenie subre-
gionu”, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej  
w Bolesławcu. Zaprezentował w formie multime-
dialnego pokazu „Mapę socjalną seniora” oraz plakat 
„Szanowni Pacjenci w wieku senioralnym”. Zrefero-
wał główne cele i osiągnięcia bolesławieckiej Rady.

 6 lutego 2013 r. na UTW w Bolesławcu Zygmunt 
Brusiło wygłosił odczyt, w którym przedstawił dzia-
łalność bolesławieckiej Rady we współpracy z innymi 
podmiotami.

Wypracowano formę listu gratulacyjnego od Rady 
dla instytucji i osób działających na rzecz poprawy ja-
kości życia osób w podeszłym wieku.

Bardzo trafionym pomysłem było założenie strony 
internetowej Rady, ponieważ umożliwiło to prezenta-
cję pracy Rady oraz efektów jej działań na obszarze 
całego kraju. 

Redakcja Telewizji Lokalnej Azart-Sat zaprosiła 
15 lipca 2013 r. przewodniczącą Rady do programu 
„Rozmowa Tygodnia”, w którym przybliżono miesz-
kańcom miasta działalność Rady.

Na zakończenie kadencji, mając na uwadze społecz-
ny charakter funkcji pełnionych przez członków Rady 
oraz ich zaangażowanie, przewodnicząca Eugenia Wol-
ska wręczyła wszystkim pisemne podziękowania. 

Prezydent miasta Piotr Roman w swoim wystąpie-
niu na posiedzeniu Rady 28 czerwca 2013 r. stwier-
dził, że powołując Radę ds. Seniorów dwa lata temu, 
nie spodziewał się, że jej działania będą tak znaczą-
ce. Podkreślił, że Rada jest znana w Polsce i stawia-
na za wzór, a Senat RP zaproponował jej współpracę. 
Między innymi za działalność bolesławieckiej Rady 
ds. Seniorów na uroczystej gali w dniu 27 listopada 
2012 r. w Senacie RP przedstawiciele Bolesławca wi-
ceprezydent Kornel Filipowicz i dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Tadeusz Kupczak ode-
brali wyróżnienie dla miasta jako jednego z laureatów 
ogólnopolskiego konkursu „Samorząd przyjazny edu-
kacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”. 
Prezydent stwierdził, że Rada ds. Seniorów to ważni 
przedstawiciele opinii publicznej. W podziękowaniu 
za pomysłowość i upór w realizacji założonego planu 
działania, wręczył imienne dyplomy wszystkim człon-
kom Rady. 

Ogromnym wyróżnianiem dla przewodniczącej 
Rady Seniorów - Eugenii Wolskiej, było przyznanie 
nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję 
miasta w 2012 r. w kategorii społecznej. Jury doce-
niło przede wszystkim działania, które przyczyniły 
się do stworzenia wizerunku Bolesławca jako mia-
sta przyjaznego ludziom trzeciego wieku, w tym:  
nawiązanie kontaktów z Parlamentarnym Zespołem 
ds. Osób Starszych przy Senacie RP, Biurem Rzecz-
nika Praw Obywatelskich oraz innymi radami, a także 
prezentowanie Rady na forum ogólnopolskim.

Eugenia A. Wolska
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60 lat Powiatowego Koła Pszczelarzy w Bolesławcu

W gospodarstwach zajmowanych przez polskich 
osadników na terenie Ziemi Bolesławieckiej po II 
wojnie światowej nierzadko znajdowały się pasieki. 
Nie wszyscy jednak, którym trafiły się ule, byli z tego 
powodu uszczęśliwieni. Nieznajomość pszczelar-
stwa, brak doświadczenia, inny niż na terenach skąd 
przybyli typ gospodarki pasiecznej, inny klimat i ro-
dzaj pożytków (tu główne pożytki stanowiły: rzepak, 
akacja, lipa, gryka, wrzos i spadź) powodowały wy-
mieralność rodzin pszczelich.

Zainteresowani hodowlą pszczelarze gromadzili 
sprzęt pszczelarski, który zasadniczo różnił się kon-
strukcją od dotychczas przez nich używanego. Trud-

ności, jakie napotykali w okresie powojennym, były 
bodźcem do konsolidacji środowiska pszczelarzy.

W 1949 r. powstawały pierwsze koła, zrzeszające 
pszczelarzy z Bolesławca i okolic - były to zaczątki 
organizacji pszczelarskiej. Dzisiaj nie dysponujemy 
wieloma źródłami, które dokumentowałyby te trud-
ne, nie tylko dla pszczelarzy czasy. Obecnie groma-
dzimy relacje osób, które pamiętają tamte wydarze-
nia, bo były współorganizatorami pierwszych kół 
pszczelarskich.

Niewątpliwie pionierką pszczelarstwa w latach 
powojennych na Ziemi Bolesławieckiej jest Alek-
sandra Juchniewicz. Od 1950 r., to znaczy od czasu 
kiedy przejęła niewielką pasiekę po zmarłej matce, 
wiedziała, że w pojedynkę będzie trudno rozwijać 

Piotr Żądło w swojej pasiece Przegląd uli przez Zbigniewa Horonieckiego

pszczelarstwo. Jako osoba wielkiej pszczelarskiej 
pasji postanowiła zorganizować bolesławieckich ho-
dowców pszczół.

W 1952 r. jak wspomina pani Aleksandra, było 
ono w opłakanym stanie. Grupa pszczelarzy postano-
wiła pod Jej kierunkiem połączyć siły. Byli to: Piotr 
Lipianin, Albert Mikucki, Piotr Norkowski i Stefan 
Skowroński. Wspólnie podjęli się pionierskiej pra-
cy mającej ambitny cel - zorganizowanie hodowli 
pszczół, opartej o najaktualniejsze zdobycze nauki. 

W 1954 r. zorganizowali pierwsze Powiatowe 
Koło Pszczelarzy. Raz w miesiącu odbywały się 
szkolenia, na których dzielono się doświadczeniami 

i wiedzą fachową. Bolesławieccy pszczelarze uczest-
nicząc w konkursach na wzorową pasiekę, trzykrot-
nie zdobywali II i trzykrotnie III miejsce w woje-
wództwie.

Z czasem powstawały Rady Pszczelarskie działa-
jące przy Powiatowym Zarządzie Rolnictwa. Organi-
zowano szkolenia, na które zapraszano naukowców, 
wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie hodowli 
pszczół. Nawiązano kontakt z Akademią Rolniczą we 
Wrocławiu, gdzie wykonywano badania laboratoryj-
ne, pozwalające zadbać o zdrowie pszczół.

Tworzyły się więzi przyjacielskie, niemal rodzin-
ne. Organizowano wycieczki na wystawy pszczelar-
skie (m.in. do Lubania czy Świdnicy) oraz do wzo-
rowo prowadzonych pasiek poza terenem powiatu. 
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Spotykano się z okazji dnia św. Ambrożego - patrona 
pszczelarzy. Uroczyste celebrowanie rozpoczynano 
polonezem, często z udziałem władz miasta i powiatu.

W 1956 r. Rady Pszczelarskie przemianowano na 
Powiatowy Związek Hodowców Pszczół.

W 1957 r. Spółdzielnia Ogrodnicza zrzeszająca 
przeważnie ogrodników została przemianowana na 
Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską. W jej wła-
dzach znalazła się ceniona pani Aleksandra Juchnie-
wicz, prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy, nazywa-
na „naszą królową”. Pszczelarze z bolesławieckiego 
koła stali się członkami Spółdzielni partycypujący-
mi w jej zyskach. Ponadto Spółdzielnia pokrywała 
koszty kursów pszczelarskich z zakresu nowoczesnej 
hodowli, higieny pasiek czy chorób pszczół. Wykła-
dowcami byli wybitni naukowcy-pszczelnicy: prof. 
dr hab. Stanisław Kirkor, prof. dr hab. Antoni Demia-
nowicz, prof. dr hab. Jerzy Woyke. Szybko nauczono 
się dokonywać właściwej selekcji i doboru matek do 
dalszej hodowli. Dzięki temu coraz lepiej rozwijały 
się wzorowe pasieki.

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska dbała o swo-
ich członków, zaopatrując ich w tańszy cukier do pod-
karmiania pszczół na zimę, służyła transportem do prze-
wożenia pasiek na tak zwane pożytki rzepakowe czy 
wrzosowe, częściowo pokrywała koszty wycieczek 
poznawczych, skupowała każdą ilość dostarczanego 
miodu.

Pionierskie wysiłki pierwszych bolesławieckich 
pszczelarzy nie poszły na marne. W 1966 r. na terenie 
powiatu było już ponad 2 900 uli w kilkudziesięciu 
nowoczesnych pasiekach. Rodziny pszczele sado-
wiono w jednolitych ulach typu Dadant, wielkopol-
ski, warszawski poszerzony i warszawski zwykły. 
Większość pszczelarzy prowadziła hodowlę według 
nowoczesnych metod, wykorzystując tak zwane po-
żytki systemem wędrownym. Zwiększało to wydaj-
ność miodu z jednego ula, a wywożenie pszczół na 
pola rzepaku, gryki czy na wrzosowiska sprzyjało za-
pylaniu roślin i podnoszeniu plonów. Korzyści były 
obopólne, bo powiększały się także plony rolników.

Rozwijała się współpraca z Wojewódzkim Związ-
kiem Pszczelarzy we Wrocławiu. Bolesławieccy 
pszczelarze otrzymywali selekcyjne matki pszczele  
z trutowiska, prowadzonego przez Krystynę i Jerzego 
Słoneckich w Luboszowie (w Borach Dolnośląskich, 
16 km od Świętoszowa). Korzystali z tego hodowcy 
z całego województwa, przywożąc matki pszczele  
w ulikach weselnych do zapłodnienia trutniami  
zarodowymi.

Pod koniec lat sześćdziesiątych Powiatowy Zarząd 
Koła Pszczelarzy zaczął organizować koła w terenie, 
by rozwijać nowoczesną hodowlę pszczół zwłaszcza 
wśród rolników. W 1970 r. powstały koła w Toma-
szowie Bolesławieckim, Zebrzydowej, Przejęsławiu, 
Gromadce, Kraszowicach i Warcie Bolesławieckiej. 
Bolesławieckie koło było najbardziej aktywne i zrze-
szało 120 pszczelarzy.

Dzięki szkoleniom, kontaktom z ludźmi nauki  
w branży pszczelniczej, założeniu w Luboszowie pro-
fesjonalnego trutowiska, hodowli dobrej użyteczności 
matek pszczelich rozwijały się wzorowo prowadzone 
pasieki. U progu lat osiemdziesiątych było ich 120.

 Do najaktywniejszych pszczelarzy w Kole nale-
żeli: Antonina Abramowicz, Witold Fuchs, Tadeusz 
Gniado, Karol Kuśmierek, Jerzy Mrowiński, Stani-
sław Sas, Jerzy Słonecki, Antoni Sikora, Jan Sikora. 
Wielu członków Koła uzyskało - po złożeniu egzami-
nu państwowego - tytuł mistrza pszczelarskiego.

Po 26 latach prowadząca Koło - „amazonka” 
wśród pszczelarzy Dolnego Śląska - Aleksandra 
Juchniewicz - przebojowa działaczka, nazywana też 
„żelaznym prezesem” w Powiatowym Kole Pszcze-
larzy w Bolesławcu, wieloletnia członkini Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, zrezygnowa-
ła z dalszego prowadzenia Koła. Nowym prezesem 
został wybrany inż. leśnik Karol Kuśmierek. Był to 
trudny dla całego kraju rok 1980. Nastąpiły czasy 
kartek na żywność, reglamentacji cukru, co szczegól-
nie uderzyło w pszczelarzy.

Z końcem 1985 r., kiedy dotarła ze Wschodu 
groźna choroba, dziesiątkująca pasieki, wywołana 
przez pasożyta varroa, nastąpiło masowe osypywanie 
się całych rodzin pszczelich. Następne 5 lat to okres 
klęski dla całego pszczelarstwa w kraju, w rejonie 
bolesławieckim, dla pasiek, dla ich właścicieli, ale 
również dla gospodarki rolnej i środowiska przyrod-
niczego. Wówczas nie zdawano sobie jeszcze z tego 
sprawy. Liczba pasiek zmniejszyła się czterokrotnie, 
a liczba rodzin pszczelich spadła o 72%.

 Dobra współpraca z władzami państwowymi  
i samorządowymi spowodowała zahamowanie spad-
ku ilości pasiek i rodzin pszczelich. W 1999 r. stan 
ten był już na poziomie roku 1985 - przede wszyst-
kim dzięki wynalezieniu skutecznych leków na tego 
pasożyta.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych rozwiązano 
Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską, rozpadła się 
pszczelarska struktura powiatowa, nastąpiły zmiany 
w organizacji skupu produktów rolnych, a przede 
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wszystkim miodu, zmiany w zaopatrzeniu w cukier 
- powstał wolny rynek - to spowodowało, że wielu 
pszczelarzy zrezygnowało z prowadzenia pasiek. 
Wolny rynek przyczynił się do obniżenia cen na pro-
dukty pszczele do granic opłacalności. Problem ze 
zbytem miodu doprowadził do upadku 50% amator-
skich pasiek. Do kraju zaczęto sprowadzać miody  
o małej wartości i niskich cenach (przede wszystkim 
z Chin). Na terenie miasta reaktywowano Rejonowe 
Koło Pszczelarzy, które funkcjonuje do dziś zrzesza-
jąc pszczelarzy zamieszkałych w Bolesławcu oraz na 
terenie gminy Nowogrodziec, gminy wiejskiej Bole-
sławiec i gminy Osiecznica. Przez 20 lat jego preze-
sem był Jerzy Mroziński, a w 2008 r. jego następcą 
został Andrzej Niewiadomy.

W pierwszych latach działalności Rejonowe 
Koło Pszczelarzy w Bolesławcu podlegało Regio-
nalnemu Związkowi Pszczelarzy w Jeleniej Górze. 
Aktualnie przynależne jest do Związku Pszczelarzy 
Ziemi Legnickiej w Legnicy. Nowy Zarząd Rejo-
nowego Koła Pszczelarzy w Bolesławcu kadencji 
2007-2011 za główny cel swojej pracy uznał oży-
wienie działalności, między innymi poprzez rozpro-
pagowanie wśród społeczności lokalnej znaczenia 
pszczół w środowisku naturalnym. W pierwszej  
kolejności zakupiono banner - wizytówkę Koła, która 
reklamuje jego działalność podczas wszystkich uro-
czystości. Zaczęto ponownie organizować spotka-
nia koleżeńsko-opłatkowe pszczelarzy z okazji dnia  
św. Ambrożego (7 grudnia). Na spotkania zapraszano 
przedstawicieli władz lokalnych i gości z ościennych 
kół pszczelarskich. Pojawiły się pierwsze artykuły  
w lokalnej prasie i w telewizji kablowej propagujące 
rolę pszczół w kształtowaniu naturalnego środowiska 
oraz właściwościach leczniczych i zdrowotnych pro-
duktów pszczelich.

W 2008 r. pojawiła się idea ufundowania sztan-
daru dla Koła. Członkowie Koła zadeklarowali  
pomoc finansową. Starosta wydał decyzję o przepro-
wadzeniu zbiórki publicznej. Wręczenie sztandaru 
dla Koła i jego poświęcenie zbiegło się z 55-leciem 
powstania pierwszego Powiatowego Koła Pszczela-
rzy w Bolesławcu oraz 60-leciem pszczelarstwa na 
Ziemi Bolesławieckiej. Uroczystość odbyła się 13 
grudnia 2009 r. Aleksandra Juchniewicz otrzymała 
Medal imienia ks. dra Jana Dzierżonia z rąk człon-
ka Polskiego Związku Pszczelarzy w Warszawie,  
a 23 pszczelarzy - złote, srebrne i brązowe odznaki 
Polskiego Związku Pszczelarzy. Po Mszy św. w ko-
ściele Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przy  

ul. E. Orzeszkowej w Bolesławcu wszyscy spotkali 
się w stołówce II Liceum Ogólnokształcącego. Ła-
miąc się opłatkiem oprócz życzeń tradycyjnych, 
życzono sobie zdrowych pszczół i dobrego pożytku  
w 2010 r. Nazwiska fundatorów umieszczono w spe-
cjalnie zakupionej kronice Koła. Dla upamiętnienia 
fundatorów, sponsorów poproszono również o wbicie  
w drzewce sztandaru symbolicznych gwoździ. Każdy 
z darczyńców otrzymał z tej okazji upominek ufun-
dowany przez Ceramikę Artystyczną Spółdzielnia 
Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu. Wszystkie 
wydarzenia z życia Koła są od 2009 r. dokumento-
wane fotografiami w kronice Koła. Obchodzące jubi-
leusz 60-lecia Powiatowe Koło Pszczelarzy w Bole-
sławcu jest jednym z najlepiej zorganizowanych Kół 
Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.

Dzięki pomocy prezydenta Bolesławca Piotra Ro-
mana Koło posiada własną siedzibę, przy ulicy Chopi-
na 4, w której oprócz prac administracyjnych prowa-
dzone są szkolenia i dyskusje w gronie pszczelarzy.

Obecnie Koło zrzesza 92 członków, którzy są  
w posiadaniu 2035 rodzin pszczelich.

Zrzeszeni w kole pszczelarze posiadają zezwo-
lenie na bezpośrednią sprzedaż miodu. Zezwolenia 
takie wydawane są przez Powiatowego Lekarza We-
terynarii, który ma prawo na każdym etapie pozyski-
wania miodu dokonać kontroli jego jakości. Pszcze-
larze mają odpowiednią wiedzę fachową na temat 
biologii pszczół, gospodarki pasiecznej, higieny oraz 
właściwości miodów, co gwarantuje jego wysoką ja-
kość. Każdego roku grupa pszczelarzy podnosi swoje 
kwalifikacje uczestnicząc w kursach na wykwali-
fikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarskiego. 
Pszczelarze korzystają z dotacji do zakupionych le-
karstw, matek i odkładów pszczelich, uli oraz sprzę-
tu do pozyskiwania produktów pszczelich. Wraz ze 
sztandarem biorą czynny udział w wielu uroczysto-
ściach państwowych i kościelnych. Ostatnio najczę-
ściej niestety w pogrzebach.

 Pocieszającym jest fakt, że do Koła wstępują 
coraz częściej młodzi pszczelarze, a wśród nich są 4 
kobiety. Przeważają jednak emeryci i renciści. Zde-
cydowana większość pasiek liczy do 25 pni. Pasiek 
o ilości 60 pni jest 5. W większości mają one charak-
ter stacjonarny. Jednak ze względu na różnorodność 
pożytków pszczelich hodowcy często korzystają  
z wędrówek. Bory Dolnośląskie prawie co roku do-
starczają pszczelarzom wspaniałego miodu wrzo-
sowego. Miód ten, zwany „królewskim” należy do 
produktów elitarnych. Należy do polskich produktów 
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regionalnych chronionych prawem UE.
Pomimo powszechnie znanych leczniczych  

i zdrowotnych właściwości produktów pszczelich, 
pięknego hobby, często wymiernych korzyści finan-
sowych hodowców, z powodu trudnej sytuacji mate-
rialnej społeczeństwa, kurczy się rynek zbytu. Ciągle 
na naszym terenie brakuje naturalnych zapylaczy  
roślin miododajnych.

Teren naszego powiatu jest „niedopszczelony”. 
Powiat bolesławiecki ma 1303 km2 powierzchni i tyl-
ko 2035 pni pszczelich, co oznacza, że na 1 km2 przy-
pada 1,6 pnia, podczas gdy norma w tym względzie 
to 4 pnie pszczele na 1 km2 .

Od 2014 r. obowiązywać będą zalecenia, których 
przestrzeganie ma zagwarantować skuteczność za-

Poczet sztandarowy bolesławieckich pszczelarzy 2013 r.

biegów związanych z uprawą roślin oraz bezpieczeń-
stwo dla środowiska i człowieka. Zbiór tych przepi-
sów nosi nazwę Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. 

Na nic jednak te korzystne dla pszczelarzy prze-
pisy, kary za ich nieprzestrzeganie, jeśli nie będzie 
skutecznej edukacji osób wykonujących opryski 
chemikaliami, a ograniczenia dotyczące stosowania 
środków o dużej szkodliwości dla pszczół nie będą 
przestrzegane. To samo dotyczy GMO.

W 2011 r. miały miejsce dwa przypadki masowe-
go podtrucia pszczół przez rolników wykonujących 
opryski w godzinach południowych na kwitnącym 

rzepaku i gryce. Zarząd Koła opracował „prośbę - 
apel” o umiejętne stosowanie środków ochrony roślin 
do ponad 30 adresatów, zwłaszcza rolników. 

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bo-
lesławcu, wybrany na 2-letnią kadencję w 2011 r., 
stanowią: Piotr Żądło - prezes, Edward Tereszczy - 
wiceprezes, Zbigniew Horoniecki - sekretarz, Franci-
szek Skiba - skarbnik, Wiesław Juszczyński - członek 
zarządu, Tadeusz Wydysz - członek zarządu. 

Jednym z głównych zadań Zarządu jest promo-
wanie rodzimego miodu i jego pochodnych. Nie-
pokojące jest to, że na rynku pojawiają się produkty  
o nieznanej jakości i pochodzeniu, które tylko z nazwy 
przypominają miód, a powstają bez udziału pszczoły 
miodnej. 

Bolesławieccy pszczelarze gwarantują jakość  
i apelują, aby kupować miody najlepiej od znane-
go hodowcy. Pszczoły są przyjazne dla człowieka,  
stanowią barometr zdrowotności społeczeństwa, bo 
jeśli zaczną ginąć pszczoły to znaczy, że zbliża się 
poważne zagrożenie dla ludzi. By pszczelarstwo 
bolesławieckie mogło się rozwijać, podobnie jak  
w innych krajach Unii Europejskiej, musi być ono 
skuteczne wspieranie przez Starostwo Powiatowe  
i podporządkowane mu jednostki oraz władze gmin. 

Zbigniew Horoniecki
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Aleksandra Juchniewicz - pszczelarka z pasją

Aleksandra Juchniewicz przybyła do Bolesławca 
z Kresów Wschodnich w 1946 r. Razem z Nią znaleź-
li się w naszym mieście Jej rodzice Antoni i Olimpia 
Minclowie oraz nastoletni brat Stanisław, później je-
den z pierwszych maturzystów bolesławieckiej jede-
nastolatki (1949 r.), znany adwokat.

 Rodzina pochodziła z Wileńszczyzny, z okolic 
Kamienia, gdzie na tak zwanej kolonii Pitruszewsz-
czyzna Antoni Mincel wraz z żoną miał duże, wzoro-
wo i nowocześnie prowadzone gospodarstwo rolne. 
Prenumerował fachową prasę, kształcił dzieci, dbał 
o inwentarz, był jak wielu ówczesnych gospodarzy 
- złotą rączką. Sam naprawiał maszyny, wprowadzał 
zmiany ułatwiające pracę na roli. 

 Wybuch wojny zrujnował kwitnące gospodar-
stwo. Wkroczenie 17 września 1939 r. wojsk so-
wieckich stanowiło zagrożenie życia, bo zaczęły się 
wywozy na Sybir. Na liście, jako tak zwani „kuła-
cy”, znaleźli się i Minclowie. Uratował ich fakt, że 
gospodarstwo znajdowało się na odludziu w pobliżu 
Puszczy Nalibockiej oraz wybuch wojny niemiecko-
-bolszewickiej w czerwcu 1941 r.

Rodzina przetrwała. Pani Aleksandra, która  
w 1939 r. miała podjąć naukę w polskim gimnazjum, 
początkowo nie zamierzała się uczyć w rosyjskiej 
szkole, ale wobec braku wyboru - a uczyć się chciała 
- ukończyła w trybie przyspieszonym rosyjską szkołę 
średnią w Nieświerzu i zaliczyła kursy pedagogiczne 
w Nowogródku. Nie było to łatwe, bo jako Polka była 
szykanowana. Ponieważ dobrze znała język rosyjski 
i białoruski, została zatrudniona jako nauczycielka  
w czteroklasowej szkółce wiejskiej. Wprawdzie mo-
gła już wspierać rodzinę finansowo, ale nie o takiej 
przyszłości marzyła. Gospodarstwo rodziców było 
zrujnowane, z lasu wychodzili „ruscy” i grabili, co 
się dało. Zabrali dobrze utrzymanego konia, zostawi-
li chorą klacz, której nie można było użyć do pracy  
w polu. Ziemia leżała odłogiem. Pani Aleksandra zo-
stała jedynym żywicielem rodziny. Do prowadzonej 
przez Nią szkółki uczęszczali przeważnie Polacy, ale 
musieli się uczyć języka rosyjskiego i białoruskiego.

W 1944 r. ogłoszono zapisy na wyjazd do Polski. 
Stało się jasne, że ojciec nie będzie miał szans na 
prowadzenie takiego gospodarstwa, jak przed wojną, 
ponieważ likwidowano prywatną własność. Dawne 
gospodarstwa rolne nacjonalizowano, a właścicieli 
zmuszano do pracy w kołchozach. Rodzina Minclów 
podjęła dramatyczną decyzję: „wyjeżdżamy”. Dra-
matyczną, bo trzeba było zostawić dom, ziemię upra-
wianą z dziada pradziada, groby przodków i ruszyć  
w nieznane. Formalności związane z wyjazdem też 
nie były proste. Pani Aleksandra wezwana na NKWD 
do Iwieńca w ankiecie w rubryce narodowość napisa-
ła Polka. Rosyjski urzędnik ankietę podarł i stwier-
dził: „nie jedi w Polszu, bo w 47 godu Polsza bu-
diet siemnastą respubliką radziecką”. Pani Ola bała 
się Sybiru, ale powołała się na konstytucję, która 
uwzględniała wielonarodowość ówczesnego ZSRR  
i o dziwo zaświadczenie do paszportu otrzymała.

Nie było to równoznaczne z otrzymaniem pasz-
portu i zezwoleniem na wyjazd. Była młoda, a mło-
dzież była pod różnymi pretekstami zatrzymywana  
w wyludnionej przez wojnę Białoruskiej Socjali-
stycznej Sowieckiej Republice. Panią Aleksandrę 
awansowano na kierowniczkę szkółki, w której pra-
cowała, podwyższono pensję.

Jednak udało się Jej wyjechać dzięki temu,  
że ojciec wpisał Ją do swojej karty repatriacyjnej.  
Wyruszono na Ziemie Odzyskane. Rodzina dotarła do 
Bolesławca, ponieważ wiedziała, że w tym mieście  
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w Wydziale Aprowizacji przy Starostwie Powiatowym 
pracuje Edward Juchniewicz, który przed pójściem do 
wojska był ich dawnym sąsiadem. W 1947 r. Pani Alek-
sandra wyszła za niego za mąż, podjęła pracę jako 
rachmistrz w ówczesnym Urzędzie Miasta. Rodzina 
zamieszkała przy obecnej ulicy Willowej (dawna Ar-
mii Ludowej). Ojciec zajął się prowadzeniem gospo-
darstwa. Obok okazałej willi, w której zamieszkano, 
były budynki gospodarcze: obora, chlewnia, kurnik, 
stodoła i spora wiata, pod którą były maszyny rolni-
cze (dziś po tych obiektach nie ma śladu). W pobliżu 
było kilkanaście hektarów niezłej ziemi. Ponieważ 
„za Buga” przywieziono konia (Antoni Mincel ura-
tował chorą klacz, zostawioną przez bolszewickich 
rabusiów) można było efektywnie uprawiać rolę.

Pszczelarstwo pojawiło się w rodzinie przez 
przypadek. Pewnego dnia, tuż po osiedleniu się, do 
Minclów przyszedł „ruski sołdat” (a było ich wtedy 
w Bolesławcu wielu) i za butelkę wódki zostawił rój 
pszczeli, który przyniósł w skrzynce po nabojach. 
Hodowaniem pszczół zajęła się pani Olimpia. Nie-
stety w 1950 r. ciężko zachorowała i zmarła.

Pani Aleksandra musiała zrezygnować z pracy  
i pomóc ojcu w gospodarstwie oraz prowadzeniu 

niewielkiej, liczącej 4 ule pasiece. Brat Stanisław już 
studiował prawo we Wrocławiu, trzeba było i jemu 
pomóc, by te studia ukończył. Jako osoba ambit-
na, energiczna i obdarzona żyłką społecznikowską 
szybko nawiązała kontakt z innymi początkującymi 
pszczelarzami. Postanowiła ich zorganizować. Tak 
zrodziła się prawdziwa pasja. 

 Sukcesy nie przyszły od razu. Bardziej doświad-
czeni pszczelarze nie od razu zaufali początkującej 
bartniczce. Wiedzę fachową musiała wyczytywać 
z książek, o które wtedy nie było łatwo. Upór, pa-
sja społecznikowska, rodząca się fascynacja życiem 
pszczół zaowocowała zdobyciem autorytetu wśród 
pszczelarzy, który pani Aleksandra stopniowo utrwa-
lała. Musiała udowodnić, że potrafi prowadzić pa-
siekę, która stopniowo rozrastała się. Potrzebny był 
sprzęt pszczelarski: podkurzacz ułatwiający przegląd 
uli (pszczoły potraktowane dymem były spokojniej-
sze), kotły do wytapiania wosku, wirówka do miodu, 
narzędzia do odsklepiania ramek z miodem i oskro-
bywania nadmiaru wosku i kitu pszczelego, nowe 
ule, ramki czy nawet osiatkowane kapelusze i białe 
kitle ochronne. Większość tego sprzętu trzeba było 
zrobić samemu lub wypożyczyć od innych pszczela-

Dokumenty rodziny Minclów z byłego ZSRR 
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rzy, ponieważ nie było jeszcze sklepów branżowych. 
Przydała się smykałka do majsterkowania zarówno 
ojca, jak i męża Pani Aleksandry, którzy wykonywali 
nowe ule i dostosowane do nich ramki zgodnie z tym, 
co wynajdowała ona w coraz dostępniejszej literatu-
rze fachowej. 

Praca w pasiece, zwłaszcza w sezonie (tzn. od 
kwietnia do listopada), to zajęcie od rana do wieczora 
wymagające także siły fizycznej. Nieocenionym po-
mocnikiem znowu był mąż, który pokonując strach 
przed żądleniem stopniowo nabierał doświadczenia  
i stawał się pszczelarzem oraz ojciec, który już miał 
trochę praktyki i nie bał się pszczół. Już w kwietniu 
wywożono pasiekę „na rzepaki”. Potem była gryka  
i inne uprawy miododajne. Wcześniej należało doko-
nać przeglądu uli, zorganizować środek transportu, 
początkowo była to furmanka i koń, potem - w miarę 
rozrastania się pasieki - wynajmowano ciężarówkę  
z przyczepą. 

Trudności związane z wędrówką zmniejszyły 
się, kiedy Pani Aleksandra nawiązała trwającą bli-
sko 20 lat współpracę z PGR-em w Wilczym Lesie, 
który pomagał w transportowaniu pasieki, ponieważ 
dzięki pszczołom zwiększała się wydajność plonów.  
Razem z pasieką musiał przebywać w terenie  
i pszczelarz, wiodąc cygańskie życie, trzeba było  

zadbać o w miarę wygodne warunki. Znajomy sto-
larz wykonał drewnianą budę na kołach, która pełniła 
funkcję mieszkalną i można w niej było odwirowy-
wać miód, co ogromnie ułatwiło codzienną pracę 
przy ulach, zwłaszcza w upalne dni, kiedy pszczoły 
najczęściej się roją. Buda szczególnie przydawała się 
w lesie. Pani Ola nieraz „najadła się strachu”, kie-
dy - wywiózłszy pasiekę na wrzosowiska i po spadź 
(słodka wydzielina niektórych liści i igieł sosnowych 
lub świerkowych nakłutych przez mszyce - zbiera-
na przez pszczoły) - obudzona w środku nocy przez 
szczekanie psa obserwowała stado dzików przebie-
gające tuż obok. 

Obcowanie z przyrodą jest rodzajem nagrody dla 
każdego prawdziwego pszczelarza, a takim stała się 
pani Aleksandra. Jesień i zima nie jest dla hodowcy 
pszczół okresem bezczynności: trzeba ocieplić ule, 
dokarmić pszczoły, wytopić wosk (a to żmudna i wie-
logodzinna praca) i wymienić go na węzę (szablon 
z wosku z wytłoczonymi kształtami komórek plastra 
pszczelego), którą należało osadzić we wcześniej 
przygotowanych ramkach z przewleczonym przez 
nie cieniutkim drucikiem pod kontrolowanym natę-
żeniem prądu. To wymagało precyzji i benedyktyń-
skiej cierpliwości. 

Pasja i głód wiedzy całe życie cechowały panią 

Od prawej: Edward Juchniewicz, Stanisław Mincel, Jan Mincel, siedzą: Olimpia i Antoni Minclowie, Aleksandra Juchniewicz, 
Bolesławiec 1946 r., ul. Tarnopolska obecnie Willowa
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Aleksandrę. Wykorzystywała każdą okazję, by śle-
dzić nowoczesne metody hodowli pszczół. Przypad-
kiem, kiedy była na kolejnym kursie we Wrocławiu, 
wpadło jej w ręce czasopismo „Apiacta” wydawa-
ne przez Międzynarodową Organizację Związków 
Pszczelarskich Apimondia w pięciu językach. Jed-
nym z nich był rosyjski. Pani Ola, doskonale znają-
ca ten język, przetłumaczyła najciekawsze artykuły, 
sporządziła skrypt, który służył pszczelarzom w ca-
łym województwie. 

Uczynna i taktowna dzieliła się wiedzą zdobytą 
dzięki samokształceniu i ukończeniu licznych kur-
sów fachowych, co budziło szacunek wśród bole-
sławieckich hodowców pszczół. Łącząc praktykę  
z permanentnym kształceniem się, rozwijała własną 
pasiekę, która w latach siedemdziesiątych liczyła 80 
rodzin pszczelich. Zajmowała się także hodowlą ma-
tek pszczelich. Pomagała początkującym pszczela-
rzom w prowadzeniu pasiek. 

Jak sama wspomina, zawsze w swojej pracy mo-
gła liczyć na wsparcie męża Edwarda, który powró-
ciwszy z pracy w Urzędzie Miasta całe popołudnia 
spędzał w pasiece. Naprawiał ule, sporządzał ramki, 
pomagał w przeglądach rodzin pszczelich, odwiro-
wywaniu miodu, uczestniczył w wędrówkach pasieki 
na tak zwane pożytki (rzepak, wrzosy, gryka), aż sam 
stał się pszczelarzem i prawą ręką Pani Aleksandry, 
która była jedną z niewielu kobiet pełniących funk-
cję kierowniczą w Związku Pszczelarzy. W licznych 

artykułach prasowych nazywano Ją „żelazną preze-
ską”. Funkcję tę pełniła przez dwadzieścia sześć lat. 

Zdobywszy dyplom mistrza pszczelarskiego, pro-
wadziła kursy, przygotowujące innych hodowców 
do podnoszenia kwalifikacji i zdawania egzaminów 
świadczących o profesjonalizmie.

Pani Aleksandra Juchniewicz ma wiele zasług  
w dziedzinie rozwoju pszczelarstwa w ogóle, o czym 
świadczą liczne dyplomy i odznaczenia państwowe. 
Za długoletnią działalność pszczelarską otrzymała ty-
tuł Honorowego Członka Związku Pszczelarzy.

Pisano o Niej „…rezolutna wesoła kobietka, czło-
wiek wielkiej energii i pracowitości - Aleksandra 
Juchniewicz. Obowiązek żony i matki, pani domu 
(…) umie harmonijnie łączyć z szeroką i efektywną 
działalnością społeczną (…), skutecznie czuwa nad 
„interesami pszczelarzy” (Pszczelarstwo nr 11/1965). 
Zaś w opinii kolegów: „umie z ludźmi postępować,  
a to jest ważne. Umie też świetnie organizować różne 
imprezy, dzięki niej tworzymy zgrany kolektyw”.

Obecnie pani Aleksandra już nie prowadzi pasie-
ki, mieszka z córką Danutą, jest szczęśliwą babcią  
i prababcią. Do dziś uczestniczy w spotkaniach bole-
sławieckich pszczelarzy, jak zawsze pogodna i życz-
liwa, często służy swym doświadczeniem.  

Maria Sobolska

Wręczenie Aleksandrze Juchniewicz medalu im. ks. Jana Dzierżonia, 13 grudnia 2009 r.
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Sztandar NSZZ Solidarność Zakładów Górniczych Konrad

Dzieje sztandaru Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Solidarność Zakładów Gór-
niczych Konrad (jak i całej organizacji związkowej), 
mają swoją osobliwą historię. Przybliży ją w swoim 
najnowszym opracowaniu historyk z wrocławskie-
go oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz 
Sołtysik, który jest Pełnomocnikiem Encyklopedii 
Solidarności na Region Dolnośląski i bada m.in. 
dzieje NSZZ Solidarność w Bolesławcu i na ziemi 
bolesławieckiej. Bo ZG Konrad, pomimo, że przez 
kilkadziesiąt lat usytuowany był w dawnym woje-
wództwie legnickim (lata 1975-1998), z Bolesław-
cem związany był „od zawsze”. 

Konradowska Solidarność tworzyła się właściwie 
dwukrotnie. Najpierw - spontanicznie i bez tworze-
nia oficjalnych struktur - u schyłku sierpnia 1980 r., 
a potem formalnie od września tegoż roku, kiedy to 
- 19 września - powołano oficjalnie w ZG Konrad 
Zakładowy Komitet Robotniczy NSZZ Solidarność. 
Pierwsze solidarnościowe wybory związkowe od-
były się 7 listopada 1980 r. Przewodniczącym został 
mieszkający w Nowogrodźcu, dołowy górnik strza-
łowy - Marian Jurczek, a jego zastępcą - mieszkający  
w Raciborowicach mechanik maszyn dołowych  
- Piotr Stępniak. Na zebraniu wyborczym zapadły nie 

tylko personalne decyzje. Przyjęto wówczas uchwa-
ły o budowie na terenie ZG Konrad Groty Świętej 
Barbary oraz o ogłoszeniu zbiórki pieniędzy na wy-
konanie sztandaru związkowego. Pieniądze - i na bu-
dowę groty i na sztandar - zebrane zostały stosunko-
wo szybko. Zlecenie wykonania sztandaru otrzymała 
pracownia prowadzona przez zakonnice - najprawdo-
podobniej z Krzeszowa. Praca przy jego powstaniu 
zakończyła się na początku czerwca 1981 r. 

Już 26 czerwca 1981 r. biskup legnicki ks. Adam 
Dyczkowski w czasie uroczystej konsekracji nowo 
wybudowanej Groty Świętej Barbary na terenie  
ZG Konrad poświęcił sztandar Solidarności.

Służył on związkowcom konradowskim do chwi-
li ogłoszenia w Polsce przez komunistyczne władze 
PRL - 13 grudnia 1981 r. - stanu wojennego. Sztandar 
oraz pozostałe dobra związkowe zajęte zostały wów-
czas przez służby milicyjno-wojskowe, które przeję-
ły Zakłady Górnicze Konrad, od tej pory zmilitary-
zowane i podlegające jurysdykcji wojskowej. Część 
dokumentacji a także związkowe akcesoria, były 
przewożone sukcesywnie do Lubina przez ówczesne-
go przewodniczącego Komisji Zakładowej Edwarda 
Michalczyka. Trafił też tam „konradowski” sztan-
dar. Nowe władze Kombinatu Górniczo-Hutniczego 
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Miedzi postanowiły, że biura związkowe nie powin-
ny być zlokalizowane na terenie, gdzie funkcjonu-
je Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. Przeniesiono 
więc biura Solidarności do jednego z byłych hoteli 
robotniczych (aktualnie budynku administracyjnego 
KGHM). Wraz z dokumentacją i wyposażeniem, do 
nowej siedziby trafiły także archiwalia związkowe. 

Aż do 1989 r. nikt nie wiedział, co dzieje się  
z materiałami związkowymi. Po ogólnopolskiej reak-
tywacji związku, jego struktury ponownie powstały  
i w ZG Konrad. Sztandar związku został odnale-
ziony jednak dopiero w 1990 r. Okazało się, że był 
przechowywany - w mało komfortowych warunkach  
- w pomieszczeniach magazynowych budynku dy-
rekcji zakładów. Od czasu odnalezienia do początków 
1995 r. chorągiew była w posiadaniu związkowców. 

Po likwidacji Konradowskiej Solidarności związ-
kowcy, którzy przeszli do pracy w innych kopalniach 
Zagłębia, wstąpili do funkcjonujących tam związ-
ków, bądź odeszli od działań pro pracowniczych. 
„Solidarnościowi” emeryci, renciści z ZG Konrad 
swoją działalność związkową związali z bolesławiec-
kimi strukturami Solidarności. 

W czasie różnego rodzaju spotkań i dyskusji roz-
mawiano na temat historycznych pamiątek związko-
wych z byłej kopalni. Przed ok. czterema laty - w roku 
2009 r. - w czasie spotkania związkowców dolnoślą-
skich przewodniczący bolesławieckiej Organizacji 
Terenowej NSZZ Solidarność Zbigniew Razik zapy-
tał „miedziowych” kolegów o materiały należące do 
Komisji Zakładowej ZG Konrad, interesował go też 
los sztandaru. Swoim działaniem poniekąd wymu-
sił inwentaryzację archiwów „miedziowej” centrali 

związkowej. Okazało się wtedy, że wśród pamiątek 
„solidarnościowych” jest także sztandar Komisji Ro-
botniczej z ZG Konrad. 

Dyskusje, czy sztandar powinien zostać w archi-
wach „miedziowej Solidarności”, czy trafić na Zie-
mię Bolesławiecką, trwały ponad dwa lata. W koń-
cu postanowiono, że sztandar wróci do Bolesławca. 
Głównym argumentem stał się fakt, że większość 
związkowców Solidarności z byłych Zakładów Gór-
niczych Konrad to jednak ludzie związani z Bole-
sławcem i obecnym powiatem bolesławieckim. 

Uroczystość przekazania sztandaru związkowcom 
ziemi bolesławieckiej odbyła się 18 grudnia 2013 r., 
w czasie sesji Rady Miasta Bolesławiec, która mia-
ła miejsce w Sali Konferencyjnej Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum  
Ceramiki. Przewodniczący Sekcji Krajowej Rud Mie-
dzi NSZZ Solidarność Józef Czyczerski przekazał 
sztandar na ręce przewodniczącego bolesławieckich 
struktur Solidarności Zbigniewa Razika, któremu to-
warzyszył były działacz Komisji Zakładowej NSZZ 
Solidarność w ZG Konrad Andrzej Żurek. Sztandar 
został zaprezentowany radnym oraz gościom uczest-
niczącym w sesji. Cechą charakterystyczną sztandaru 
jest forma, w jakiej wyhaftowano nazwę Związku: 
nie w znanej wszystkim stylizacji, lecz drukowanymi 
literami. Sam sztandar od 19 grudnia 2013 r. znajdu-
je się w Izbie Pamięci Solidarności, która mieści się 
w siedzibie bolesławieckiego Związku usytuowanej 
przy ul. Karpeckiej w Bolesławcu.

Zbigniew Razik
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Bolesławiecka Solidarność – rok pod znakiem protestów

Rok 2013 był dla członków i zarządu Terenowej 
Organizacji NSZZ Solidarność bardzo intensywny. 
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć była konty-
nuacja współpracy z niemieckimi związkami zawo-
dowymi. 20 września 2013 r. zorganizowano w Bole-
sławcu związkowe spotkanie dotyczące eksperckich 
rozmów na temat gospodarki odpadami. Uczestni-
czyli w nich przedstawiciele niemieckich związków 
zawodowych z regionów: Saksonia, Saksonia-An-
halt i Turyngia zrzeszeni w grupie Vereinte Dienst- 
leistungsgewerkschaft (ver.di) oraz członkowie 
NSZZ Solidarność z Bolesławca i Regionu Jelenio-
górskiego. W czasie spotkań roboczych dyskutowano 
nie tylko o gospodarce odpadami i segregacji śmieci  
w Polsce i Niemczech, ale także o efektywniejszym 
niż dotąd zawiązaniu związkowej współpracy. 

Efektem tych rozmów była zorganizowana w Bo-
lesławcu w dniach 15-16 listopada 2013 r. konferencja 
„Rozwój związków zawodowych w specjalnych stre-
fach ekonomicznych Dolnego Śląska”. W jej trakcie 

przybliżono znaczenie Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej dla mieszkańców Bolesławca. Jednym z punktów 
programu była też wizyta w Centrum Związków Za-
wodowych Dolnego Śląska, gdzie omawiano współ-
pracę transgraniczną pomiędzy związkowcami z Nie-
miec i Polski. Dyskutowano o możliwościach walki 
z trudnymi warunkami pracy w niektórych zakładach 
produkcyjnych oraz o możliwościach międzynaro-
dowych nacisków na pracodawców lekceważących 
prawa pracownicze. Wizytowano także zakłady pra-
cy usytuowane na terenie Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w Nowogrodźcu. Nie obyło się bez spotkań 
panelowych oraz przedsięwzięć towarzyszących. 
24-osobowa grupa związkowców z Niemiec zwie-
dzała także zabytki Bolesławca oraz Muzeum Cera-
miki i Międzynarodowe Centrum Ceramiki. 

Członkowie i zarząd Terenowej Organizacji 
NSZZ Solidarność w 2013 r. włączyli się także czyn-
nie w życie miasta. W styczniu związkowcy, ekspo-
nując flagi i emblematy organizacji, uczestniczyli 
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w zorganizowanym przez parafie bolesławieckie  
i władze miasta Orszaku Trzech Króli - imprezie uro-
czystej, ale jednocześnie radosnej, która zgromadziła 
ogromne rzesze mieszkańców Bolesławca i okolic. 
W lutym - na zaproszenie lokalnego Koła Związku 
Sybiraków - związkowcy uczestniczyli w obchodach 
73 rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Sybir. 
Uroczystości rocznicowe obejmowały spotkania 
wspomnieniowe i dyskusje o życiu zesłańców na Sy-
berii, które zwieńczyła Msza św. odprawiona w ko-
ściele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Poczet ze związkowym sztandarem był tak-
że obecny w czasie marcowej Mszy św. w intencji 
Żołnierzy Wyklętych. Po nabożeństwie członkowie 
NSZZ Solidarność udali się na kolejną część uro-
czystości miejskich - złożyli kwiaty pod symbolem 
Polski Walczącej - kotwicą, umieszczoną na zabyt-
kowych murach obronnych Bolesławca. W ramach 
obchodów w BOK-MCC odbyła się także prelekcja 
i pokaz filmów dokumentalnych o Żołnierzach Wy-
klętych. W kwietniu poczet sztandarowy honorował 
także Mszę św. odprawianą w Bolesławieckiej Ba-
zylice Maryjnej w intencji Polaków zamordowanych  
w sowieckich obozach śmierci m.in. w Katyniu  
i Miednoje. Msza ta jednocześnie upamiętniała trze-
cią rocznicę tragedii smoleńskiej.

Ważnym wydarzeniem była także, zorganizowa-
na w siedzibie NSZZ Solidarność przy ul. Karpec-
kiej, promocja książki „Encyklopedia Solidarności. 
Opozycja w PRL 1976-1989. Tom II”, pod redakcją  
dr Grzegorza Waligóry, w której znalazły się biogra-
my bolesławian: Zbigniewa Razika i Jana Filipka. 

W pierwszych dniach maja związkowcy uczestni-
czyli w Święcie Flagi oraz w uroczystościach zwią-
zanych z obchodami uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
m.in. w Mszy św. w intencji Ojczyzny, która została 
odprawiona w kościele MBNP. W połowie miesiąca 
przedstawiciele bolesławieckiej Solidarności wzięli 
udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej 68. rocznicę powrotu pierwszych Sybiraków 
z zesłania, umieszczonej na bolesławieckim pomniku 
Kresowiaków. Kilka dni później wzięli udział w spo-
tkaniu z Andrzejem Zybertowiczem „Dokąd zmierza 
Polska, dokąd zmierzają polskie elity”. 

Na początku lipca przedstawiciele bolesławiec-
kiej Solidarności uczestniczyli w zorganizowanym 
w BOK-MCC spotkaniu z księdzem Tadeuszem 
Isakowiczem-Zalewskim - duszpasterzem katolic-
kim obrządków ormiańskiego i łacińskiego, znanym 
działaczem społecznym i wieloletnim opozycjonistą. 

Kilka dni później wzięli udział w promocji V edycji 
„Rocznika Bolesławieckiego” za 2012 rok - wydaw-
nictwa poświęconego historii, kulturze i aktualnym 
wydarzeniom Bolesławca. W sierpniu uczestniczyli 
w paradzie zorganizowanej w ramach Bolesławiec-
kiego Święta Ceramiki. Tradycyjnie też zorganizo-
wali 31 sierpnia uroczystości związane z powstaniem 
Solidarności, które zakończyła Msza św. celebrowa-
na w kościele MBNP. 

W ostatnim miesiącu roku w bolesławieckich 
szkołach, m.in. w II Liceum Ogólnokształcącym oraz 
siedzibie Związku zorganizowano spotkania związa-
ne z rocznicą wprowadzenia w 1981 r. stanu wojen-
nego. Uczestniczący w nich związkowcy opowiadali 
uczniom o sytuacji polityczno-ekonomicznej tamte-
go okresu, zasadach funkcjonowania państwa komu-
nistycznego i represjach, jakich doznali w tamtym 
czasie działacze Solidarności. 

18 grudnia, w czasie sesji Rady Miasta, Zbigniew 
Razik odebrał z rąk Józefa Czyczerskiego - przewod-
niczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi 
NSZZ Solidarność zaginiony niegdyś sztandar or-
ganizacji związkowej działającej w nieistniejących 
już dziś Zakładach Górniczych Konrad w Iwinach. 
Obecnie jest on eksponowany w Izbie Pamięci NSZZ 
Solidarność. 

W 2013 r. członkowie bolesławieckiej Solidar-
ności uczestniczyli także w działaniach organizowa-
nych przez Związek na terenie kraju. W marcu 24 
osoby wzięły udział w zorganizowanej we Wrocła-
wiu Pikiecie Związkowej wspomagającej strajkują-
cych w tym czasie związkowców na Górnym Śląsku. 
22 maja bolesławianie ponownie udali się do Wrocła-
wia, by uczestniczyć w proteście przeciwko propo-
nowanym zmianom w prawie pracy. Bolesławieccy 
związkowcy - z transparentami, flagami i tablicami  
z hasłami protestacyjnymi - wyróżniali się w wielo-
tysięcznym tłumie. 

Na początku września 2013 r. kilkudziesięciu 
związkowców z Bolesławca udało się do Warszawy 
na manifestację pn. „Dość lekceważenia społeczeń-
stwa”, by zaprotestować przeciwko tzw. „umowom 
śmieciowym”, złej sytuacji młodych ludzi, którzy nie 
mają szans na stabilizację życiową i którzy często są 
zmuszeni do emigracji w celach zarobkowych. Prote-
stowano także przeciwko ograniczaniu niezależności 
i suwerenności związków zawodowych, co odbiło się 
szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

 
Zbigniew Razik
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IV Twórczość i pasje współczesnych bolesławian

Moją pasją są tłumaczenia. Byłam tłumaczem  
w urzędzie miasta (w Puławach), w przedsiębiorstwie 
budowlanym, uczyłam w szkole, również cudzoziem-
ców, tłumaczyłam na trzech kongresach naukowych, 
ale zawsze chciałam tłumaczyć książki – mówi Iwona 
Banach, tłumaczka z języka francuskiego i włoskiego 
oraz  pisarka, autorka kilku książek, z których akcja jed-
nej, ,,Pocałunek Fauna”, rozgrywa się w Bolesławcu.  
Dla mnie tłumaczenie literackie, to cudowna, finezyj-
na robota. Ja to uwielbiam.

Danuta Maślicka: Przyjrzyjmy się, zatem, tej 
cudownej robocie. Czy tłumacz ma w tym jakiś 
własny interes jako pisarz?

Iwona Banach: Tak, oczywiście. Tłumaczoną 
książkę też się pisze, ale też uczę się. Byłam dum-
na, gdy po zrobieniu przypisów do ,,Syna człowie-

czego” Yi Munyola wydawca uznał przypisy przeze 
mnie zrobione za trafnie wyjaśniające odniesienia do 
religii, do Biblii. A nie było to łatwe, bo książka ta 
pokazuje specyficzne, wschodnie podejście do religii 
katolickiej. 

Ważne jest też ,,złapanie” rytmu zdania, które  
w języku tłumaczenia nie będzie dysonansem w uchu 
czytelnika. Doskonalę również nieustannie swój wła-
sny język.

Nie rozumiem, co to znaczy, że tłumacząc obcy 
tekst, uczysz się również języka polskiego?

Po pierwsze – wzbogacam własne słownictwo, 
szukając odpowiedników, synonimów. Przecież nie 
znamy wszystkich słów w języku ojczystym. Po  
drugie – żart słowny. Ten trzeba nie tyle przetłuma-
czyć, co przełożyć, np. z francuskiego: „nie dajmy 
ścieżkom przyjaźni zarosnąć kwiatami”. Po polsku  
to źle brzmi, zatem „kwiaty” trzeba zamienić na ,,chwa-
sty” i wtedy przetłumaczone zdanie francuskie będzie 
po polsku brzmiało: ,,nie dajmy ścieżkom przyjaźni  
zarosnąć chwastami”.

Po trzecie – przypisy; lubię teksty, do których mu-
szę zrobić dużo przypisów, to rodzaj wyzwania, ale 
też przyjemność i satysfakcja, udowadniam sobie,  
że coś potrafię, wzbogacam też własną wiedzę.

Jest taki pogląd, że przekład literacki powin-
no się traktować równorzędnie z twórczością, 
jednym słowem, że tłumacz tworzy nową jakość.  
A może jest to raczej przystawalność tłumaczenia 
do oryginału?

O ile jest to tłumaczenie dosłowne, ale to jest, 
krótko mówiąc horror, bo, jak powiedział Wojciech 
Młynarski, z tłumaczeniem jest jak z kobietą, albo 
jest piękna albo wierna. A chodzi przecież o to, żeby 
oddać klimat, język. Tłumaczenie często przypomi-
na cudowną zabawę detektywistyczną... pisze się nie 
słowo za słowo, ale kontekst za kontekst, znaczenie 
za znaczenie czyli, żeby polski czytelnik tłumaczone-
go dzieła zrozumiał całą otoczkę kulturową, w którą 
zagłębiony jest tekst.

Jak wychwycić zmiany, ewolucję tłumaczone-
go języka?

Tłumacz musi się cały czas uczyć, musi znać  
język na wielu poziomach, dużo czytać w danym  
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języku, bo tylko tak pozna żargony, dialekty. Nie 
mówiąc o bezpośrednim kontakcie, czyli podróżach, 
spotkaniach, kiedy jest się zanurzonym w żywiole 
przyswojonego języka.

Jaki masz wpływ na wybór tekstów do tłuma-
czenia? Wydawca wybiera tłumacza czy to własny 
wybór?

Nie mam wpływu na to, co tłumaczę i nie odma-
wiam, raczej czekam na zlecenia ze strony wydaw-
nictwa.

Według tłumaczy, zlecenia wielu wydawców 
brzmią mniej więcej tak: „w niemożliwym termi-
nie, za honorarium, z którego nie wyżyjesz, wyko-
naj dla wydawnictwa tłumaczenie książki, które  
w idealny sposób odda wszelkie walory orygina-
łu.” Mówią też: „zarobić nie zarobisz, ale co się 
naczytasz to twoje”. Trafnie powiedziane?

Tak dalece, że nie muszę niczego dodawać. 
Czym kieruje się wydawca wybierając tłuma-

cza i jak to przebiega?
Jest taka zasada: tłumacze dostają próbkę (np. je-

den rozdział), a wydawca wybiera najlepsze tłuma-
czenie. Przy kolejnych propozycjach takiego testu już 
się nie przechodzi. Bardzo trudno jest dostać do tłu-
maczenia tekst literacki, bo tłumaczy jest wielu. Ale 
zanim dostąpi się zaszczytu przełożenia pierwszej 
książki w renomowanym wydawnictwie, trzeba mieć 
w dorobku własną twórczość, jednym słowem trze-
ba umieć pisać, bo znajomość języka to jest jeszcze 
mało. A tak naprawdę, żeby dobrze tłumaczyć, trzeba 
znać kilka języków, choćby pobieżnie.

W moim przypadku, bez znajomości języka an-

gielskiego, trudno byłoby tłumaczyć inne języki. Bie-
gle znam francuski i włoski, pobieżnie portugalski, 
hiszpański, rumuński.

Mimo, że sama nie wybierasz tekstów, to, czy te 
zlecone dają ci satysfakcję?

Oczywiście, pod wieloma względami, o których 
już mówiłam. Ale wyzwaniem pod względem warsz-
tatowym jest tekst trudny; im tłumaczony utwór jest 
trudniejszy, tym ciekawiej się pracuje i tym szybciej, 
paradoksalnie, kończy tłumaczenie. Nad nudnym 
tekstem pracuje się dłużej.

Tłumacz staje się ambasadorem danego auto-
ra, czy wręcz innej, nieznanej kultury. Skąd czer-
piesz wiedzę o nieznanych, tobie również, świa-
tach? Jaką rolę pełni tu internet?

Dodaj do tego oczytanie. Ale internet jest nie do 
zastąpienia i nie tyle Wikipedia, bo tę trzeba trakto-
wać ostrożnie. Chodzi głównie o kontakty, praktycz-
nie z całym światem. Wysyłam maile do ambasad, 
do specjalistów z różnych dziedzin, profesorów. Np. 
przy tłumaczeniu Nedjima „Migdał, opowieść intym-
na” korespondowałam z profesorem arabistyki z mu-
zeum w Tangerze. On pomagał mi tłumaczyć wtrące-
nia arabskie zawarte w tekście i odszukać arabskich 
poetów, o których nie miałam pojęcia, a były do nich 
aluzje.

Inny przykład tłumacząc – „Gościa Papieża” 
Vladimira Volkoffa korzystałam z pomocy biskupa 
prawosławnego (telefonicznie i internetowo). Kiedy 
dotykałam buddyzmu, szukałam w internecie szkół 
buddyjskich.

A wracając do Wikipedii – konieczne jest spraw-
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dzanie, weryfikowanie tego, co podaje. Najważ-
niejsze jednak, że daje możliwość przechodzenia  
z języka na język. Jeśli nie znajdę odpowiednika pol-
skiego, szukam nazwy łacińskiej, głównie, gdy chodzi  
o nazwy roślin i zwierząt. Wysoko cenię internetowy 
słownik synonimów polskich, słowniki gwar i dialek-
tów. Tego nie można kupić, a bez tego nie ma tłu-
maczenia. Korzystam również z bibliotek cyfrowych,  
w których znajduję np. stare atlasy.

Dzięki Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury, wi-
dzialność tłumaczy dotąd nieobecnych, których na-
zwiska pomijano, staje się dziś czymś oczywistym, 
podobnie jak zmianie ulega postrzeganie tłumaczy, 
że nie są kopistami, przepisującymi teksty z jednego 
języka na drugi. A więc peryferyjne miejsce na na-
zwisko tłumacza staje się przeszłością.

Mam kilka książek, tłumaczonych przez cie-
bie, gdzie twoje nazwisko pyszni się na stronie 
tytułowej. Przybliżyłaś choćby, niezwykłe osobo-
wości światowego reportażu. Mam pod ręką, tłu-
maczoną przez ciebie, książkę Tiziano Terzaniego 
„Koniec jest moim początkiem”, która uczy jak 
kochać życie i jak się z tym życiem rozstawać. Mą-
drość tego Włocha, jego pasje, jego życie opowie-
dziane w rozmowie z synem, to są prezenty otrzy-
mane dzięki takim jak ty tłumaczom. 

Zwracam się teraz do ciebie jako do pisarki. 
Bakcyl zapisywania własnych przeżyć od młodych 
lat – czy to twój przypadek? A może, jak powie-
działa Alice Munro: „stwierdziłam, że aby zrobić 
coś ze swoim życiem, muszę napisać powieść.”

Zdecydowanie ta pierwsza sytuacja. Dużo czyta-
łam od dziecka i coś zawsze zapisywałam. Wyobra-
żałam sobie różne warianty zdarzeń np. „gdyby ona 
nie przeszła przez ulicę, to...” Potem były artykuły 
do gazet. Już w III klasie ogólniaka pisałam artykuły  
i nawet mi za nie płacono. Po skończeniu liceum, za-
częłam pisać opowiadania do czasopism kobiecych. 
Zarabiałam! I o to właśnie chodziło. Oczywiście, 
chwaliłam się tym znajomym, aż ktoś powiedział mi 
o konkursie w „Twoim Stylu” pt. „Miesiąc z życia 
kobiety”. Wzięłam w nim udział i otrzymałam wy-
różnienie, a mój tekst ukazał się w książce pt. „Histo-
rie prawdziwe”.

Mam szczęście do konkursów, bo w następnym, 
na utwór prozatorski inspirowany wartościami chrze-
ścijańskimi, a zatytułowany „Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu”, moja pierwsza powieść pt. 
„Pokonać strach” zdobywa wyróżnienie i daje mi 
możliwość ubiegania się o tłumaczenia literackie – 

„pani pisze, proszę przysłać”.
Już książka „Pokonać strach” zapowiadała 

twoją następną pt. „Chwast” o zbliżonej tematyce.
Historie w nich opisane, zdarzają się, niestety, 

codziennie, w wielu domach. Powstały z rozmów,  
z obserwacji sytuacji kobiet i z bezsilności, jaką od-
czuwam, kiedy o czymś podobnym słyszę.

„Chwast” to bolesna powieść, która dotyka trud-
nej materii – opieki nad niepełnosprawnym dziec-
kiem, kiedy mąż i ojciec odpływa w siną dal, a matka, 
sama chora, próbuje się z tym życiem uporać. Bardzo 
przeżyłam tę historię.

Ta książka, powiem ci, wywołała ożywioną dys-
kusję w internecie, co można by odczytać, że dotknę-
ła jakiegoś czułego punktu z naszego życia społecz-
nego.

Myślę, że esencję obu tych książek trafnie uj-
muje zdanie: „To słońce nie pasuje ani do tego 
pokoju ani do mnie samej, trochę za ciepłe, zbyt 
szczęśliwe, niepokojąco normalne.”

Przejdźmy do twojej następnej książki. W po-
wieści materialny konkret, a w „Pocałunku Fau-
na” jest nim Bolesławiec, bywa tłem akcji, ale też 
staje się jej bohaterem. Czym był dla ciebie Bole-
sławiec w tej powieści. A nawiasem mówiąc, kiedy 
została napisana?

„Pocałunek Fauna” powstał w 2001 roku czyli 5 
lat przed moim powrotem do Bolesławca. Właściwie 
napisałam tę książkę z powodu tęsknoty. Za żadnym 
miastem tak nie tęskniłam. Byłam w Paryżu wiele 
razy, owszem jest to piękne miasto, ale Bolesławiec 
ma w sobie to coś. Jest to miasto niejednoznaczne: 
polskie, niemieckie, nadgraniczne, mieszanka kultur 
(z Jugosławii, z Kresów, Francji, Niemiec). To z kolei 
czyni mieszkańców bardziej tolerancyjnymi, otwar-
tymi. A rzecz jest o bohaterce, która wciąż szuka 
miejsca na swój prawdziwy dom.

W jednej z recenzji czytamy: „dawno nie czy-
tałam tak dobrej powieści, którą zaliczam do 
książek – nauczycieli, niezbędnych dla poznania 
zawiłości ludzkiej psychiki”. I nagle zaskakujesz, 
pojawia się „Szczęśliwy pech”.

Fascynuje mnie czy potrafię napisać coś innego 
od tego, co już napisałam (trzy powieści psycholo-
giczne). A ten „Szczęśliwy pech” to taki „pryszczyk” 
komediowy.

Ładny pryszczyk, który otrzymuje główną na-
grodę w konkursie ogłoszonym przez wydawnic-
two Nasza Księgarnia i jednocześnie prowadzi do 
podpisania umowy na kolejne książki. Jest tu cie-
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kawy pomysł o tym, jak bohaterce, która pracuje 
nad kolejną książką, życie „wpycha” się na kartki 
i, jak wymyślone, funkcjonuje w rzeczywistości 
jako coś realnego. Z tego budujesz intrygę i tajem-
nicę. Kończąc ten wątek naszej rozmowy powiedz, 
co nowego kryje twoja szuflada?

Dwie kolejne książki są już przez wydawnic-
two zamówione. Ale marzy mi się napisanie sztu-
ki teatralnej i, prawdę mówiąc, już nad nią pracuję.  
W głowie pisze się kolejna powieść o Bolesławcu, 
dwie pozycje dla dzieci, i to będzie taka poetycko- 
nostalgiczna rzecz i powieść fantasy. W pamięci mam 
jeszcze jedną psychologiczną o przemocy wobec 
dzieci. Wykluczam jedynie klasyczny romans.

Odbiegając od książek, które „się” pisze, chcę 
porozmawiać z tobą o pisaniu do siebie, krótko 
mówiąc o korespondowaniu i o języku w epoce 
klikalności. W jednej z powieści piszesz: „skrzyn-
ka na listy wyła z głodu, ale nikt nie dał jej na 
pożarcie nic oprócz rachunków.” Uświadomiłam 
sobie, że coraz więcej ludzi zamiast pisać np. listy, 
kartki, tekstuje, czyli wysyła krótkie komunikaty 
za pomocą skrótów, kodów, piktogramów. Czy 
pisarz dostrzega w tej tendencji jakieś zagrożenie 
dla języka?

Język jest istotą żywą, nikt nie ma szans na to, by 
cokolwiek zahamować. Tak, jest to pewne zagroże-
nie, powiem nawet, że spore, bo prowadzi do anal-
fabetyzmu, tworzy się rodzaj współczesnego pisma 
obrazkowego. Język traci swój charakter opisowy, 
przestaje być wartością samą w sobie, wyznaczni-
kiem pozycji społecznej, statusu człowieka, staje się 
narzędziem informacji, nie przekazuje myśli, nie na-
zywa uczuć.

No tak, sygnały, kody, obrazki nie budują życia 
wewnętrznego i nie da się, przy ich pomocy opisać 

świata, bo jeśli do opisu wystarcza coraz mniej po-
jęć – świat staje się coraz mniejszy i uboższy. Co 
ucieka młodym, co tracą, pisząc głównie online?

Chyba najważniejsze to to, że nie budują życia 
wewnętrznego, jak powiedziałaś. Nie wykształca się 
umiejętność nazywania uczuć. 

To tak, jak w tym dowcipie, kiedy pytany o coś 
młody człowiek odpowiada: uhm, no, eeee – by  
w końcu na pytanie: „to po co ci głowa” odpowie-
dzieć: „jem niom”.

Może to zbyt drastyczna ilustracja, ale wywołany 
temat domaga się głębokich analiz, badań. Natomiast 
kiedy pytasz o język, to muszę powiedzieć, że nasz 
język trzyma się nieźle, jest w miarę bogaty. Weźmy 
języki używane przez cudzoziemców, one w szybkim 
tempie ubożeją; powszechność, popularność języka, 
trochę mu szkodzi. W języku angielskim, czy fran-
cuskim nie ma zdrobnień, zaprzestano używania nie-
których czasowników, „uciekły” przymiotniki. Nie 
mówiąc już o braku staranności w języku mówio-
nym. Posłuchaj, jak mówią dziennikarze, politycy, 
jak mówi ulica. To są skutki nieoczytania, uciekania 
przed dłuższym zdaniem, rozwiniętą frazą.

Co ratuje język?
Czytanie, czytanie, czytanie
Jestem tym, co czytam?
Tak, oczywiście, dodaj „w danym momencie”.
O czytaniu tak piszesz: „Kiedy czytam, zanu-

rzam się dostatecznie głęboko, wszystko cichnie, 
zostaje słowo.” Ja również zabieram się za czyta-
nie ostatnio przetłumaczonej przez ciebie książki 
Michele Giuttariego pt. „Florencka gra”, o której 
piszą, że jest to międzynarodowy bestseller.

Przyjemnej lektury.

Rozmawiała Danuta Maślicka
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Artyście pozostaje posłuszne wczuwanie się w materię… 
 - rozmowa z Władysławem Garnikiem

Władysław Garnik urodził się 31 lipca 1937 r.  
w Płoskirowie na Podolu. Studiował na Wydziale 
Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku (1956-1957) i na Wydziale 
Ceramiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych we Wrocławiu (1957-1962). Współzało-
życiel działającej we Wrocławiu w latach 1976-1997 
Grupy Twórczej „Nie Tylko My”. Jest honorowym 
członkiem World Crafts Council - Europe (Świato-
wa Rada Rzemiosła). Wieloletni komisarz Plenerów 
Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu i Plenerów 
Porcelany w Wałbrzychu. Pedagog uczący w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej w Bolesławcu (w klasie 
ceramicznej w latach 1962-1965) i w Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Mieszka i pracuje we Wro-
cławiu, gdzie zajmuje się: ceramiką, rzeźbą, rysun-
kiem, grafiką i malarstwem. 

Od 1962 r. związany jest z Bolesławcem, ale 
pierwsze nasze spotkanie odbyło się w 1975 r., przy 

wspólnym organizowaniu Pleneru Ceramiczno-Rzeź-
biarskiego. Był to pamiętny plener, ponieważ uzyskał 
on rangę ogólnopolską i pierwszy raz uczestniczył  
w nim artysta zagraniczny. Od tego czasu przyjaźni-
my się do dzisiaj.

 Lesław Kasprzycki: Kiedy i jak rozpoczęła się 
Twoja przygoda z Bolesławcem?

 Władysław Garnik: O Bolesławcu opowiadał 
mi prof. Rudolf Krzywiec (1895-1982) profesor i pe-
dagog Wydziału Ceramiki Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych we Wrocławiu. Współpracował po wojnie 
ze Spółdzielnią Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, 
stąd znał to miasto i jego środowisko. Mówił, że to 
będzie ważny ośrodek ceramiczny, który potrzebuje 
młodych artystów, projektantów i pedagogów. Na-
mawiając mnie na wyjazd do Bolesławca, profesor 
napomknął o pięknych lasach wokół miasta. Profesor 
skontaktował się z ówczesną dyrektorką Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Krystyną Sójkową i umówił na-
sze spotkanie. Zostaliśmy wraz z żoną Danutą (też 
artystą ceramikiem) zatrudnieni jako nauczyciele 
w tej szkole. Przyjechaliśmy do Bolesławca jesz-
cze przed rozpoczęciem roku szkolnego 1962/1963 
i zamieszkaliśmy tymczasowo na terenie szkoły, ale 
po paru miesiącach otrzymaliśmy od miasta nieduże 
mieszkanie przy ulicy Królowej Jadwigi. W szkole 
tej uczyliśmy do 1965 r.

 Jak wspominasz te lata spędzone w Bolesław-
cu? Wasze ówczesne kontakty, znajomości i przy-
jaźnie?

Ten okres wspominam dobrze, było to tworzenie 
i kształtowanie się środowiska młodych artystów 
ceramików. Podczas jednej z moich częstych wizyt 
we Wrocławiu spotkałem na ulicy Bronka Wolanina, 
który jeszcze nie zdecydował o miejscu i charakterze 
swojej pracy. Miałem wrażenie, że jest nieco zagu-
biony w swoim przełomowym momencie życia. Po 
naszej rozmowie, Bronek również skontaktował się 
ze szkołą zawodową w Bolesławcu i podobnie jak 
my otrzymał pracę. Został przyjęty do pracy z otwar-
tymi rękoma. Przez kilka miesięcy mieszkał z nami. 
Jak pamiętam Bronek Wolanin prowadził zajęcia  
z młodzieżą na terenie Ceramiki Artystycznej 
(CPLiA) i jednocześnie projektował dla zakładu 
nowe wzory. Po nim udało się sprowadzić do Bo-
lesławca Krystynę Gay-Kutschenreiter, a w latach 
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Władysław Garnik „Para” Władysław Garnik „Requiem”

siedemdziesiątych Janinę Bany i Mieczysława Ko-
złowskiego - przyszłe małżeństwo Kozłowskich  
i parę innych mniej mi znanych artystów. Tak więc 
grono plastyczne wyraźnie się powiększyło. Muszę 
się przyznać, że również współpracowałem z Mu-
zeum Ceramiki, które działało pod dyrekcją Krysty-
ny Łucji Paluch. Projektowałem regały wystawowe, 
pomagałem organizować sale i urządzać wystawy 
ceramiki historycznej. Własnoręcznie wykonałem 
wiele tabliczek z opisem eksponatów muzealnych.  
W 1963 r. wystawiłem pierwszy raz swoje prace ma-
larskie i rysunki. W ciągu siedmiu lat naszego poby-
tu w Bolesławcu poznaliśmy i zaprzyjaźniliśmy się  
z wieloma ludźmi, tworząc z nimi lokalną kulturę. Do 
nich zaliczam: koleżanki i kolegów artystów plasty-
ków, małżeństwa: Maślickich, Brusiłów, Sobolskich 
i wielu innych pasjonatów kultury i sztuki. Na takich 
spotkaniach w sali Teatru Miejskiego, wraz z Bron-
kiem Wolaninem, organizowaliśmy koncerty muzyki 
Bacha i Beethovena, na których czasem bywało od 
30 do 50 melomanów.

Od 1963 r. do 2013 r., kiedy to istnieją Bolesła-
wieckie Plenery Ceramiczne, aktywnie uczestni-
czysz w tym artystycznym przedsięwzięciu. Sześć 
razy byłeś komisarzem tych plenerów. Jak oceniasz 
efekty tych działań, zwłaszcza dla Bolesławca?

W 1964 r. rzeźbiarze i profesorowie Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu z komisa-
rzem Jerzym Boroniem (1924-1986; rzeźbiarz, peda-
gog PWSSP w latach 1953-1986) rozpoczęli plener 
ceramiczno-rzeźbiarski w Zakładach Ceramicznych 
przy ul. Kościuszki i Zakładach Kamieniarskich przy 
ul. Modłowej w Bolesławcu. Było to dwutygodniowe 
spotkanie, gdzie artyści tworzyli w glinie, kamieniu 
i drewnie. Wystawę poplenerową zorganizowano 
przy hotelu Piast. Nikt wtedy nie mógł przewidzieć, 
że plenery przetrwają różne kataklizmy i osiągną 
wiek 50 lat. Między innymi, duże zasługi w organi-
zowaniu i prowadzeniu plenerów ma Krystyna Gay-
-Kutschenreiter, też wielokrotny komisarz plenerów. 
Plenery rozsławiły miasto na całym świecie, jako 
że pracowali tu ceramicy i rzeźbiarze ze wszystkich 
kontynentów, często artyści bardzo znani, niektórzy 
do dzisiaj szukają sposobności ponownego przyjazdu 
do Bolesławca. W czasie sesji plenerowych powstaje 
wiele dzieł sztuki, które mogłyby przyciągnąć tury-
styczną Europę, gdyby po każdym uczestniku choćby 
po jednej pracy pozostało i znalazło swoją przestrzeń 
ekspozycyjną.

A Tobie co konkretnie dały te plenery?
Plenery dały mi możliwość korzystania z wyśmie-

nitych tutejszych mas ceramicznych, które budują 
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moje obiekty ceramiczne, bo tak naprawdę to rodzaj 
gliny w dużym stopniu decyduje o rzeźbie, jej for-
macie, fakturze i czasem treści. Artyście pozostaje 
posłuszne wczuwanie się w materię. Jestem zadowo-
lony z większości moich prac wykonanych podczas 
plenerów. To rzeźba wypełnia podstawową część 
mojej twórczości. Przed plenerami bolesławieckimi 
realizowałem wcześniej mój program w porcelanie, 
która ma swoje uwarunkowania i stwarza poważne 
techniczne trudności.

Uprawiasz różne kierunki sztuki plastycznej. 
Ile w Tobie jest ceramika, a ile malarza i rysow-
nika?

W moich zainteresowaniach twórczych były chy-
ba wszystkie podstawowe dziedziny sztuki: fotogra-
fika, grafika, malarstwo, projektowanie użytkowe 
i scenografia. Jestem artystą, który wykorzystuje 
tworzywo do wypowiadania się w różnych dziedzi-
nach. Jestem ciągle poszukującym „młodym” artystą 
- wszystko co jest najlepsze, jest jeszcze przede mną. 
Aktualnie maluję tematy figuralne na dużych płót-
nach akrylami - robią one spektakularne wrażenia na 
odbiorcy.

 W Bolesławcu jednak jesteś znany i odbierany 
jako artysta tworzący ceramiczne rzeźby. Trochę 
Twoich prac pozostało po plenerach w Bolesławcu.

Tak, jest kilka moich rzeźb ceramicznych, które 
ofiarowałem miastu. „Ptaszyca”, „Szaman” i „Gim-
nastyk” to większe rzeźby, które są eksponowane 
plenerowo w okolicach Ratusza. Ponadto moje ce-
ramiczne rzeźby znajdują się w zbiorach Muzeum 
Ceramiki i Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. My-
ślę, że drobne moje formy ceramiczne są w zbiorach 
prywatnych.

W swoim długim i pracowitym życiu artystycz-
nym, zrealizowałeś wiele pomysłów i konkretnych 
realizacji. Brałeś udział w wielu wystawach zbio-
rowych, indywidualnych wystaw Twoich prac 
było około dwadzieścia. Sporo też otrzymałeś wy-
różnień i nagród. Które z nich uważasz za szcze-
gólnie ważne?

 Jeszcze nie czas na podsumowanie, ale zauwa-
żam pewne prawdy: upływ czasu podnosi wartość 
dzieła nawet w oczach samego autora. Tak więc moje 
starsze prace oceniam teraz wyżej niż wtedy, gdy je 
wykonywałem (z czym inni nie muszą się zgadzać). 
Wraz z wiekiem rośnie zachwyt dziełami z prze-
szłości: rzeźbą gotycką, malarstwem renesansowym  
i barokiem w architekturze. Ta sztuka uzasadnia ko-
nieczność tworzenia, budowania przedmiotów, które 

upiększają życie. Kilkakrotnie byłem mile zaskaki-
wany docenianiem mojej twórczości przez różnych 
jurorów: Grand Prix na Ogólnopolskim Biennale Ce-
ramiki w Książu w 1987 r., jedna z trzech pierwszych 
nagród w Faenzie we Włoszech w 1987 r., III nagroda 
w Nyon w Szwajcarii w 1995 r. i jeszcze kilka innych 
nagród i wyróżnień.

Czy myślałeś o tym, aby w Bolesławcu pokazać 
na wystawie swój dorobek artystyczny?

Gdybym miał pokazać coś w Bolesławcu, to może 
właśnie moje buchające kolorem zupełnie realistycz-
ne i niemartyrologiczne obrazy. Choć napierać nie 
zamierzam. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dalszych 
sukcesów artystycznych. Jestem przekonany, że 
jeszcze nie raz zaskoczysz nas swoimi pomysłami  
i oryginalnymi realizacjami. 

Rozmawiał Lesław Kasprzycki

Wystawy indywidualne Władysława Garnika:
• 1963, 1969 i 1994 - Muzeum Ceramiki w Bolesławcu,
• 1984 - galeria Plus w Chorzowie,
• 1984 - Black Gallery w Krakowie, 
• 1985 - Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu,
• 1987 - galeria W Pasażu we Wrocławiu,
• 1988 i 1994 - galeria grupy Nie Tylko My we Wro-

cławiu, 
• 1991 - Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu, 
• 1991 - Galeria Rzeźby w Gdańsku,
• 1996 - Kunst & Design w Albstadt (Niemcy),
• 1997 - Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze 

i w Lubaniu,
• 1999 i 2002 - galeria Rooyart w Venray (Holandia),
• 2007 - galeria miejska w Braunau (Austria),
• 2012 - Centrum Organizacji Kulturalnych w Gliwi-

cach,
• 2012/2013 - Wystawa Malarstwa w Filharmonii we 

Wrocławiu.
Prace artysty znajdują się w zbiorach: Muzeum 

Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu, 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Naro-
dowego w Katowicach, Kolekcji Ceramiki Współ-
czesnej w Książu i Wałbrzychu, Kolekcji Ceramiki 
Współczesnej w Beer Shevie (Izrael), Muzeum Por-
celany w Nyon (Szwajcaria), Keramion we Frechen 
(Niemcy), Muzeum Ariana w Genewie (Szwajcaria)
oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Europie, USA, 
Australii, Izraelu, Chinach i Japonii.

 *więcej prac Władysława Garnika - str. 45 i 49
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Katarzyna Żak: „Cisze i burze twórczości i ży-
cia” to tytuł pisemnej pracy dyplomowej, którą 
obroniła Pani na Wydziale Ceramiki i Szkła Akade-
mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w 2003 r. Brzmi 
dość intrygująco. Czego dotyczyły te rozważania?

Marta Małoszyc-Silbert: Trudno mi w kilku 
słowach podsumować całą pracę. Ciekawiło mnie 
zagadnienie twórczości na podstawie badań psycho-
logów, rozważań filozofów i wypowiedzi samych 
artystów. Próbowałam porównać etapy tworzenia 
właśnie do ciszy i burzy. Pytanie - czy cisza w ogó-
le istnieje? Bardziej chodziło mi o ten czas spokoju, 
oczekiwania na powstanie, przygotowania do realiza-
cji pomysłu… taka umowna cisza przed burzą. Zasta-
nawiałam się czy twórczość musi być pełna zrywów  
i szaleństw? Czy może być spokojną rozmową, sub-
telnym dotykiem, delikatnym ukojeniem - dla mnie 
to jest ciszą w twórczości.

Powszechnie sądzi się, że sztuka rodzi się  
w bólu, jest raczej efektem niedosytu i cierpienia 
niż stabilizacji? 

 Potrzebne są burze, a burze to kontrowersje  
i gwałtowność, one są szybciej zauważane, nie da się 
obok nich przejść bez reakcji. Mają większą siłę prze-
bicia. Przecież to sprawy, z którymi borykamy się na 
co dzień kształtują naszą osobowość, stosunek do 
ludzi, świata i twórczości. W swojej pracy dyplomo-
wej poruszałam także kwestie związane ze zwykłym, 
codziennym życiem artystów. W wielu przypadkach 
wpływało na ich twórczość, a raczej to, co wyrażały 
ich prace. Często były, są ucieczką od codzienności. 
Psychologowie i uczeni będą starali się zrozumieć 
proces, który dotyka artystów w trakcie tworzenia, 
uzależnić go od stanów psychicznych człowieka. 
Widz czeka na wizualne i emocjonalne wartości este-
tyczne. Artysta tylko w pewnym stopniu może prze-
widzieć jego reakcję, jeśli sam działa z konkretnym 
zamiarem, czy to zaszokowania, zaintrygowania czy 
uspokojenia i ukojenia. Posiadając dar tworzenia ar-
tysta powinien umiejętnie go wykorzystywać. 

 Czy jakaś konkretna myśl, refleksja pozosta-
ła w Pani pamięci po zgłębianiu tego zagadnienia. 
Praca dyplomowa jest przecież w pewnym sensie 
zwieńczeniem studiów, ale może stanowić także 
punkt wyjścia własnej twórczości?

 „Najważniejsze, aby się wzruszać, kochać, mieć 
nadzieję, drżeć, żyć. Być człowiekiem, zanim się 
jest artystą”. Te słowa Augusta Rodina rozpoczynają 
moją pracę i w jakiś sposób cały czas mi towarzyszą. 

 Piękna myśl, mająca swoje uzasadnienie  
w rzeźbiarskich dziełach Rodina, pełnych pasji, 
emocji i właśnie owego drżenia. Wróćmy jednak 
do Pani twórczości, a właściwie do początku. Skąd 
wzięło się zamiłowanie do ceramiki? 

 W moim rodzinnym domu w Krzepicach (nie-
wielka miejscowość pod Częstochową - przyp. red) 
nie było jakichś typowych tradycji, z których wynika-
łoby moje zamiłowanie do gliny. Kiedy zdawałam do 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka 
Malczewskiego w Częstochowie, wiedziałam, że 
chcę, aby to, co będę wykonywać, było przestrzen-
ne, a pomysły nie kończyły się na etapie rysunku 
czy malarstwa, lecz odnajdywały się w przestrzeni. 
Liceum ukończyłam z tytułem zawodowego pla-
styka w zakresie form użytkowych ze specjalnością 
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ceramika artystyczna. 
Jednak to chyba rodzice pośrednio przekazali mi 

pewne umiejętności. Moja mama, która od kilku lat 
jest emerytowaną nauczycielką, odkąd pamiętam, 
szyła nam sukienki, żakiety, spodnie. Do dziś wyko-
nuje różności na szydełku. Do tego też trzeba mieć 
wyczucie proporcji. Zresztą posiada wyczucie w do-
borze kolorów, ubiorze i wystroju domu. Tato nato-
miast jest stolarzem, który jest w stanie z drewna wy-
czarować niemal wszystko, nawet jeśli za wzór ma 
tylko zdjęcie; począwszy od mebli, a skończywszy 
na koniku na biegunach lub wózku na drewnianych 
kołach dla mojego syna. Ma niesamowite widzenie 
przestrzenne, przy tym jest bardzo precyzyjny i do-
kładny w tym, co robi.

A jednak…, może nie tradycje ceramiczne, ale 
za to artystyczne?

 W zasadzie tak, bo przecież w ceramice, i tej 

użytkowej, i artystycznej potrzebne jest między inny-
mi widzenie przestrzenne, wyczucie proporcji i este-
tyki. Pytała pani o początki. Chyba nic nadzwyczaj-
nego, jak u każdego dziecka. No może tylko to, że jak 
twierdzi moja mama - w domu zawsze musiała być 
plastelina, a później modelina, z których w okresie 
dzieciństwa ciągle coś lepiłam. A później wychwyce-
nie, umiejętne pokierowanie i sprzyjanie moim zain-
teresowaniom przez rodziców. 

Jak to się stało, że po studiach znalazła się Pani 
w Bolesławcu? Świadomy wybór czy przypadek?

 Przypadkiem nie można chyba tego nazwać tak 
do końca. Po studiach, jako „świeżo upieczony” ma-
gister sztuki na kierunku wzornictwo w zakresie pro-
jektowania ceramiki - rozsyłałam oferty o pracę do 
różnych zakładów ceramicznych w Polsce. W żartach 
zawsze mówię, że Zakłady Ceramiczne Bolesławiec 
do mnie zadzwoniły. Kiedy tu przyjechałam we wrze-

Tańcząca - glina szamotowa - Bolesławiec 2005 r.
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śniu 2004 r. nie myślałam, że zostanę tu na tak długo. 
Byłam wręcz pewna, że po kilku miesiącach wrócę 
do Krzepic. To był taki czas poszukiwania swojego 
miejsca, sposobu na życie.

Jednak Pani przewidywania okazały się błędne?
Może po prostu znalazłam się w odpowiednim 

miejscu, w odpowiednim czasie.
Jakie szczególne cechy czy umiejętności powi-

nien mieć artysta zajmujący się wzornictwem? 
Nie wiem, czy można to nazwać cechą, ale artysta 

zajmujący się wzornictwem w zakładzie czy fabryce 
musi liczyć się z wymaganiami, jakie stawia produk-
cja, a także powinien znać potrzeby klientów. Pro-
jektowane przez niego wzory muszą spełnić szereg 
technicznych wymagań. Niestety, nie zawsze to, co 
jest na wysokim poziomie artystycznym, odnajdzie 
się na rynku sprzedaży, czy, jak to mówimy - znaj-
dzie swojego klienta. Coś może być bardzo piękne, 
a nie znajdzie swojego odbiorcy. Ja sama, aktualnie 
- po krótkim okresie projektowania - przygotowuję 
różne materiały reklamowe, poprzez które zachęca-
my klientów do zwrócenia uwagi właśnie na kształty  
i dekoracje projektowane i wykonywane w ZC 
Bolesławiec . To też nie jest łatwe i nie zawsze tra-
fione. To, co my uważamy za atrakcyjne, warte pro-

mowania i zgodne z panującymi trendami, nieko-
niecznie akceptują klienci. Ale często jest to „strzał  
w dziesiątkę” właśnie dzięki projektującym je osobom. 

Chyba jednak najważniejsze jest poszukiwanie 
dobrego wzoru. Mamy w tym zakresie wielką tra-
dycję, bo polskie wzornictwo ma uznaną markę, 
choć może nie do końca wypromowaną? Czy są 
jakieś konkretne wzorce, które Panią szczególnie 
inspirowały i inspirują nadal?

Projektując starałam się poszukiwać własnych 
rozwiązań. Jednym z powodów była obawa, aby nie 
powtórzyć „wzoru”, który już się pojawił. A w sytu-
acji kiedy wzornictwo jest już tak bardzo rozwinięte, 
jest to bardzo trudne. Oczywiście to, że przykładowo 
podobały mi się naczynia z danej linii w danym zakła-
dzie  nie znaczy, że w takim charakterze chciałabym 
projektować. Zdaję sobie sprawę, iż w danym okre-
sie panują pewne trendy, zmieniają się pod wpływem 
mód i ludzi, którzy narzucają styl w danej dziedzinie. 

Mimo zmieniających się mód i tendencji kla-
syka zawsze się obroni, bo ponadczasowe rozwią-
zania znajdują zawsze swoich zwolenników. Mam 
jednak wrażenie, że klienci kupujący naczynia 
rzadko kiedy zdają sobie sprawę z tego, że stoją 
za nimi konkretni projektanci. A czy projektant 

Labirynt - glina szamotowa - Bolesławiec 2005 r.
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widzi po drugiej stronie klienta? 
Może brzmi to dość ostro, ale projektant musi speł-

nić konkretne oczekiwanie klienta i rynku, a jedno-
cześnie wykonać coś niepowtarzalnego. Dzięki temu 
klient kupi naczynie tego, a nie innego producenta. 
Ogólnie jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej  
wymagający i poszukujemy konkretnych rozwią-
zań. Jeśli mamy przepis na dane danie to, oczywi-
ście oprócz niezbędnych produktów potrzebujemy 
konkretnego naczynia, w którym będziemy mogli je 

Praca dyplomowa - ceramika użytkowa - 2003 r.

przygotować. W pędzie życia oczekujemy szybkich, 
a jednocześnie estetycznych rozwiązań. I to chyba 
również przenosi się na projektowanie. 

Zastanawia się Pani nad tym - kto i dlaczego 
kupuje taki, a nie inny produkt?

Oczywiście, choć klienci bardzo różni. Są klienci, 
którzy latami kolekcjonują kolejne kształty. A są tacy, 
którzy po prostu kupują całe zastawy herbaciane, 
obiadowe itp. Są tacy, którzy w sklepie są w stanie 
spędzić godzinę lub dwie, oglądając poszczególne 
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Sztuk Pięknych - Krzysztof Rozpondek. Więc do-
szły do tego emocje - czy na pewno dam radę? Czy 
prace, które wykonam, będą na odpowiednim pozio-
mie artystycznym? Następne plenery to na pewno 
mobilizacja do tworzenia głównie czegoś swojego. 
Przeniesienia w przestrzeń pomysłów, które istnia-
ły na kartkach papieru i w mojej głowie. Plenery to 
na pewno także możliwość poznania bardzo intere-
sujących ludzi i ich sposobu na „traktowanie” gliny  
i wydobycia z niej zaskakujących kształtów. Ale jest 
to również odskocznia od codzienności, to inny świat. 
To zmierzenie swoich pomysłów z materiałem, jakim 
jest glina. Chyba posiadam jakąś wrażliwość i potrze-
bę przełożenia swoich emocji na glinę. Jedni wolą 
pobiegać, inni pograć w piłkę. Ja aktualnie czekam, 
aż może mój syn Adrian, który w tym roku skończy  
4 lata, załapie bakcyla i razem ze mną będzie lepić. 

Rozmawiała Katarzyna Żak

Zwinięta - glina szamotowa - Bolesławiec 2007 r.

kształty i dekoracje, po czym wychodzą ze sklepu  
z dwoma kubkami. Na pewno wiele informacji daje 
sama rozmowa z potencjalnym klientem.

Zdarzyło się Pani przekonać kogoś do zmiany 
jego gustu, aby wybrał i docenił produkt o do-
brym wzornictwie? 

Oczywiście, jeśli coś jest na dobrym poziomie  
i zasługuje na uwagę - mówię o tym. Ale nic na siłę. 
Każdy z nas ma inne wyczucie piękna. To tyczy się 
tego, jaka ceramika się nam podoba, jaki mamy styl 
ubierania i jak urządzimy sobie dom. Wydaje mi się, 
że musimy czuć się dobrze w otoczeniu przedmio-
tów, tak, aby były one zgodne z naszą estetyką. 

Oprócz ceramiki użytkowej tworzy Pani tak-
że ceramikę unikatową. Kilkakrotnie brała Pani 
udział w Plenerach Ceramiczno-Rzeźbiarskich  
w Bolesławcu. Czym jest udział w takiej imprezie? 
Czy traktuje to Pani jak „oddech” od projekto-
wania dla przemysłu czy może też mobilizację do 
artystycznego rozwoju?

Udział w pierwszym plenerze był na pewno 
zmierzeniem się ze swoimi możliwościami. Byłam 
świeżo po studiach, były to jedne z pierwszych „sa-
modzielnych” prac, a dodatkowo w plenerze brał 
udział jeden z profesorów z wrocławskiej Akademii 
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Magia formy. Rozmowa z Mariuszem Ochockim

Katarzyna Żak: Od 2012 r. jest Pan głównym 
projektantem i kierownikiem artystycznym w za-
kładzie o wielkich zasługach dla współczesnego 
wzornictwa i uznanej renomie. Z pewnością jest 
to duże wyzwanie, ale może i lekkie obciążenie?

Mariusz Ochocki: Bycie kierownikiem arty-
stycznym jest pewnego rodzaju wyzwaniem i tak być 
powinno. Dzięki temu wiem, w jaki sposób szukać 
nowych kierunków rozwoju wzornictwa, by zacho-
wać ciągłość tradycji zakładu. W Ceramice Arty-
stycznej pracuję od ponad dwudziestu lat i przez ten 
czas zdążyłem poznać chyba już wszystkie tajniki 
związane z produkcją i projektowaniem ceramiki.  
W tym dwudziestoletnim okresie miałem również 
okazję poznać charakter pracy pana Bronisława Wo-
lanina. Wszystko razem, plus moja praca własna, 
dało mi solidne podstawy do kontynuacji działań  
w każdym zakresie projektowania i działań logistycz-

nych, w przygotowaniu wystaw i imprez promocyj-
no-handlowych.

Wspomniał Pan postać Bronisława Wolanina 
- artystę, człowieka legendę, który odszedł od nas  
w 2013 roku, po ponad 40 latach pracy w Spół-
dzielni Ceramika Artystyczna. Nasuwa się pytanie 
o wpływ, jaki miał na Pańską drogę zawodową?

Bronisław Wolanin był wyjątkowym człowie-
kiem i silną indywidualnością. Odegrał ogromną 
rolę w tworzeniu wizerunku Ceramiki Artystycznej, 
a jego wpływ na dekoracje i wzornictwo ceramiki 
bolesławieckiej widoczny jest wszędzie. Jako projek-
tant Spółdzielni mogłem nie tylko na bieżąco obser-
wować wszystkie jego działania, ale i jednocześnie 
realizować własne pomysły, kreować własny styl. 
Wiele z moich wzorów - dzbanki, kubki, półmiski, 
pojemniki pan Wolanin zabierał na wystawy promo-
cyjno-handlowe, co dało mi motywację do dalszej 
pracy twórczej i jeszcze większego zaangażowania. 
Wpływ Bronisława Wolanina na moją drogę zawo-
dową przejawiał się przede wszystkim w nieprzerwa-
nym poszukiwaniu idealnego wzoru. 

Był znany z niezwykłej skrupulatności  
i konsekwencji w procesie tworzenia.

Wykonał ogromną ilość projektów misek, pół-
misków, kubków i wazonów, z których te ostatnie 
były ulubionym jego tematem. Był nieustępliwy 
przy wdrażaniu nowych wzorów do produkcji, by 
ostateczny efekt w postaci gotowego wyrobu był 
dokładnie taki, jaki zamierzał. Ten sposób działania 
jest mi bliski, dlatego moja praca nie kończy się tyl-
ko na projektowaniu wzorów, lecz na uczestniczeniu  
w każdym cyklu produkcji od modelarni, formowni 
po malarnię i wypał ostry.

Zanim jednak nastąpiło spotkanie z Bronisła-
wem Wolaninem w Pana życiu ceramika chyba 
była obecna od zawsze. To poniekąd już tradycja 
rodzinna? 

Kontakt z ceramiką miałem od wczesnych lat dzie-
ciństwa. Mój ojciec, Franciszek Ochocki pracował  
w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec jako technik 
ceramik. To od niego dowiedziałem się wszystkiego, 
co mnie w ceramice interesowało - przygotowanie 
masy, formowanie i odlewanie z gliny, zdobienie 
i wypalanie. W latach 70-tych jako uczeń szkoły 
podstawowej miałem możliwość poznania z bliska 
uczestników plenerów ceramiczno-rzeźbiarskich. 
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Mogłem nie tylko przyglądać się ich różnorodnym 
technikom pracy, ale również samemu próbować 
tworzyć różnorakie formy z gliny. Było to możliwe, 
ponieważ wtedy mój ojciec był kierownikiem zakła-
du i opiekował się plenerowiczami. Ale w tamtych 
latach interesowały mnie różne dyscypliny plastycz-
ne. Uczyłem się rysunku i malarstwa w Młodzieżo-
wym Domu Kultury pod kierunkiem pani Stanisławy  
Wojdy-Pytlińskiej i właśnie dzięki niej wybrałem 
studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięk-
nych). Zresztą razem ze mną na zajęcia w pracow-
ni Pani Stasi uczęszczał Zbyszek Zieliński, Wojtek  
Jadach i Katarzyna Hałas i cała nasza czwórka dosta-
ła się na studia artystyczne. 

Ale nie wybrał Pan kierunku ceramika, tylko 
rzeźba?

Na różnych etapach swojego życia szukałem no-
wych doświadczeń w sztuce i nie wiedziałem, czym 
będę zajmował się w przyszłości. Zainteresowania 
moje szły w wielu kierunkach - malarstwa, rysunku, 
rzeźby, architektury, a nawet modelarstwa. Wydawa-
ło mi się wówczas, że ceramikę znam już dostatecz-
nie dobrze, a rzeźba była czymś, co mnie szczególnie 

interesowało. Z tego powodu po ukończeniu szkoły 
podstawowej rozpocząłem naukę w Zespole Szkół 
Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach. Tam była 
mocna tradycja rzeźby w drewnie, które pozwalało 
mi tworzyć delikatne formy ażurowe, figury ludzi 
i zwierząt, płaskorzeźby i inne drobne przedmioty 
pokryte motywami roślinnymi. Fascynowały mnie 
wówczas zarówno dzieła pokroju Ołtarza Wita Stwo-
sza, jak i islamska sztuka, w której tworzono skom-
plikowane wzory roślinne i geometryczne właśnie 
z tego tworzywa. Poznałem również intarsję - dość 
trudną technikę tworzenia obrazów z różnych egzo-
tycznych gatunków drewna. W 1986 r. rozpocząłem 
studia w PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Malar-
stwa, Grafiki i Rzeźby, a po ich ukończeniu powróci-
łem do Bolesławca i rozpocząłem pracę w Ceramice 
Artystycznej na stanowisku projektanta form. 

W Pana dorobku pojawiają się też rzeźby i gra-
fika, ale chyba pozostają od pewnego czasu „na 
uboczu”. Czy to oznacza, że ceramika bywa za-
zdrosna, czy raczej zarzucił Pan inną twórczość?

Ceramika bywa może nie tyle zazdrosna, co zaj-
mująca. Mój czas wypełniony jest po brzegi projekto-
waniem i wdrażaniem nowych wzorów, tworzeniem 
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dokumentacji zdjęciowej, katalogowaniem form  
i dekoracji, tworzeniem katalogów technicznych, 
kart nowych wzorów, ofert handlowych, kompozycji 
i grafik związanych z promowaniem wyrobów cera-
micznych, opracowywaniem technicznym nowych 
dekoracji tworzonych przez naszych autorów dekora-
cji. W to wszystko wplecione są przygotowania logi-
styczne wystaw promocyjno-handlowych. Najwięcej 
czasu poświęcam przygotowaniom do Bolesławiec-
kiego Święta Ceramiki organizowanego corocznie  
w sierpniu, zwłaszcza „Ogrodowi Ceramicznemu”, 
który jest największym naszym przedsięwzięciem 
i do którego przygotowania rozpoczynają się już w 
maju.

Poza tym, projektując ceramikę, tak naprawdę 
tworzę dla siebie, ponieważ każdy projekt formy ma 

w sobie jakąś magię stanowiącą o niepowtarzalności 
i jego wyjątkowości. W projektowaniu naczyń cera-
micznych odnalazłem to, co od dawna mnie fascy-
nowało i gdzieś wewnątrz moich myśli było ukryte. 
Tworząc przez wiele lat różnorodne formy nie zasta-
nawiałem się, czy przedstawić mój dorobek w postaci 
wystawy. Może to dobry czas, by zebrać i pokazać ile 
przez te lata się ich uzbierało.

Projektowanie ceramiki to skomplikowany 
proces artystyczny, bo wymagający współdziała-
nia wielu osób. W jaki sposób się go rozpoczyna 
i kiedy kończy? Czy w chwili, kiedy pojawia się 
prototyp naczynia, można odpocząć, czy może 
wtedy pojawia się myśl, że można było to zrobić 
inaczej?

Projektowanie ceramiki rozpoczyna się w mojej 

Ceramika użytkowa, proj. Mariusz Ochocki, Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodziała Artystycznego



111

Magia formy. Rozmowa z Mariuszem Ochockim

wyobraźni. Ołówkiem szkicuję najważniejsze detale 
i próbuję tak przekształcać bryłę, aż uzyskam odpo-
wiedni kształt. Na tym etapie porównuję proporcje 
poszczególnych fragmentów rysunku - układów linii, 
łuków i sprawdzam, czy uzyskany efekt jest taki, jak 
zakładałem. Kolejnym etapem projektowania jest do-
kładny rysunek wektorowy w programie graficznym, 
w którym szczegółowo doprecyzowuję wszystkie 
linie. Modelarz na podstawie rysunku tworzy model  
i dopiero w tym momencie mogę zobaczyć, czy wy-
rób jest taki, jak oczekiwałem, czy też wymaga pew-
nych korekt. Zdarza się, że pojedynczy projekt jest 
początkiem nowej kolekcji. Proces projektowania 
i tworzenia ceramiki kończy się po przejściu przez 
cały cykl produkcji na każdym etapie od odlewni  
- formowni, aż do momentu wyjścia z pieca ostrego. 
Po zakończeniu wszystkich etapów procesu produk-
cji mogę ocenić, czy wyrób zachował swoje propor-
cje, czy nie uległ deformacji i czy spełnia wszystkie 
założenia projektowe.

Czy jako projektant ma Pan jakieś ulubione 
formy lub takie, do których trudno jest się zabrać? 

Każde projektowane naczynie od prostego po 
złożone zawsze wymaga uwagi i przemyślenia. 
Zdarza się, że trzeba zrobić nawet 20 prób, aby 

uzyskać pożądany efekt, bo należy pamiętać, że 
decydujący jest proces wypału. Naczynia muszą 
być nie tylko piękne, ale i funkcjonalne. Wbrew 
pozorom to właśnie proste naczynia są najtrudniejsze 
w projektowaniu. Proste bryły geometryczne na 
bazie kuli, walca i prostopadłościanu są podstawą 
do tworzenia niepowtarzalnych form kwadratowych, 
owalnych: misek, kielichów, kubków i wazonów.  
W prostych naczyniach ukryta jest ich uroda - wła-
śnie takich form szukam. Moimi ulubionymi for-
mami są proste formy misek, proste kubki, dzbanki  
i kwadratowe tacki.

Gdzie w tym wszystkim jest klient, jego potrze-
by i gusta? Czy w momencie projektowania poja-
wia się taka myśl? 

W kontaktach z klientem zawsze staram się 
uważnie słuchać, czego oczekuje od wyrobu, jakie 
ma sugestie, jak widzi sposób użytkowania takiego  
naczynia. W trakcie rozmowy staram się, o ile jest to 
konieczne, przedstawić moje spostrzeżenia dotyczą-
ce nie tylko kształtu formy, ale i zagadnień techno-
logicznych. Na wykonanie wyrobów ceramicznych,  
w zależności od kształtu, składa się wiele czynników, 
jakimi są właściwości tworzywa, sposoby wytwa-
rzania, skomplikowany kształt formy odlewniczej. 
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Równie wymagające są zamówienia na ceramicz-
ne naczynia w formie wytłaczanki do jajek, figurki  
w różnych kształtach, jak też zestawy do sushi, które 
są nowością w naszej produkcji. 

Współczesne wzornictwo uderza różnorodno-
ścią i raczej brakiem jednolitego stylu. Domyślam 
się, że jako projektant śledzi Pan najnowsze ten-
dencje. Czy któryś z obecnych trendów jest Panu 
szczególnie bliski, a czego z kolei Pan nie aprobuje?

Stale obserwuję i analizuję to, co dzieje się  
w branży ceramicznej i na podstawie tych obser-
wacji szukam własnych pomysłów na nowe wzory. 
Podobnie jak w innych dziedzinach projektowania, 
również w ceramice można zauważyć modę na okre-
ślone kształty i kolory. Współczesne trendy obecnego 
designu można zobaczyć na targach promocyjno-
-handlowych, a szczególnym miejscem, gdzie moż-
na się z bliska z nimi zapoznać, są targi „Ambiente” 
we Frankfurcie nad Menem, gdzie zresztą co roku  
Ceramika Artystyczna prezentuje swoje wyroby. Nie 
znam lepszego miejsca, w którym zgromadzonych by-
łoby więcej wielkich firm produkujących wyroby ce-
ramiczne i porcelanowe. Właśnie we Frankfurcie mam 
możliwość poznać współczesne trendy i wykorzystać  
z nich odpowiadające mi elementy w projektach. 

Inspiracją dla mnie są również stare naczynia cera-
miczne z Bolesławca i okolic, greckie amfory, ce-
ramika japońska, stara chińska porcelana, porcelana 
miśnieńska, Rosenthala, Wedgwooda i jeszcze wiele 
innych.

Domyślam się, że w Pana domu raczej dominu-
je ceramika bolesławiecka?

Jest takie powiedzenie „Po wodzie chodził i pić 
prosił”. To moja odpowiedź. Mam niewiele naczyń 
ceramicznych z prostego powodu - prawie wszystkie 
kończą jako prezenty czy podarunki dla rodziny czy 
znajomych. 

To może na koniec pytanie o pozaartystyczne 
pasje. Czy jest na nie czas, skoro czasami praca nad 
projektem nie mieści się w ustalonych godzinach?

Istotnie, zdarza się, że najlepsze pomysły wpadają 
mi do głowy późną nocą, podobnie jak rozwiązanie 
jakiegoś problemu technologicznego. Ale staram się 
regularnie biegać kilka razy w tygodniu w zależności 
od czasu, jakim dysponuję. To też dobry sposób na 
myślenie. Oprócz sportu lubię pracę w moim ogród-
ku działkowym i wypoczynek w otoczeniu kwiatów, 
drzew i krzewów.

 Rozmawiała Katarzyna Żak
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Katarzyna Żak: Twoja twórczość kojarzona 
jest raczej z piosenką poetycką, sztuką łagodną  
i efemeryczną. A tu proszę: masz swoje miejsce  
w Wikipedii, a nawet prowadzisz własną stronę  
w Internecie. „Niszowy artysta” w globalnym 
świecie. Jak się z tym czujesz?

Tomek Wachnowski: Wykorzystałem fakt, że 
istnieje coś takiego jak Wikipedia, taki nowy rodzaj 
encyklopedii, na którą sam mam wpływ i umieściłem 
w niej kilka informacji o sobie. To jedyne miejsce,  
w którym wszystkie informacje na mój temat są praw-
dziwe. Ma to oczywiście pewne znaczenie w mojej 
profesji, ale czy jakoś specjalnie pomaga - mówi się, 
że nieważne, co piszą, ważne, żeby nie przekręcali 
nazwiska. Natomiast moja strona internetowa jest 
taką specyficzną formą dialogu z innymi, czasami 
dzielę się refleksjami na temat występów, nowych 
piosenek, a czasami po prostu komentuję życie.  

Niestety nie jestem w tym systematyczny, więc nazy-
wam ją „niecodziennikiem”. 

Piosenki, które śpiewasz - to w większości 
Twoje własne kompozycje do autorskich tek-
stów. Łączy je specyficzny i dość ciepły stosunek 
do życia i tego, co ludzkie. Można w nich odna-
leźć wiele zrozumienia dla codziennych spraw, 
ale czasami też pewną krytykę naszych postaw  
i słabości. Lubisz życie?

Bardzo, a im jestem starszy, tym bardziej je doce-
niam! Chyba dopiero teraz czuję, że nie mam wpły-
wu na to, co dookoła, a powoli zbliżam się do tego 
momentu, w którym zrozumiem, po co tu jestem. Ale 
na razie zbliżam się… Jednak największą wartość ma 
dla mnie kontakt z drugim człowiekiem, zwłaszcza 
wtedy, kiedy to jest ta jedyna osoba na świecie…

Masz na swoim koncie wiele płyt, nagród,  
w tym takich spektakularnych, jak w 1999 roku 
- II miejsce w koncercie „Premiery” na Festiwa-
lu Piosenki Polskiej w Opolu za piosenkę „Było-
by miło”. Jak wygląda u Ciebie proces tworzenia.  
Co jest pierwsze - nuta czy słowo?

Tworzenie piosenki jest dla mnie całością za-
mkniętą, skończoną, zwłaszcza kiedy jest się zara-
zem autorem muzyki, jak i tekstu. Czasami „spoty-
kam” jako pierwszą muzykę i wtedy liczę się z tym, 
że słowa będę musiał dopasować. Trudno jest napi-
sać tekst do muzyki, bo trzeba trochę nagiąć słowa 
i pełnią one trochę „służebną” rolę. Jest to problem 
zwłaszcza w języku polskim z uwagi na niemuzyczne 
brzmienie niektórych słów. Staram się być poprawny 
językowo, bo nie lubię łamać zasad gramatycznych 
przynajmniej.

Może dlatego tak rzadko polscy wykonawcy 
śpiewają po polsku i zazwyczaj wybierają angiel-
skie wersje?

Angielski jest najbardziej muzyczny, łatwiej jest 
śpiewać po angielsku, nawet nie znając języka. Ale  
w moim przypadku tekst jest formą dialogu z od-
biorcą. To rozmowa, w której chcę być prawdziwy, 
chociaż ciągnie mnie do zaśpiewania kilku pięknych 
pieśni w oryginalnym języku. 

W swoim dorobku masz także teksty pisane dla 
innych wykonawców. Czy masz jakiś „bank tek-
stów” i co wtedy z tą prawdą?

Niestety, nie jestem też w tym zakresie systema-
tyczny i trudno mi wyrobić w sobie przymus pisa-
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nia tekstów na zapas. Poza tym wszystko, co piszę, 
musi przejść moją autoselekcję, być w mojej ocenie 
po prostu dobre. Jeśli chodzi o pisanie dla innych, to 
zazwyczaj piszę do gotowej muzyki, chociaż ostat-
nio napisałem całą piosenkę dla Basi Raduszkiewicz  
i słyszałem, że premierowe wykonanie zostało bar-
dzo dobrze przyjęte. Zawsze staram się brać pod 
uwagę osobowość wykonawcy, jego wrażliwość  
i sposób wypowiedzi. To powinno iść w parze, wtedy 
jest szansa na prawdę. Chociaż to wykonawca musi 
połączyć wszystko w harmonijną całość. 

Czy zastanawiałeś się kiedyś dla kogo śpiewasz, 
kto jest odbiorcą Twoich piosenek?

Gdyby przywołać statystyki z mojej strony w In-
ternecie to jest to przedział wiekowy 35-44. Nie mam 
jakiegoś konkretnego wyobrażenia odbiorcy. Czasa-
mi na koncertach ludzie mówią mi, że trafili na moje 
piosenki przez przypadek. Myślę, że to raczej kwestia 
wrażliwości i ciekawości, niż wieku. Nie można ich 
do końca zaszufladkować, że „tylko w górach czy  
w swetrze”. Wielbiciele poezji powiedzą, że za mało 
poetyckie, a inni, że „trochę smęcę”. Śpiewam dla 
każdego, a do kogo to trafi, to już inna sprawa.

Jednak w powszechnym odczuciu kojarzony 
jesteś właśnie z tzw. „Krainą Łagodności”, czyli 
nurtem muzycznym, który łączy w sobie wyko-
nawców z kręgu piosenki: literackiej, autorskiej, 
turystycznej, poezji śpiewanej. Czy często zdarza 
Ci się wyjść z tej „Krainy”?

Jeżeli chodzi o hasła wypromowane przez Janu-
sza Deblessema, to bardziej jestem z „Gitarą i Pió-
rem”. Na pewno jestem z niej, ale bardziej ze swoich 
„Śniegowic”. Muzycznie jest w „Krainie Łagodno-
ści” zbyt wiele, bym mógł się z nią identyfikować  
i tym samym z niej wychodzić. Jestem poza nią, ale 
pamiętam o niej.

Wspomniałeś o Śniegowicach. To tytuł albumu 
z 1993 r., jednocześnie utworu. Zawsze mnie intry-
gowało, gdzie leżą Śniegowice?

Nigdzie i wszędzie. To wymyślona miejscowość, 
która symbolizowała ówczesną polityczną rzeczy-
wistość, która nas otaczała na przełomie lat 80/90. 
Napisałem ją trochę na zamówienie Janusza Debles-
sema (dziennikarza muzycznego, propagatora poezji 
śpiewanej, twórcy audycji „Gitarą i Piórem” - przyp. 
red.) i wykonałem w koncercie wigilijnym 1989 r. 
w radiowej Trójce. Nigdy później jej jakoś specjal-
nie nie tłumaczyłem, bo wydawało mi się jasne, że 
ta metaforyczna zima jest dla wszystkich zrozumiała. 
To był taki mój protest song.

Wtedy z pewnością tak było, ale dla dzisiejsze-
go odbiorcy może być zupełnie inaczej odczytywa-
na. Można powiedzieć, że zaczęła żyć swoim wła-
snym życiem. To trochę tak jak z piosenką „Ona 
nie widzi mnie” - z filmu „Asterix i Obelix kontra 
Cezar”, do której napisałeś polski tekst i zostałeś 
wybrany jako jej odtwórca? Przyniosła Ci sławę.

Rozpisano konkurs na polską wersję francuskiego 
utworu. Miało być mniej więcej podobne w charak-
terze. Kompozytorowi, Jean Jacques Goldmanowi - 
spodobała się moja i gdy pojawił się problem, kto za-
śpiewa - padło też na mnie. Piosenka stała się jednym 
z przebojów lata 1999 r. i umieściłem ją też na swojej 
płycie „Właśnie tak”. Jednak na koncertach grywam 
ją od niedawna, przearanżowaną przez Bogdana Sa-
bałę, z którym od 2 lat występuję.

Czy wobec tego czujesz się „mistrzem jednej 
piosenki”? 

Czuję się mistrzem co najmniej dwóch piosenek. 
Mają wielu fanów, a myślę, że większość z nich nie 
kojarzy ich ze mną, stąd do dziś na koncertach zda-
rza mi się zaskoczyć kogoś możliwością kontaktu  
z autorskim wykonaniem. Pierwsza to wspomniane 
już „Śniegowice” - od początku do końca autorskie, 
oryginalne i jedyne w swoim rodzaju. „Ona nie wi-
dzi mnie” to piosenka moja w dwóch trzecich. Jest 
najbardziej medialna, ale i tak wolę bardziej od niej 
„Byłoby miło”, które wykonywałem na Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu. 

I dostałeś za nią II nagrodę w konkursie „Pre-
miery”. Z czego jeszcze jesteś dumny zawodowo?

Dumny zawodowo jestem na przykład z tego, 
że na wydanym w tym roku podwójnym albumie  
z największymi przebojami Alibabek znalazły się 
dwie premierowe kompozycje Jarka Dobrzyńskiego 
z moimi tekstami, dumny jestem z nagrody Grand 
Prix Prezydenta Komorowskiego wręczonej mi przez 
pana Henryka Wujca na jubileuszowym X Festiwalu 
im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” w Kołobrzegu, 
gdzie zaśpiewałem swoją wersję „Prostego człowie-
ka”, dumny jestem z piosenek, które ciągle tworzę  
i śpiewam, z siebie, że coraz bardziej mi się chce…

Należysz do artystów, którzy cenią sobie bez-
pośredni kontakt z publicznością. Zresztą infor-
mujesz o tym systematycznie na swojej stronie.  
Co sądzisz na temat współczesnego odbioru kul-
tury? Pojawiają się nawet takie opinie, że w przy-
szłości najważniejszy będzie dostęp do kultury  
w sieci, a nie chęć uczestniczenia w niej, czy po-
siadania? 
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No cóż, kultura staje się towarem bezpańskim, nie 
da się tego zatrzymać, trzeba znaleźć jakąś nową dro-
gę. Świadomość tego, że istnieje ktoś taki jak twórca 
jest u nas dość nikła, stąd niekontrolowany dostęp, 
który z założenia jest dobry, często graniczy z kra-
dzieżą własności intelektualnej lub po prostu jest 
piractwem. Mamy dużo do powiedzenia o kulturze,  
a mało o pieniądzach na nią przeznaczanych. Pro-
blem jest złożony. Sam tego doświadczam bardziej, 
bo zajmuję się promocją własnej twórczości. 

Wróćmy zatem do przyjemniejszego wątku. Na 
mapie miejsc, w których bywasz i grywasz pojawia 
się Bolesławiec, choć może nie tak często, jak by-
śmy chcieli. Napisałeś nawet piosenkę o Bolesław-
cu, w której, we właściwy dla siebie sposób wędru-
jesz po mieście swojego dzieciństwa i młodości. 
Jakie wspomnienia towarzyszą tym czasom?

To dziwne, bo cała moja zawodowa droga roze-
grała się poza Bolesławcem, z którego na stałe wy-
jechałem w 1978 r., więc prawie wszystko, co zro-
biłem i napisałem, „zadziało” się gdzieś indziej. Ale 
jak patrzę wstecz, to wydaje mi się, że nie bardzo 
zmieniłem się od czasów licealnych. Gdzieś we mnie 
pozostał tamten chłopiec. Pamiętam, kiedy gitara, 
na której próbowałem się uczyć grać, była większa 
ode mnie. Wracają konkretne obrazy, migawki z ulic, 
miejsc. Ale nie pamiętam, aby w czasach mojej mło-
dości wiadukt był taki duży!

Był. Zapewniam Cię. Wspomniałeś o liceum. 
Czy jako uczeń I LO przejawiałeś muzyczny  
talent? Byłeś już wtedy chłopakiem z gitarą?

Przeciwnie. Nawet wybrałem klasę z plastyką, bo 
na muzyce był obowiązkowy chór, a ja czułem, że to 
nie dla mnie. To sprawiło, że dostałem się pod wpływ 
pani Jolanty Ajlikow-Czarneckiej, która uparcie szu-
kała we mnie plastycznego talentu. Między nami 
mówiąc, przeceniała mnie, a ja jej z błędu nie wy-
prowadzałem! Dziś myślę, że pozwalała mi żyć w tej 
nieświadomości. Chyba więcej próbowałem rozwijać 
się muzycznie w szkole podstawowej niż liceum. 

To może w rodzinnym domu istniał klimat do 
muzykowania? Jakieś tradycje, talent odziedzi-
czony w spadku?

Też nie. Wyrodziłem się zupełnie. Pamiętam 
jak przez mgłę, jak mama (Wiktoria Wachnowska, 
lekarz stomatolog, radna I kadencji Rady Miasta - 
przyp. red.) budziła mnie w nocy, bo w Radio Lu-
xemburg grali Beatlesi, ale talentów… przynajmniej 
muzycznych w domu nie było. Choć ojciec (Roman 
Wachnowski, radca prawny - przyp. red.) miał du-

szę artysty. Jeździł takim pstrokatym jeepem Suzuki,  
hodował karpie, pstrągi i różne inne stworzenia na 
swoich stawach za miastem.

Ale Twoi synowie muzykują?
Obaj. 14-letni Janek gra na gitarze, a Michał (21 

lat) jest DJ-em i występuje w duecie „Negative”. Cie-
szę się, choć oczywiście wybór drogi pozostawiam 
im. Gdzieś mi dźwięczą słowa mojego ojca - „muzyk 
- to pół biedy, gorzej poeta, a zwłaszcza śpiewający”! 
Tak chyba już się utarło, że ci, którzy zabawiali towa-
rzystwo, byli traktowani mniej serio. 

Ale przyznasz, że miło być mistrzem dla wła-
snych dzieci, choć z pewnością na razie głośno 
Ci tego nie mówią. Czy Tomasz Wachnowski, 
określany często mianem „barda” ma swoich mi-
strzów? 

Mistrzowie mojej profesji to najczęściej moi 
młodsi i starsi koledzy „po fachu”. Są mistrzami 
swojej profesji, bo trzeba być mistrzem, żeby w tej 
profesji działać w tym kraju…

Zabrzmiało trochę ironicznie. Mogę Cię za-
pewnić, że wielu kroczy Twoją drogą. Biorą gitarę 
i … sam wiesz najlepiej, co dzieje się dalej. Czy 
jako starszy kolega masz jakieś rady dla tych mło-
dych, utalentowanych, ludzi?

Kiedy ktoś Ci mówi, że tak się nie śpiewa, nie gra, 
albo nie pisze - może mieć rację, ale nie wie, czy nie 
jesteś na drodze do odkrycia własnego stylu. Jako 
porada dla młodych też pasuje anegdota o synu, któ-
ry na pytanie skierowane do ojca: Tato, jak dorosnę, 
mogę zostać muzykiem? Usłyszał: synu, musisz się 
zdecydować, albo jedno albo drugie! Tak poważnie 
mówiąc, kiedy słyszałem to w młodości, nie bawiło 
mnie tak, jak dziś…

Rozmawiała Katarzyna Żak

Więcej informacji o twórczości  
Tomka Wachnowskiego na stronie artysty:

www.tomekwachnowski.com
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Ryszard Jethon - architekt i artysta malarz, nie-
gdyś mieszkaniec Bolesławca, mimo że od ponad 30 
lat jest poza granicami Polski, a obecnie mieszka 700 
km od Bolesławca, wciąż czuje potrzebę utrzymywa-
nia więzi, zarówno z naszym miastem, jak i z ludźmi. 

Pochodzi z inteligenckiej rodziny kresowej z wo-
jewództwa stanisławowskiego. Jego ojciec był kie-
rownikiem szkoły podstawowej i nauczycielem na 
Wołyniu, gdzie uczył dzieci polskie i ukraińskie. 

W czasie wojny rodzina, ratując się ucieczką  
z Wołynia, znalazła schronienie u krewnych mieszka-
jących w Austrii. Do końca wojny rodzice pracowali 
w fabryce. W 1943 r. w miejscowości Sankt Pölten, 
około 60 km od Wiednia urodził się Ryszard. Do Pol-
ski rodzina powróciła w 1945 r. i dotarła aż do Biało-
gardu na Pomorzu, gdzie ojciec rozpoczął pracę jako 
inspektor oświaty, a mama uczyła w szkole podsta-
wowej. 

Ojciec - jako absolwent przedwojennego semi-
narium - miał przygotowanie muzyczne i dlatego 
rozpoczął studia w Konserwatorium Muzycznym. 
Po skończeniu studiów szukał pracy w charakterze 
nauczyciela muzyki. Przyjechał na Dolny Śląsk, do 
Lubomierza, gdzie istniało znane już Liceum Peda-
gogiczne. Tutaj uczył muzyki i śpiewu oraz założył 
szkolną orkiestrę i chór. Wielu mieszkańców Bole-
sławca - absolwentów tego Liceum z sentymentem 
wspomina wspaniałego profesora, który był też ma-
larzem i stworzył cykl obrazów, którymi dekorowano 
szkołę, a dwa malowidła o tematyce sakralnej zdobią 
zabytkowy kościół w Lubomierzu. 

Ryszard zdał maturę w Liceum Ogólnokształcą-
cym we Lwówku Śląskim w 1960 r. i podjął studia 
na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. 
Po dyplomie w 1967 r. przyjechał do Bolesławca 
rozpoczynając staż pracy w Bolesławieckim Przed-
siębiorstwie Budowlanym. Początkowo był majstrem 
budowlanym, a później kierownikiem budowy. 

W 1968 r. zawarł związek małżeński z Marią 
Skrzydlińską - bolesławianką, absolwentką geogra-
fii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W Bolesławcu urodził się ich jedyny 
syn Krzysztof. 

W latach 70-tych Bolesławieckie Przedsiębior-
stwo Budowlane należało do największych firm  
w regionie, a zasięg jego prac obejmował powiaty: 
bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki. Tem-
po rozwoju budownictwa wymagało przygotowania 
infrastruktury budowlanej dla miasta i powiatów. Ry-
szard Jethon został powołany kolejno na stanowiska: 
kierownika Powiatowego Zespołu Urbanistyczne-
go, architekta powiatowego i kierownika filii Woje-
wódzkiej Pracowni Urbanistycznej we Wrocławiu 
z siedzibą w Bolesławcu. Pod Jego kierownictwem 
pracowała grupa specjalistów, których celem było 
opracowanie planów przestrzennego zagospodaro-
wania miast, gmin i wsi dla obszaru czterech powia-
tów. W tej pracowni byli zatrudnieni: mgr inż. arch. 
Tadeusz Ciemnoczołowski, mgr Maria Jethon, mgr 
Henryk Majchrzak, mgr inż. arch. Bogusław Sobol-
ski, mgr inż. arch. Grażyna Sławuska, mgr Michał 
Wilejczyk. Ponadto pracowały tam cztery asystentki 
zajmujące się pracami kreślarskimi. 

Zespół ten opracował między innymi plan prze-
strzennego zagospodarowania Bolesławca, przygo-

Bolesławiec - 1975 r.
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towywał opinie i wytyczne urbanistyczno-architek-
toniczne dla architektów powiatowych oraz studia 
i analizy rozwiązań przestrzennych dla wszystkich 
ważnych instytucji w regionie. Trzeba jednocześnie 
podkreślić, że w czasach, w których przyszło im 
pracować, nie zawsze decydujący głos należał do 
architektów. Trzeba było toczyć spory z władzami, 
przekonywać, nie zawsze z pozytywnym skutkiem. 
Przykładem na to może być w Bolesławcu rozbiór-
ka (na polecenie ówczesnego I sekretarza Komitetu 
Powiatowego PZPR) dwóch narożnych budynków 
na Starówce. 

Dzisiaj, po latach i transformacji ustrojowej, przy 
swoich częstych pobytach w Bolesławcu architekt-
-urbanista R. Jethon podziwia piękno rewitalizowanej 
Starówki, ale nie może zapomnieć, że rozbiórka sta-
rych kamieniczek zaburzyła historyczny układ urba-
nistyczny tego miejsca. Bardzo obrazowo to określa 
jako „brak dwóch zębów w pięknym uśmiechu”. 

W 1975 r. powstało województwo jeleniogórskie. 
R. Jethon stanął przed trudną decyzją wyjazdu do 
Jeleniej Góry, ponieważ wszystkie dotychczasowe 
pracownie urbanistyczne w dawnych powiatach po-
łączono w jeden organizm pod nazwą Wojewódzkie 

Biuro Planowania Przestrzennego, a Jemu zapro-
ponowano objęcie stanowiska dyrektora tego biura. 
Zgodził się, bo wiedział, że może mieć możliwość 
wpływania na zagospodarowanie przestrzenne Bo-
lesławca, pomimo tego, że priorytetem dla władz 
wojewódzkich była Jelenia Góra. Później był także 
zastępcą architekta wojewódzkiego. 

Dekada 1970-1980 to okres, gdy słynne hasło 
zbudować drugą Polskę lepiej realizowano ilościowo 
niż jakościowo. Wtedy w Bolesławcu powstały osie-
dla: Południe, Tysiąclecia czy 40-lecia PRL (nazwę 
nadano po ukończeniu budowy), ale nie zawsze były 
one zgodne z koncepcjami i założeniami specjalistów 
architektów i urbanistów z Bolesławca. Pojawiły się 
w tym czasie plany perspektywiczne obejmujące 
pomysł zagospodarowania przestrzennego terenów 
pogranicza - od Szczecina do Sudetów, w oparciu  
o współpracę trzech państw: Polski, Czechosłowacji 
i NRD. R. Jethon przeforsował swój pomysł, żeby 
konferencja naukowa specjalistów z tych państw od-
była się w 1979 r. w Bolesławcu. Była to w tamtych 
latach świetna promocja naszego miasta. 

Wyrazem tego, że współpraca między Bolesław-
cem i kierowanym przez Niego biurem układała 

Julcia - pastel, 2013 r. Zygmunt Brusiło - węgiel, 2013 r.
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się dobrze było przyznanie mu przez Radę Miasta  
w dniu 18 kwietnia 1980 r. odznaczenia „Zasłużony 
dla Miasta Bolesławca”, co wskazuje na Jego osobi-
ste, wieloletnie zaangażowanie w sprawy rozwoju 
miasta. 

 W końcu lat 70-tych kryzys gospodarczy i spo-
łeczny spowodował, że część inteligencji technicznej 
korzystała z każdej możliwości wyjazdu na placów-
ki zagraniczne w ramach tzw. eksportu myśli tech-
nicznej. Dawało to państwu dopływ potrzebnych 
dewiz, a specjalistom możliwość promocji polskiej 
myśli technicznej i szansę zarobku. Firma Polservi-
ce wysyłała na różne placówki polskich specjalistów.  
R. Jethon dzięki znajomości języków obcych (nie-
mieckiego, rosyjskiego, a szczególnie biegle hisz-
pańskiego) otrzymał propozycję pracy w nowopow-
stałym państewku - dawnej kolonii portugalskiej 
Republice Wysp Św. Tomasza i Książęcej. To pań-
stwo składające się z archipelagu wysp w Zatoce 
Gwinejskiej na Atlantyku posiadało zaniedbaną in-
frastrukturę gospodarczą. Pracowało tu wielu ludzi 
różnych zawodów z kilku państw.

R. Jethon, wraz z rodziną i grupą kilku polskich 
specjalistów, wyjechał w 1982 r. na dwuletni kon-

trakt. Jak wspominał później Wyspy Św. Tomasza  
i Książęca to niezwykle piękny i urokliwy archipelag. 
Ludzie tam mieszkający byli życzliwi, skromni i ufni. 
Niestety, po sześciu miesiącach pracy w młodym 
państwie nastąpiły wydarzenia, które dla pracujących 
tam niektórych obcokrajowców stały się niebezpiecz-
ne. Kiedy natychmiastowe opuszczenie wyspy przez 
Ryszarda wraz z rodziną okazało się niemożliwe, po-
stanowił on wysłać do Polski żonę i syna. W porcie 
stał wówczas polski statek (MS Częstochowa). Ry-
szard Jethon prosił kapitana, aby zabrano do kraju 
przynajmniej jego żonę i syna, ale niestety odmówio-
no Mu tłumacząc, że statek zawija tylko do Hamburga  
(a w kraju był stan wojenny). Zapowiedziano wy-
mianę polskich paszportów na dokumenty miejsco-
we. W tej sytuacji jedynym i natychmiastowym roz-
wiązaniem była ucieczka. Pomogła zaprzyjaźniona 
miejscowa ludność i udało Mu się szczęśliwie uciec  
i dotrzeć do Libreville w Gabonie. Pan Ryszard wspo-
mina: mimo 30 lat od tej „przygody” ciarki chodzą 
po plecach, gdy pomyślę o ryzyku, na jakie naraziłem 
Marylę i Krzysia. Odpowiedzialność za rodzinę może 
czasem postawić przed tobą zadanie, które tylko jed-
norazowo jest wykonalne. 

Wino - olej na płótnie, 2013 r.
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Z Gabonu za zarobione pieniądze odlecieli do 
Paryża. Do kraju wrócić nie mógł, bo zerwał kon-
trakt. W tym momencie zaczyna się ponad cztero-
letni okres trudnego życia. Wraz z rodziną wyjechał 
do Republiki Federalnej Niemiec. Podejmował się 
różnych zajęć, także prac fizycznych, jak większość 
Polaków. Pracował w wielu miejscach. W ciągu 
dwóch lat rodzina przeprowadzała się cztery razy. Po 
tym czasie życie zaczęło ulegać stabilizacji. W nie-
cały miesiąc udało się nostryfikować dyplomy Jego  
i żony Maryli, ale znalezienie stałej pracy w zawodzie 
trwało etapami. Pierwszą większą pracę otrzymał  
w Ansbach (Bawaria) w dużym biurze przy projek-
towaniu architektonicznym adaptacji obiektów uży-
teczności publicznej. Do urbanistyki i architektury  
w urzędzie udało Mu się powrócić dzięki zastosowa-
niu konstrukcji geometrii przestrzennej w projektach 
architektonicznych oraz prezentowaniu ich w sposób 
malarski, zrozumiały dla publiczności. 

Potem otrzymał pracę urbanisty w Urzędzie 
Miasta w Dillingen nad Dunajem. Tam właśnie, po 
zatwierdzeniu planów osiedla mieszkaniowego,  

R. Jethon zwrócił się do burmistrza z propozycją, 
aby jedna z ulic została nazwana „Bunzlauer Strasse”.  
I tak doszło do upamiętnienia Bolesławca w Dillingen. 

W 1992 r. rozpoczął nową pracę w Bad Soden am 
Taunus k. Frankfurtu nad Menem. W tym urokliwym 
mieście uzdrowiskowym pracował w Urzędzie Mia-
sta w Wydziale Budownictwa jako urbanista. Żona 
Maryla otrzymała pracę w Bibliotece Uniwersytec-
kiej we Frankfurcie. Gdy nastąpiła już stabilizacja, 
powrócił do drugiego ulubionego zajęcia - malar-
stwa. Burmistrz Bad Soden zaproponował Mu, aby 
namalował duży obraz olejny przedstawiający naj-
ciekawsze elementy zabudowy miasta, które miałyby 
stanowić całość kompozycyjną i podkreślać urodę tej 
miejscowości. Po tym obrazie, który zdobi siedzibę 
władz miasta, namalował jeszcze kilka następnych. 
Efektem tego zlecenia była propozycja przygotowa-
nia wystawy w Muzeum Miejskim w Bad Soden. 

Coraz częściej w wolnych chwilach zasiadał przy 
sztaludze i malował obrazy olejne, akwarele, pastele 
lub robił szkice węglem. Poza architekturą malował 
pejzaże, portrety zaprzyjaźnionych osób, rodziny,  

Mewy - olej na płótnie, 2004 r.
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a szczególnie swoich wnuków. Efektem były wysta-
wy w Darmstadt, Hattersheim, Bad Soden. Ryszard 
jest człowiekiem lubiącym sprawiać przyjemność lu-
dziom, stąd wiele obrazów rozdawał jako prezenty. 
Dużo Jego prac pozostawionych w jeleniogórskim 
mieszkaniu przepadło po wyjeździe na kontrakt i po-
zostaniu poza krajem. Od 2008 r., gdy przeszedł na 
emeryturę, przeniósł się do Frankfurtu nad Menem 
i dopiero wtedy zaczął mieć więcej czasu na malo-
wanie.

Sporo czasu poświęca rodzinie. Syn Krzysztof 
ukończył Akademię Medyczną we Frankfurcie z ty-
tułem doktora. Po kilku latach pracy uzyskał specja-
lizację z chirurgii plastycznej. Ma prywatne gabinety 
i współpracuje ze szpitalem w Darmstadt. Inną pa-
sją Ryszarda są wnuki - Jaś (9 lat) i Julka (4 lata),  
z którymi gra w szachy, bawi się, a przede wszystkim 
nauczył je mówić bardzo dobrze po polsku. Wnuk 
chodzi też dodatkowo do polskiej szkoły. Dziadek 
często przywozi wnuki do Bolesławca i dba o to, by 
doskonaliły język polski. Ryszard jest osobą bardzo 
rodzinną. Pochodzi z ośmioosobowej rodziny, w któ-

rej wszystkie dzieci ukończyły studia - w tym dwóch 
braci to znani profesorowie medycyny - chirurg pla-
styczny i fizjolog. Odległość nie pozwala im na czę-
ste spotkania, ale Ryszard stara się choć raz w roku 
zobaczyć się z nimi. 

Następną pasją małżeństwa Jethonów jest tury-
styka. Odbywają liczne podróże, nie tylko do krajów 
europejskich (są zafascynowani kulturą Hiszpanii  
i Włoch), ale także do Ameryki Południowej (byli  
w Peru, Argentynie i w Meksyku). Szczególne miej-
sce ma w tych podróżach Polska, w której są kilka 
razy w roku. Przyjeżdżają w zimie z wnukami na 
narty do Szklarskiej Poręby, w lecie jadą nad Bałtyk. 
Bolesławiec jest dla Ryszarda nadal drugim miastem. 
Tutaj kupił mieszkanie, a gdy powraca, spotyka się 
z przyjaciółmi, uczestniczy w życiu kulturalnym 
naszego grodu, którego rozwój bacznie obserwuje. 
Podoba Mu się przebudowa BOK, uważa, że nowa 
galeria „siedzi dobrze”, ale fasada mogłaby mieć 
weselsze kolory. Oczywiście ma swoje specjalistycz-
ne spojrzenie na wiele działań architektonicznych  
w mieście, ale potrafi wszystko obiektywnie i życz-
liwie ocenić. 

Bolesławianie, zarówno dorośli jak i młodzież, 
mieli okazję zobaczyć niezwykle interesujący cykl 
obrazów (pejzaże, portrety, martwa natura, bolesła-
wieckie zabytki) na wystawie Jego malarstwa, którą 
otwarto 13 września 2013 r. w Galerii im. Michała 
Twerda w II Liceum Ogólnokształcącym. Wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowaniem przez cały czas 
jej ekspozycji, a jej autor przekonał się, że ma wielu 
przyjaciół, którzy go nie zapomnieli.

Zygmunt Brusiło

Taniec- olej na płótnie, 2013 r.

Ryszard Jethon z wnukiem, 2010 r.
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Gdy w 1986 r. kilku młodych ludzi z Bolesław-
ca postanowiło stworzyć muzyczną grupę grającą  
bluesa i rock, nikt z nich pewnie nie marzył na-
wet, że ta formacja przetrwa przez kilkadziesiąt lat.  
A jednak! Obstawa Prezydenta ciągle koncertuje, gra, 
komponuje… Hasłem zespołu jest proste stwierdze-
nie - Rock&roll ma się dobrze!

W styczniu 2013 r. ukazała się już siódma pły-
ta zespołu zatytułowana „Siedem”. Płyta otrzymała 
wiele dobrych i bardzo dobrych recenzji. Utwory  
z „Siedem” można było usłyszeć m.in. w radiowej 
Trójce i Jedynce, a umieszczone na niej single (utwo-
ry: „Miłość bez granic” i „Idę po twych śladach”) 
gościły w większości rozgłośni radiowych, również 
polonijnych. Znalazły się też w wielu plebiscytach  
i były wysoko notowane na listach przebojów. 

Bolesławiecka grupa muzyczna o nazwie Obstawa 
Prezydenta istnieje od 1986 r. Najpierw koncertowa-
ła tylko w Bolesławcu i jego najbliższych okolicach. 
Szybko jednak zdobywała popularność. Ich muzy-
ka to mieszanina stylów: blues, rock and roll, funk, 
rock i soul. I co ważne, grana na scenie na wielkim 

luzie i  spontanicznie. Koncerty Obstawy Prezyden-
ta to zawsze prawdziwe show z udziałem muzyków  
i publiczności. Grupa to nie tylko formacja muzycz-
na; to przede wszystkim paczka przyjaciół, dla której 
każdy występ to zarówno praca, jak i dobra zabawa. 

Charakterystyczną cechą Obstawy Prezydenta 
są ubrania muzyków. Zawsze są to ciemne (najczę-
ściej czarne) garnitury, białe koszule, czarne krawaty  
i obowiązkowo ciemne okulary. Zespół występuje 
tak ubrany od początku swojej działalności i warto 
podkreślić, że ten pomysł na sceniczne image, znalazł 
wielu naśladowców. Bolesławiecka grupa była pre-
kursorem tego stylu w Polsce. Oczywiście po latach, 
gdy niemal wszystkie tzw. grupy młodzieżowe w kra-
ju - obowiązkowo niemal - musiały prezentować się 
na scenie „na galowo”.

Wielkim krokiem dla kariery zespołu był ich 
pierwszy ogólnopolski występ w Telewizji Polskiej. 
Bolesławieccy rockmani wystąpili w 1997 r. w rela-
cjonowanym w TVP2 „na żywo” V Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W finałach WOŚP Obstawa Prezydenta gościła 
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zresztą wielokrotnie i zawsze była określana mianem 
rewelacji. Warto pamiętać, że członkowie tego zespo-
łu są autorami i wykonawcami nieformalnego hymnu 
WOŚP - utworu zatytułowanego: „Od rana wszystko 
wokół zwariowało”. 

Muzyka i sceniczny image spowodowały ogrom-
ne zainteresowanie grupą przez wielu menagerów 
oraz organizatorów koncertów i festiwali. Otrzymy-
wali i wciąż otrzymują wiele zaproszeń na różnego 
rodzaju koncerty i widowiska. Zespół występował 
już praktycznie we wszystkich dużych miastach  
w Polsce. Koncertował też zagranicą, m.in. w Niem-
czech i w Czechach. 

W 1988 r. Obstawa Prezydenta wystąpiła w kon-
cercie Debiuty XXV Krajowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. Choć nie zdobyli nagrody, to zy-
skali ogromną rzeszę fanów. W 1989 r. swój udział 
na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie 
kończyli jako jedna z kapel, która zyskała najwięk-
szą popularność wśród publiczności. Bolesławieccy 
muzycy brali też udział w innych festiwalach: Przy-
stanek Woodstock, Rawa Blues w Katowicach, Tyski 
Festiwal Muzyczny im. Ryśka Riedla i - co oczywi-
ste - w bolesławieckim Bluesie nad Bobrem. Muzycy 
formacji (Wojciech Szajwaj i Bartek Łęczycki) byli 
też wielokrotnie wykładowcami na różnego rodzaju 
warsztatach muzycznych, zwłaszcza na „BnB”. 

Na koncertach zespół wykonuje głównie własne 
utwory, ale też i piosenki takich wykonawców jak: 
Rolling Stones, Blues Brothers, Chuck Berry. Za-
wsze jednak utwory te mają aranżację inną od orygi-
nałów, nie jest to więc jedynie kopiowanie wielkich 
gwiazd sceny rockandrollowej, a własna interpretacja 
znanych i cenionych zespołów oraz indywidualnych  

wykonawców sceny rockandrollowej. 
Obstawę Prezydenta najczęściej można obecnie 

oglądać i słyszeć w różnych klubach muzycznych, 
podczas dużych festiwali, na zlotach motocykli oraz 
podczas wielkich imprez plenerowych. Najczęściej 
grają poza Bolesławcem, ale zespół uczestniczy też 
i w lokalnych imprezach - kilkukrotnie w czasie  
Bolesławieckich Świąt Ceramiki, czy w koncertach  
z okazji Dni Bolesławca. 

Przez kilkadziesiąt lat swojego istnienia Obsta-
wa Prezydenta dała niezliczoną ilość koncertów. Ma 
za sobą również ogromną ilość występów zarówno 
na antenach stacji radiowych, jak i w różnych tele-
wizjach. Zespół ma na koncie również wiele nagród  
i wyróżnień. Ich płyta „O nic mnie nie pytaj” była 
nominowana do Fryderyków 2010. 

Dotychczasowe płyty zespołu: „Rhythm and 
Blues” (1991), „Musisz to mieć” (1994), „100% na 
żywo” (1996), „Polaczek... czyli rura” (1998), „Za-
wsze w stronę bluesa” (2006), „O nic mnie nie pytaj” 
(2009), „Siedem” (2012).

Aktualny skład: Janusz „Estep” Wykpisz (śpiew), 
Sławomir „Hetman” Sobieski (gitara), Igor „Cuker-
ro” Łojko (harmonijka ustna), Andrzej „Gino” Mal-
cher (bas), Andrzej „Urko” Urban (perkusja) i Bogu-
sław „Bodi” Kłak (instrumenty klawiszowe). 

W zespole występowali wcześniej m.in.: Jacek 
„Orzeł” Lubiński, Leszek „Krawczan” Krawczew-
ski, Krzysztof Burdzy, Wojciech Szajwaj, Andrzej 
„Ostry” Pawlikowski, Waldemar „ACE” Mleczko, 
Bartek „Boruta” Łęczycki i Artur Kowalczyk.

Andrzej Żurek
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Sumptuastic – romantyczni i przebojowi  

Gdy pojawiają się na scenie, widownia niemal 
szaleje - słychać gromkie oklaski i ogromny aplauz. 
Fani zespołu to głównie młodzież, ale wśród wielbi-
cieli grupy są także ludzie starsi i dojrzali muzycz-
nie. Od lat grupa ma swój formalny Fan Klub, który 
jeździ z zespołem do najdalszych zakątków Polski,  
a nawet i świata, bo Sumptuastic koncertował już  
bowiem w wielu krajach, m.in. w Niemczech i USA. 

Sumptuastic to sześcioosobowa grupa pochodzą-
ca z Bolesławca, która powstała w 2000 r. Właściwie 
zespół stworzony został w Kruszynie, ale od począt-
ku prezentuje się jako grupa bolesławiecka. Kom-
pozycje zespołu to romantyczne utwory mówiące  
o miłości, pragnieniach, przyjaźni i codziennym  
życiu. Linia muzyczna piosenek Sumptuastic spra-
wia, że utwory grupy łatwo wpadają w ucho i „chwy-
tają” za serce. 

Inicjatorami stworzenia zespołu byli Andrzej Ja-
nusz oraz Marek Zając. Zespół wykonuje tylko swoje 
autorskie kompozycje, za któtymi stoi zwykle Andrzej. 
Sumptuastic to trzeci, muzyczny projekt wspomnia-
nej pary. 

Pierwsze próby duetu z własną muzyką i własny-
mi tekstami miały swój początek już w roku 1995. 
Wówczas to powstała pierwsza grupa Andrzeja Janu-
sza – zespół o nazwie Black Spider. Grupa przetrwa-
ła jednak zaledwie rok. Grała koncerty głównie w 
Bolesławcu i okolicznych miejscowościach. Drugim 
pomysłem Andrzeja – już wspólnie z Markiem – był 
zespół Index. Wydawało się, że może to być trafiony 
projekt. Zespół miał już nawet w dorobku promocyj-
ny singiel pt. „Rex” (wydany przez wytwórnię ESKA 
Music z Zabrza). Grupa jednak nie przebiła się do 
większego grona słuchaczy. 

W 2000 r. Andrzej i Marek postanowili stworzyć 
kolejną, trzecią już formację. Nazwali ją Sumptuastic 
i okazało się, że to jest to! 

Wydany w 2003 r. przez wytwórnię Hit’n’Hot 
Music debiutancki album grupy – „…bo to wszyst-
ko jest Dla Ciebie” osiągnął wielki sukces. Sprzedał 
się w ogromnym, jak na ówczesne czasy, nakładzie 
- bo w ilości ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Drugi 
album zespołu „Cisza” (2005 r. – Hit’n’Hot Music) 
ugruntował dużą już wówczas popularność zespołu. 

Obecny skład zespołu Sumptuastic: Magdalena Zguda, Andrzej Janusz, Marek Zając, Tomasz Bubieńczyk, Wojciech Szajwaj 
fot. archiwum zespołu
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Zdobył uznanie aż 45 tysięcy nabywców. Grupa stała 
się znana przez fanów. Zaczęła pojawiać się na sce-
nach ogólnopolskich, koncertowała na największych 
imprezach plenerowych. 

Swoistym przełomem był rok 2006. Sumptuastic 
podpisał wówczas kontrakt z Maciejem Durczakiem 
i firmą Rock House Entertainment. Umowa pozwo-
liła zaistnieć zespołowi w ogólnopolskich mediach, 
co jest obecnie bardzo istotnym warunkiem zyskania 
szerokiej popularności. 

„Dzieckiem” umowy z Rock House Entertain- 
ment był wydany we wrześniu 2006 r. trzeci al-
bum zespołu „Bez ciemności nie ma snów”. Przez 
pierwsze tygodnie od premiery płyty album ten był 
jednym z najchętniej kupowanych w Polsce. Już w 
premierowym tygodniu – jako tzw. najwyższa no-
wość – album zadebiutował na 12 pozycji listy OLiS 
(istniejąca od października 2000 r. Oficjalna Lista 
Sprzedaży Związku Producentów Audio Video). Już 
w następnym tygodniu album trafił do „topowej” 10 
OLiS. Wydanie tej płyty poprzedziła jednak świetna 
akcja promocyjna. Był to m.in. występ Sumptuastic 
na Sopot Festival 2006, do którego to pokazu zespół 
zakwalifikował się, jako jeden z pięciu finalistów wy-
branych przez słuchaczy Radia Zet. W owym czasie 
piosenka „Za jeden uśmiech Twój” przez kilkanaście 
tygodni była jednym z najczęściej odtwarzanych 
przebojów w ogólnopolskich stacjach radiowych. 
Drugim singlem promującym album był jego utwór 
tytułowy „Bez ciemności nie ma snów”. Utwór ten 
można też śmiało nazwać przebojem. Finalnie bo-
wiem trzeci album zespołu zdobył status Złotej Płyty.

W 2007 r. Sumptuastic ponownie wystąpił na  
Sopot Festiwal. Tym razem z utworem „Opuszczo-
ny”, który – jak i poprzednie kompozycje zespołu 
– stał się ogólnopolskim przebojem. Grupa zaczęła 
koncertować wówczas bardzo często. Trasy wystę-
pów trwały po kilka, kilkanaście tygodni. Muzycy 
nie mieli nawet czasu na tworzenie nowych kom-
pozycji. Dlatego też kolejny album powstał dopiero  
w 2009 r. Nosił nazwę „Iluzjoniści”, a miał pre-
mierę we wrześniu 2009 r. Płytę wydała wytwórnia 
MyMusic Group, a singlem promującym album był 
utwór „Mali Wielcy”. Kompozycja ta przez kilkana-
ście tygodni zajmowała czołowe miejsca na przeróż-
nych ogólnopolskich listach przebojów, otrzymując  
w konsekwencji tytuł „Ballady Roku 2009” przyzna-
wany przez Radio FaMa. Drugim singlem promu-
jącym album „Iluzjoniści” był utwór „Kiedy mrok 
pochwyci mnie”. I ta kompozycja zyskała miano 

przeboju w kilku krajowych rozgłośniach radiowych.
   Oprócz sukcesów na listach przebojów i w ran-

kingach sprzedaży albumów Sumptuastic od wielu 
lat należy do ścisłej krajowej czołówki pod wzglę-
dem ilości granych koncertów. Ma na swoim koncie 
kilkaset występów w kraju i za granicą.

Szczególny dla grupy był rok 2010. Zespół 
świętował bowiem 10-lecie swojego istnienia.  
Z tej okazji przygotował specjalną płytę zatytułowa-
ną „The Best of”. Umieszczono na niej osiemnaście 
największych przebojów zespołu oraz dwa premiero-
we utwory: „Skrzydła” i „Dopóki Jesteś”. Premiera 
albumu odbyła się 3 grudnia, a wydał go Universal 
Music Polska. I ten album należał do najlepiej sprze-
dających się w Polsce.

W chwili obecnej zespół ugruntował już swoją 
pozycję na polskiej scenie muzycznej. Jest zapra-
szany na wiele prestiżowych imprez plenerowych 
oraz na występy w różnych rozgłośniach radio-
wych i stacjach telewizyjnych. Prezentował się m.in.  
w TVP (Teleexpress, Qadrans qltury), TVN (Dzień 
Dobry TVN), w Telewizji Regionalnej, czy w stacji 
iTV (Polska), w klubach muzycznych. Grał też wie-
le koncertów okolicznościowych z okazji dni miast. 
Sumptuastic występował także w Bolesławcu m.in. 
w czasie Bolesławieckich Świąt Ceramiki.

Dotychczasowe płyty zespołu: „Bo to wszystko 
jest dla Ciebie” (2003), „Cisza” (2005), „Bez ciem-
ności nie ma snów” (2006), „Iluzjoniści” (2009), 
„The Best of” (2010).

Największe przeboje: „Kołysanka”, „Za jeden 
uśmiech Twój”,  „Bo mam Ciebie”, „Niebo bez Cie-
bie”.

Obecny skład zespołu to: Andrzej Janusz – lider, 
kompozytor, autor tekstów, wokal; Magdalena Zguda 
– wokal; Wojciech Szajwaj – gitara; Tomasz Bubień-
czyk – perkusja; Marek Zając – keys; Marek Stefa-
niak – bas.

Byli członkowie Sumptuastic: Konrad Truszkow-
ski – wokal (od 2000 do 2001), Przemysław Rudyk – 
gitara, wokal (od 2001 do 2004), Robert Opała – bas 
(od 2000 do 2008), Wojciech Gulis – bas (od 2008 
do 2009), Izabela Tarka – wokal (od 2000 do 2010), 
Joanna Iwanowska – wokal (od 2000 do 2012) oraz 
Aleksandra Ziora - wokal (od 2010 do 2014 ).

Andrzej Żurek
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Sabina – smaki życia

„Co pijesz? Wodę czy falę”
(John Fowles, Mag)

Mieszkanie Sabiny Hil - niebanalne wnętrze wy-
pełnione obrazami, nasycone kwiatami i stylowymi 
przedmiotami, gobelin na tle białej ściany, pięknie 
dekorowane kielichy, w których gospodyni podaje 
wino.... Taka przestrzeń inspiruje, pobudza wyobraź-
nię i wiele mówi o osobie, która tu mieszka - o tym, 
że dbanie o estetykę i piękno to jej sposób na celebra-
cję życia, szukania jego smaków.

Na pytanie, czym są dla niej piękne przedmioty, 
Sabina mówi: Rzeczy piękne, które mnie otaczają, 
są to przedmioty sentymentalne, które kojarzą mi się  
z konkretnymi osobami i zdarzeniami, jak zdjęcia czy 
obrazy malowane tylko dla mnie. Bo piękno zależy 
ode mnie, jest kwestią moich wyborów i mojej wrażli-
wości. Nie zgadzam się na brzydotę otoczenia. Pozor-

nie wydaje się to mało ważne, ale to właśnie dbałość 
o szczegóły decyduje o harmonii całości. Jak się je 
zaniedba, pojawi się zgrzyt, dyskomfort - dotyczy to 
mieszkania, stołu, ubioru… Sabina, widząc niesto-
sowność, czy to w zachowaniu czy w otoczeniu, daje 
temu wyraz. Mówi: Nie zgadzam się, nie akceptuję, 
nie daję sobie mydlić oczu. Trzeba zmieniać, ulep-
szać, upiększać.

Jeśli uznamy, że styl to tworzenie wokół siebie 
aury dobrego smaku, to Sabina jest tego znakomitym 
przykładem. Kiedy spotykam ją na ulicy, wyróżnia 
się niebanalnym wyglądem, wyrazistą sylwetką. 
Jest kreatywna, nie boi się ultrakobiecych, wyróż-
niających ją z tłumu drobiazgów, jak nostalgiczne 
mitenki, perełki, małe torebeczki, mufki, kapelu-
sze, umiejętnie dobiera szale, chusty i inne detale. 
Pytana o modę, mówi: Nie przeglądam katalogów 
modowych ani blogów w internecie. Gdy kupuję 
ubrania, nie mam wątpliwości, wiem, co mi odpo-
wiada. Lekceważę standardy. Według mnie osoby, 
które kierują się wskazówkami z „czasopism dla 
pań” nie mają własnego zdania, boją się wychylić.  
Dobrą markę można „wyłowić” w sklepach second 
hand, ale trzeba mieć wyczulone oko na jakość, krój, 
piękno.

Sabina podkreśla, że trzeba umieć zachować 
dystans i nie dać się zwieść rynkowym pokusom. 
Uważnie obserwuje, jak ubierają się kobiety i ma 
wątpliwości, czy prezentują one dobry, nowoczesny 
„look”. Z tego powodu zorganizowała w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Bolesławcu cykl spotkań  
z kobietami. Pragnęła rozbudzić ich wyobraźnię, roz-

Biżuteria wykonana przez Sabinę Hil Biżuteria wykonana przez Sabinę Hil
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winąć kreatywność, nauczyć jak podkreślać i ekspo-
nować cechy osobowości, w jaki sposób poprawić 
sobie samopoczucie. Na pierwszym spotkaniu Sabina 
wspólnie z uczestniczkami zastanawiała się, jak ze-
rwać ze stereotypem „szarej myszki”, jak pokonywać 
bariery, które hamują pomysłowość, jak harmonijnie 
dobierać ubranie do figury, wieku i okazji, jak, nie 
wydając fortuny, ubrać się dobrze i gustownie. Panie 
zastanawiały się, czy można mówić o stylu „typo-
wej” Polki i jaki jest jej stosunek do mody lansowanej  
w kolorowych pismach. Tematy te wywołały ożywio-
ną dyskusję i doprowadziły do konkluzji, że warto je 
praktycznie zilustrować. Na drugim spotkaniu zorga-
nizowano pokaz, w którym wykorzystano przynie-
sione ubrania i dodatki. Modelki prezentowały swój, 
nierzadko odważny, styl i poddały się bezwzględnej, 
acz życzliwej krytyce oglądających. Nie zabrakło 
strojów powściągliwych, ale też kontrolowanego  
kiczu. Dyskutowano, co można zrobić z szafą, w której 
królują ciemne kolory i ubrania sprzed kilku sezonów 
oraz jak uatrakcyjnić klasyczne dżinsy. Sabina, kre-
atywna i pełna pomysłów, udowodniła zebranym, że 
warto odwrócić się od mody łatwej, gotowej, standar-
dowej i dzięki wyobraźni stworzyć swój własny styl.

Jedną z pasji Sabiny jest tworzenie biżuterii. Po-
dziw budzą jej naszyjniki, bransolety, pierścionki 
wykonane precyzyjnie, o niepowtarzalnych formach 
i subtelnych kolorach. Początkowo wykonywała ory-
ginalną biżuterię ceramiczną, by z czasem skupić się 
na kamieniach szlachetnych łączonych z wysokoga-
tunkowym szkłem japońskim. Naturalne uzdolnienia, 

talent i estetyczna wrażliwość spowodowały, że pod-
jęła decyzję, by spróbować własnych sił w tej dzie-
dzinie. Zobaczyłam kiedyś rzecz wykonaną tą techni-
ką, tak piękną, że zapragnęłam ją mieć. A ponieważ 
jest to biżuteria bardzo droga, pomyślałam, że skoro 
chcę ją mieć, muszę ją zrobić. I tak to się zaczęło.

Z ciekawością pytam o szczegóły. Kupuję kamień, 
przyglądam mu się, widzę, że on ode mnie czegoś wy-
maga, że proponuje... formę. Szukam rozwiązań tech-
nicznych, spędzam godziny w internecie, bo brakuje 
literatury. Potem wymyślam, dopasowuję, dobieram. 
Pracuję w pocie czoła, do granic zmęczenia, aż do 
chwili, kiedy osiągam zamierzony cel. Ten moment 
cieszy najbardziej. Ale potrafię być obiektywna. 
Wiem, kiedy coś się nie uda, nie mam dla siebie taryfy 
ulgowej. 

Sabina nie posiada dyplomu uczelni artystycznej, 
a mimo to jest przykładem osoby, która może osią-
gnąć spełnienie artystyczne w wybranej przez siebie 
dziedzinie. Największą satysfakcję mam wtedy, kiedy 
rzecz przeze mnie zrobiona podoba się również in-
nym, jest zauważona i otrzymuje przychylne komen-
tarze. To mnie mobilizuje do dalszych poszukiwań, 
daje energię. 

Sabina - utalentowana, aktywna, twórcza i otwar-
ta na świat, z powodzeniem inspiruje innych swoją 
umiejętnością smakowania życia.

Danuta Maślicka
zdjęcia ze zbiorów Sabiny Hil 

Biżuteria wykonana przez Sabinę Hil
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Nie wyobrażam sobie życia bez pomysłu. Rozmowa z Danutą Maślicką
V Wspomnienia bolesławian

Elegancka, elokwentna, energiczna i emanują-
ca ciepłem erudytka. Kocha srebrną biżuterię, ka-
pelusze i piękno w każdej postaci. Od lat 60-tych 
związana z Bolesławcem. Tu zrealizowała wszyst-
kie swoje pasje. Zawsze aktywna, bo jak sama 
twierdzi: „Chcę być aktywnym twórcą, czyli kimś 
kto może próbować coś powiedzieć światu od sie-
bie”. Dlatego tka swój wewnętrzny - pełen wraż-
liwości na krzywdę i niesprawiedliwość - świat. 
Wciąż szuka ludzi, by zadawać im pytania i uważ-
nie słuchać odpowiedzi. Uczestniczy w historii,  
z uporem ją zapisując, bo zależy jej, by przetrwała 
o nas prawda. Poetka, która ma odwagę mówić wła-
snym językiem o sprawach ważnych. Danuta Maślic-
ka…

Ewa Ołenicz-Bernacka: Należysz do ludzi,  
z którymi zawsze można prowadzić długie dyspu-
ty na każdy temat. Zacznijmy więc od tego, że ten 
rok był dla ciebie szczególny, ważny, bo…

Danuta Maślicka: Tak, to był ważny rok. W tym 
roku umarła moja mama. Choć powolne odchodzenie 
matki powinno mnie przygotować, nic z tego. Boli 
tak samo jak śmierć nagła i niespodziewana. Zosta-
wia z pytaniami, czy odpowiedziałam miłością na 
miłość tej, która uciekła z małymi dziećmi z ukocha-
nego Wilna, twierdząc z przekonaniem: „…tu Pol-
ski nie będzie”. Mama. Ksiądz Tischner powiedział 

kiedyś, że prawdziwe święte to matki wielodzietne. 
Tak jak moja. O mamie napisałam między innymi 
wiersz zatytułowany Pudełko. Jest o tym, jak mama 
wyklejała nocami pudełka ze słomki, by zarobić parę 
groszy. Obszywała swoją gromadkę i czytała wieczo-
rami bajki. Tak, moje gniazdo rodzinne było lepione 
matczynymi rękami.

W tym roku zmarł Tadeusz Mazowiecki. Ten, któ-
ry mówił do nas Wielkimi Literami i zajmował jasne 
stanowisko w obliczu rzeczy niedopuszczalnych… 
To on rok przed śmiercią powiedział, że tyle nam się 
udało. Nie polała się krew, porozumiewamy się i niech 
nas ręka boska broni, byśmy to zmarnowali. Jaka by-
łam dumna z jego postawy jako wysłannika ONZ  
w Bośni i jak zdenerwowana, kiedy przeprowadzałam 
z nim wywiad w Bolesławcu dla młodziutkiej telewi-
zji lokalnej. Był potem jeszcze raz w naszym mieście. 
Wart zapamiętania jest zamieszczony w „Tygodniku 
Powszechnym”, a ułożony wspólnie z wnuczką jego 
„Manifest”, którego wybrane punkty chciałabym 
zacytować, bo je lubię i uznaję za naprawdę ważne: 
„Każdy obywatel przedstawia urzędowi skarbowemu 
streszczenie jednej książki, którą przeczytał w roku 
podatkowym. Nienawiść jest traktowana jako choro-
ba. Rodzice zapewniają dzieciom, dzieci rodzicom 
więcej czasu i uśmiechu. Uśmiech na ulicy, w szkole 
lub w urzędzie nagradzany jest specjalnym bonem 
obywatelskim. Narzekanie na wszystko jest zabro-
nione”. Kapitalne, prawda?

W tym roku udało mi się również zamknąć ko-
lejny tomik poezji, który ukaże się już pewnie  
w następnym roku, ale ten był również z tego wzglę-
du znaczący.

Z profesor Joanną Pensonową, Gdańsk 2010 r.
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Zanim opowiesz o nim choć trochę więcej, czy 
namówię Cię na wspomnienia o bliskich, matce…  
W jednym z wierszy napisałaś kiedyś:
Taki głupi telefon
dzisiaj...
I zawstydziła się chwila, 
że
nie przeczekała
tęsknoty.

Co teraz zrobisz z tą tęsknotą? 
To był niecierpliwy telefon do dorastają-

cego syna... Uczę się panować nad emocjami. 
Nie pozwalam też zapomnieć przeżytych razem  
z rodziną chwil i mimo rozproszenia (każde z sied-
miorga rodzeństwa mieszka gdzie indziej) staram 
się, żebyśmy byli blisko siebie. Pomagam pamię-
ci - gromadzę stare zdjęcia, zbieram wspomnienia, 
tworzę drzewo genealogiczne i archiwum rodzinne. 
Potem to wszystko powielam i wysyłam każdemu  
z osobna. Dzięki temu wiemy o sobie i wspieramy się, 
bo taki był właśnie testament naszej mamy: „Dzieci 
kochajcie się i pomagajcie sobie nawzajem. Tylko to 
jest ważne w życiu”.

W tym przekonaniu, że miłość, zwłaszcza ro-
dzinna, jest najważniejsza, dojrzewałaś do bycia 
tym, kim jesteś, ale przecież nie zawsze było łatwo 
i prosto. Opowiedz o swoich studiach, zwłaszcza  
o doktoracie. W jakich okolicznościach powstawał 
i czemu był poświęcony?

Po zdaniu matury złożyłam papiery na Uniwersy-
tet Jagielloński w Krakowie na polonistykę. Zawia-
domienie o egzaminie wstępnym musiałam wyrzucić 

do kosza, bo rodzice oczekiwali ode mnie, najstarszej 
z rodzeństwa, że pójdę do pracy. Było ciężko. Ojciec 
wyznawał zasadę: „Bóg dał dzieci, da na dzieci”. Ale 
nie dawał. Owszem pracował, ale nie wszystkie zaro-
bione pieniądze trafiały do budżetu rodzinnego. Rozu-
miałam, że muszę pomóc, ale co z moimi ambicjami? 
Poszłam na rok do pracy i tu, ciekawostka, pracowałam  
w Hufcu ZHP w Legnicy, który mieścił się w gma-
chu PZPR. Jej sekretarzem był późniejszy prokurator  
w Bolesławcu, towarzysz Franciszek Senderecki, ten, 
który wsadził mnie do więzienia w 1984 r.

Potem - dosłownie - wybłagałam u rodziców 
możliwość nauki w Studium Nauczycielskim we 
Wrocławiu, na filologii polskiej. Po skończeniu 
podjęłam pracę w SP nr 6 w Bolesławcu. Czu-
łam się jednak kiepsko, chciałam studiować da-
lej. Ponownie złożyłam papiery na UJ i otrzy-
małam zawiadomienie o egzaminie z … Opola. 
Obowiązywała rejonizacja. Skończyłam więc za-
ocznie pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej  
w Opolu. Pracę magisterską pisałam z socjologii, do-
tyczyła Polaków reemigrantów z Bośni. Studia były 
wielkim obciążeniem - miałam już wtedy rodzinę  
i pracowałam. A przy tym pomagałam mamie, która 
sama, bo ojciec umarł, wychowywała jeszcze troje 
dzieci.

Uczyłam języka polskiego w Zespole Szkół 
Zawodowych w Bolesławcu. Po pewnym cza-
sie otrzymałam również propozycję prowadzenia 
nowego przedmiotu „Przysposobienia do życia  
w rodzinie”. Czułam się wyróżniona, bo to było 
wyzwanie. Przedmiot cieszył się u uczniów powo-

Z księdzem Józefem Tischnerem u Stanisława Borowskiego Z Tadeuszem Mazowieckim, Jelenia Góra 1993 r. 
(z lewej D.M. po prawej – E. Hałubiec)
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dzeniem. To właśnie wtedy mąż podsunął mi infor-
mację o studiach doktoranckich w Instytucie Ba-
dań Pedagogicznych w Warszawie. Zgłosiłam się 
na egzaminy. Byłam jedną z 13 przyjętych osób na 
80 zdających. Moja praca, której promotorem był 
prof. Mikołaj Kozakiewicz, dotycząca poglądów 
młodzieży na temat życia seksualnego, małżeństwa  
i rodziny oraz wpływu na nie przedmiotu przyspo-
sobienie do życia w rodzinie, była częścią monogra-
fii pt. Oświata i wychowanie wobec zmian społecz-
nych w Polsce i na świecie. Badaniami objęłam 1300 
uczniów szkół ponadpodstawowych w Bolesławcu  
i Jeleniej Górze.

Związany jest z tym pewien zabawny incydent. 
Kiedy w 1984 r. panowie z SB robili u nas w miesz-
kaniu rewizję, z błyskiem w oku rzucili się na zadru-
kowane płachty papieru obliczeniowego, myśląc,  
że znaleźli dowody mojej niecnej działalności opozy-
cyjnej. Jakiż był ich zawód. Sytuacja powtórzyła się 
w garażu, w którym złożone były sterty kwestiona-
riuszy uznanych przez nich za konspiracyjną bibułę.

Historia mojego doktoratu obfituje w takie zda-
rzenia, które dzisiaj można nazwać „smaczkami 
PRL-u”. Zostałam aresztowana 15 czerwca 1984 r., 
a na 16 miałam umówione spotkanie z profesorem 
w Warszawie, na które oczywiście nie dotarłam. 
Usprawiedliwienie wysłałam z Kleczkowskiej. Zdzi-
wienie profesora oddaje wysłany do więzienia list,  
w którym zapewnia mnie o „niezmiennej życzliwości”  
i o tym, że nie zamierza skreślać mnie z listy dokto-
rantów mimo nacisków ze strony Komitetu Central-
nego PZPR, o czym dowiedziałam się później.

Szlachetna postawa profesora Mikołaja Kozakie-
wicza wzmocniła moją motywację, żeby nie rezy-
gnować, choć obrona doktoratu wisiała na włosku. 
Poczta na polecenie SB przetrzymywała korespon-
dencję do mnie z Warszawy, żebym nie stawiła się 
na obronę, na której termin czekałam prawie 2 lata. 
Dyrektorka SP nr 9, do której „zesłano” mnie po wyj-
ściu z więzienia, z polecenia władz oświatowych nie 
udzieliła mi urlopu na wyjazd do Warszawy. Wiado-
mość o terminie otrzymałam inną drogą i mimo zaka-
zu pojechałam. Po obronie nadal pracowałam w SP  
nr 9, by w 1989 r. przejść do I LO.

Uczyłaś różnych przedmiotów, ale powiedz-
my wprost, Twoje zainteresowania wykraczały 
poza ściśle wyznaczone granice jednej dziedziny  
wiedzy. W swojej pracy wykorzystywałaś różne 
metody, by przekazywać innym to, co uważałaś za 
ważne i niezbędne w edukacji. Przy Zespole Szkół 

Zawodowych w Bolesławcu stworzyłaś wyjątko-
wą Izbę Pamięci, która była dla Ciebie szczególnie 
ważna.

Tak, ucząc języka polskiego, bardzo mocno prze-
żywałam utwory poświęcone II wojnie światowej. 
Wreszcie zadałam sobie pytanie o kobiety. O to, jak 
wtedy sobie radziły? Czy walczyły, czego się bały? 
Tak powstała Izba Pamięci, którą zatytułowałam: 
„Kobiety czasów II wojny światowej”. Poświęciłam 
temu zadaniu mnóstwo czasu. Pisałam listy do kobiet 
z całej Polski i nie tylko. Nawiązałam kontakt z pi-
sarką Zofią Romanowiczową, która w Paryżu prowa-
dziła polską księgarnię Libella. Korespondowałam 
z inną pisarką - Wandą Kiedrzyńską, która wydała 
listy więzienne Krystyny Wituskiej wysyłane z ber-
lińskiego więzienia Alt-Moabit do rodziny w Polsce 
pt. Na granicy życia i śmierci. Otrzymałam od niej 
egzemplarz z dedykacją: „Młodzieży w Bolesławcu 
z pragnieniem, by poznała młodzież pokolenia wo-
jennego”. W Izbie Pamięci znalazły się też pamiątki 
z czasów partyzantki jugosłowiańskiej. Wcześniej 
nie wiedziałam, że w Bolesławcu żyje tyle kobiet 
partyzantek - reemigrantek z Bośni. Bohaterek, 
których nikt tak naprawdę nie znał. Od nich do-
wiadywałam się, że kobiety brały czynny udział  
w wojnie, bo skąd miałam na przykład wiedzieć, że 
istniały bataliony kobiece w armii Andersa, skoro nie 
uczono nas tego na lekcjach historii? Lekarki, sanita-
riuszki, łączniczki i … więźniarki obozów koncen-
tracyjnych. W tej Izbie Pamięci bardzo rozbudowany 
był dział więźniarek z Ravensbrück, wśród których 
była Pani Helena Tyrankiewicz. Dzięki ówczesnej 
dyrektor I LO Annie Banieckiej, która stała nieja-

Uroczyste otwarcie Izby Pamięci poświęconej kobietom czasu II 
wojny światowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Bolesław-
cu 8.05.1975 r. Obecni m.in.: więźniarki obozu Ravensbrück  
– bolesławianki, attaché kulturalny Jugosławii, kobiety walczące 
w partyzantce jugosłowiańskiej, władze oświatowe
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ko na straży pamiątek po Pani Helenie, kilka z nich 
udało mi się pozyskać. Prowadziłam wtedy szeroką  
i bardzo wzruszającą korespondencję z paniami, któ-
re przeżyły Ravensbrück i wierzyć im się nie chcia-
ło, że jest ktoś z młodszego pokolenia, kto trudzi się, 
by ukazać i przypomnieć ich wojenne losy. Była to 
dla mnie przejmująca i pouczająca lekcja historii.  
W Izbie Pamięci prowadziłam zajęcia dla uczniów  
z bolesławieckich szkół.

Potem mogłam postawy tych wspaniałych ko-
biet skonfrontować z zachowaniami dziewczyn, któ-
re spotkałam, między innymi w więzieniu. Myślę 
o babkach z eS-ki, czyli z Solidarności. Tak o nas 
mówiły w więzieniu na Kleczkowskiej we Wrocła-
wiu więźniarki kryminalne i szanowały nas. Warto 
pamiętać, że kobiety w opozycji antykomunistycznej 
pisały, redagowały, drukowały, przemycały, kolpor-
towały, ukrywały facetów, których poszukiwało SB 
i … tych czasowników można by wymienić dużo 
więcej. Nawet w kościele znalazło się dla nich miej-
sce. Wygłaszały spod ołtarza wykłady i prelekcje. 
Po prostu aktywnie uczestniczyły. U nas w Bole-
sławcu gościły takie sławne panie jak aktorka Halina 
Mikołajska czy (nota bene również w moim domu) 
koleżanka szkolna papieża Jana Pawła II Wanda 
Półtawska i znana z Pamiętnika młodej lekarki Ewa 
Szumańska, którą do Bolesławca przywiózł nasz 
syn. Kobiety czytały Pismo święte podczas mszy, 
organizowały akcje charytatywne, układały pod 
osłoną nocy krzyże z kwiatów. Po 1989 r. ich udział  
w walce o wolność wymazano z pamięci zbiorowej, 
bo demokracja w Polsce ubrała się w męski garnitur.

 Kobiety nie tylko obecne w życiu publicznym, 
aktywnie uczestniczyły w najważniejszych wyda-
rzeniach, angażowały się w mnóstwo różnorod-
nych działań, o czym trzeba pamiętać. Sądzę jed-
nak, że lata 90-te ubiegłego stulecia były również 
pod tym względem obfite?

No tak, lata 90-te były gęste od zdarzeń, aktyw-
ności, wzruszeń i rozczarowań. Wygrywając konkurs 
na dyrektora BOK-u (uwierz mi, papiery złożyłam  
w ostatniej chwili), nie przeczuwałam ogromu pro-
blemów, jakie przede mną staną. Jednocześnie po-
ważnie traktowałam rolę radnej. Ważnym zadaniem 
było tworzenie telewizji lokalnej, o czym piszę  
w Roczniku Bolesławieckim z 2009 r. W nim również 
jest informacja o Targach Ceramiki, które zainicjo-
wałam.

Dobrze pamiętam koncepcję działalności Bole-
sławieckiego Ośrodka Kultury, która zamykała się  

w krótkim haśle: „Mariaż kultury z oświatą”. Uważa-
łam, że czytanie poezji, oglądanie obrazów, słuchanie 
muzyki czy podziw dla człowieka, a także zachwyt 
nad urodą świata, nie są umiejętnościami danymi raz 
na zawsze. Trzeba uczyć, a do odbioru dzieła arty-
stycznego przygotować.

Może w następnym roku uda się przedstawić te 
lata (1990-2001) i przypomnieć mieszkańcom ów-
czesną działalność BOK-u, ale warto pamiętać, że to 
pod naszymi skrzydłami rodziły się i rozwijały nasze 
sztandarowe projekty takie jak Blues nad Bobrem. 
Coraz wyższe uznanie i rozgłos zdobywał Ogólno-
polski Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. Od 1990 r. 
kolejne jego edycje zaczęły nabierać autentycznego 
rozmachu. Kiedy mówię o plenerach, muszę wspo-
mnieć własną w nich rolę. Zwłaszcza, że w latach 90. 
pozyskiwanie funduszy europejskich dopiero raczko-
wało, a mnie przez 6 lat udawało się tak konstruować 
projekty do Euroregionu Nysa, że otrzymywaliśmy 
dotacje. Podkreślałam w nich międzynarodowy 
charakter plenerów, co zobowiązywało komisarza 
do większego ich umiędzynarodowienia (dopiero  
w 1996 r. nazwę przekształcono z ogólnopolski na 
międzynarodowy) z akcentem na transgraniczność. 
Działając w Euroregionie, trzymałam rękę na pulsie. 
Nieskromnie przypomnę również moje dwa opraco-
wania na ten temat: Ogólnopolskie plenery ceramicz-
no-rzeźbiarskie w Bolesławcu w latach 1964-1994. 
Uczestnicy i 40 lat bolesławieckich plenerów z 2004 r.

W Euroregionie Neisse - Nisa - Nysa pracowa-
łam od początku jego istnienia. Była to aktywność 
niezwykle mnie absorbująca. Dyskusje, spotkania, 
pomysły, wyjazdy do Niemiec, Czech, Jeleniej Góry 
były dodatkowym obciążeniem, ale jakże inspiru-
jącym. Byłam zwolenniczką tworzenia klubów eu-
ropejskich w szkołach (zob. Biuletyn Informacyjny 
Euroregionu Nysa, nr 39 1998/1999). Próbowałam 
zachęcić nauczycieli do tej idei. Owocem mojego za-
angażowania było niewątpliwie skuteczne zabieganie 
o dotacje z Funduszu PHARE (tzw. miękkie projek-
ty) dla plenerów i Bluesa nad Bobrem.

W BOK-u organizowałam wiele wystaw o róż-
nej tematyce: malarstwo, rzeźba, ceramika, tkanina, 
szkło artystyczne, fotografia, plakaty, scenografie  
filmowe… Dużo tego było. Penetrowałam środowi-
ska lokalne, szukając obiektów godnych pokazania. 
I tak powstała pamiętna wystawa (1998 r.) pt. „Ju-
gosławia jaką pamiętamy i jakiej nie znamy”, która 
zilustrowała życie rodzinne Polaków na emigracji  
w Bośni. Aby ją przygotować, objeżdżałam wioski 
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wokół Bolesławca, ściągając sprzęty, pamiątki, zdję-
cia, jakie przywieźli ze sobą reemigranci z Bośni. 
Wystawę połączyłam z degustacją potraw, które się 
tutaj przyjęły. Cieszyła się ogromnym powodzeniem. 
Sporą atrakcją okazało się spotkanie z koresponden-
tem wojennym w Bośni, Konstantym Gebertem, 
pseudonim Dawid Warszawski, którego polecił nam 
Tadeusz Mazowiecki, ponieważ sam nie mógł przy-
jechać.

Inna wystawa, wcześniejsza (1996 r.), którą zor-
ganizowałam wspólnie z Towarzystwem Polsko-
-Francuskim, pokazała oblicze reemigracji z Francji. 
Zatytułowana „Les sac de voyage” była sentymen-
talnym wspomnieniem Polaków, którzy rzucili swo-
je już uporządkowane życie na obczyźnie i wrócili  
do ojczyzny. Zdjęcia, dokumenty, przedmioty poka-
zały, co zostawili tam, co z Francji przywieźli i jak 
przyjęła ich ojczyzna. Jednym słowem nieznane obli-
cze „francuskich Polaków”.

Do dziś jestem dumna z cyklu pt. „Misterium 
chleba” (odbyło się 6 edycji). To były przedświątecz-
ne spotkania z mieszkańcami. Idea polegała na tym, 
żeby opłatek zastąpić chlebem, którym podzielić się 
mogą wszyscy, niezależnie od wyznawanej religii. 
Jeździłam po wioskach, szukając wspólnot z trady-
cjami. Bochny chleba wypiekały panie z ludowych 
zespołów pieśni i tańca. Do stołu z tradycyjnymi 
potrawami garnęli się również bezdomni. Niepowta-
rzalny klimat tych spotkań pamiętam do dziś.

No i cykl - rozmowy z ludźmi z pierwszych stron 
gazet, o czym piszę w Roczniku Bolesławieckim  
z 2008 r. Tak, działo się wtedy bardzo dużo. Zbyt 
dużo, aby opowiedzieć o tym w tak krótkiej formie.

To zajmijmy się tym, co robisz teraz - w okre-
sie pozornego spokoju, bo wiem, że Twoja - tak 
zwana emerytura - upływa ci bardzo aktywnie… 
i czasem brakuje ci czasu, aby zrobić wszystko, co 
masz zaplanowane. 

Przygotowywałam się oczywiście do tego mo-
mentu, kiedy odejdę na emeryturę. Miałam wte-
dy mnóstwo pomysłów, ale parawany tworzymy  
razem z mężem do dziś. Pamiętam, jak tłumaczyłam 
pewnej Szwedce w Malmö, że parawany to takie ru-
chome ściany, trochę zapomniany element wystroju 
wnętrz, którymi można je różnorodnie komponować  
i zmieniać. Stworzyliśmy ich wiele. Każdy inny,  
a dzięki temu wyjątkowy. Prezentowaliśmy je na 
wystawach w Bolesławcu i w Malmö w Szwecji.  
Powiem ci tak, jeśli chcesz żyć, musisz być w życiu, 
mieć pomysły, bo życia bez pomysłu nie wyobrażam 

sobie. Dlatego zaczęły powstawać parawany. To był 
nasz pomysł na emeryturę, ale to nie wszystko.

Co jakiś czas wymyślam coś nowego. A to wysta-
wa w Concordii pt. „Kobieta retro w prasie dawnej”. 
Była to replika wystawy zrealizowanej w BOK-u  
w 2001 r. Dotarłam wtedy do osoby, która posiadała 
pokaźny zbiór czasopism z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. Tak mnie zachwyciły znajdujące 
się w nich portrety kobiet, że postanowiłam w opar-
ciu o ten materiał przygotować wystawę. Cieszyła 
się ogromnym powodzeniem. Aby ją zobaczyć, do 
Bolesławca przyjeżdżały nawet wycieczki z Legni-
cy. Ostatnio zrealizowałam własny pomysł pt. „Bo-
lesławianki Anno domini 2011”, a potem 2012. Jak 
sama podkreśliłam w jego podtytule, skierowany 
przeciwko rutynie codzienności. Czy udało się ją po-
konać? Myślę, że tak. Do projektu zaprosiłam około 
setki pań, Bolesławianek w różnym wieku, bardziej  
i mniej znanych. Zdarzało się, że zatrzymywałam 
nieznajome na ulicy, w sklepie, w stołówce, by za-
prosić je do współpracy. Ideą była chęć pokazania ich 
w nietypowych rolach, inaczej. Tak, by odsłonić ich 
wdzięk i osobowość. Stylizując swój wizerunek na 
postać z wybranego obrazu, każda z pań miała okazję 
powiedzieć o sobie coś ważnego. Odkryć się przed 
widzem, ale też wykreować nową wartość. Zwróce-
nie się ku malarstwu polskiemu i światowemu w po-
szukiwaniu obrazu, według którego dana osoba była 
stylizowana, zbliżało ją do sztuki. Ponadto w związa-
ne z przygotowaniami działania zaangażowały się ro-
dziny i znajomi. Powstała ciekawa wspólnota ludzi, 
którzy przekonali się, że można realizować własne 
pomysły niewielkim kosztem. Zdobywając się na od-
wagę zaistnienia publicznie, panie pokonały obawę 
przed krytyką i uwierzyły w siebie. Projekt spotkał 
się z ogromnym zainteresowaniem. Zdjęcia prezen-
towane były na wystawie w galerii Format Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Wydano katalogi (w części 
przekazane do muzeum, biblioteki, szkół), dzięki 
czemu uwiecznione zostały Bolesławianki mieszka-
jące tu i teraz. Pomysł chwycił tak dalece, że w in-
nych miastach (Legnica, Warszawa) znalazły się oso-
by, które go skopiowały. Zrealizowany został przez 
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna w Warsza-
wie z informacją w katalogu, że jest to pomysł z Bo-
lesławca. Zaproszenie do zrealizowania tego projektu 
otrzymałam ze Świeradowa Zdroju.

Piszę. Zaczęło się od scenariuszy rodzinnych 
przedstawień, aż w 2005 r. zdobyłam się wreszcie 
na odwagę i wydałam zbiorek 9 miniatur poetyc-
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kich. We wstępie zaznaczyłam, że są one zapiskiem  
codzienności chwili teraźniejszej, ale też moich zdzi-
wień. Zapytałam też siebie, czy dlatego, że są świetne 
wiersze i genialni poeci, nie mogą powstawać wier-
sze mniej świetne? I odpowiedziałam sobie… przy-
zwalająco.

W 2008 r. wyszedł tomik Rozmowy z niebem.  
W wydawnictwie jest kolejny zbiór wierszy zatytu-
łowany Spektakl, który wkrótce będzie dostępny dla 
czytelników. Zawiera ponad 80 utworów, w których 
przyglądam się swojemu życiu i temu, co mnie otacza. 
Podziwiam ludzi i rozpaczam, gdy dotyka ich cierpie-
nie. Szukam, cały czas szukam odpowiedzi na pytania.

W 2009 r. została wydana książka pod tytu-
łem Znikopis. Pamiętasz była solidarność. Po-
wstają artykuły do Rocznika Bolesławieckie-
go, które są jakby kontynuacją cyklu spotkań  
w BOK-u, tylko w innej postaci. Próbuję pokazać  
w nich losy i dokonania osób żyjących tutaj i teraz, 
które jakoś wpisały się w historię miasta.

Dużo też czytasz, książki są i były zawsze  
z Tobą... Czego w nich szukasz?

Nie przepadam za beletrystyką. Lubię dzienni-
ki, wspomnienia, biografie. Aktualnie czytam Było, 
więc minęło Remigiusza Grzeli o Joannie Penso-
nowej, którą miałam zaszczyt poznać. Skończy-
łam wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej. Ileż do-
wiedziałam się o tej niezwykłej kobiecie. O tym, 
jakim człowiekiem był Józef Piłsudski, czym żył, 
co kochał. Czeka: Oriany Fallaci Kapelusz cały 
w czereśniach i Wiesława Myśliwskiego Ostatnie 
rozdanie. Połknęłam Janusza Głowackiego Przy-
szłem. Smakuję Sandora Maraia Dziennik i Herty 
Miller kilka rzeczy. Wracam do autorów spod zna-
ku „Kultury” paryskiej: Giedroycia, Stempowskie-
go, Herlinga-Grudzińskiego i mojego ukochanego 
Andrzeja Bobkowskiego, którego Szkice piórkiem 
mam zawsze pod ręką. Jest też cała półka z tekstami  
ks. Józefa Tischnera. Czytam sporo poezji - wiersze 
Julii Hartwig, Ewy Lipskiej, Wisławy Szymborskiej, 
Emilii Dickinson… Lubię: Izabele Allende, Joannę 
Bator i naszą Iwonę Banach oraz Olgi Tokarczuk - 
prawie wszystko, a szczególnie powieść Bieguni.  
W niej taką myśl: „Opowiedziany grzech jest od-
puszczony; opowiedziane życie zbawione”. Poru-
szyła mnie też myśl zawarta w niezwykłym wywia-
dzie Barbary Skargi Innego końca świata nie będzie:  
„Pytanie jest ważniejsze niż odpowiedź. Nie ma od-
powiedzi - poruszamy się wśród pytań.” 

Powiem ci na zakończenie. Jest tyle fantastycz-

nych rzeczy wokół nas. Świat stoi przed nami otwo-
rem. Trzeba tylko uważać, żeby się nie rozproszyć. 
Myślę, że należy się skupić na tym, co człowiekowi 
jest najbliższe, co jeszcze może zrobić, kogo pocie-
szyć, komu pomóc.

Nie śmiałabym tego, o czym powiedziałaś, 
komentować, więc pozwól, że rozmowę zamknę 
wymownym milczeniem oraz jednym z Twoich 
wierszy, który niech posłuży za komentarz do tego 
wszystkiego, czego nie zdołałyśmy powiedzieć:
Z całej 
rozmowy
nagrywał 
milczenie
oddech
westchnienie.
Potem
montował taśmę
i słuchał
słuchał
i nie mógł się
nasłuchać 
tego namilczenia.
(„Nagranie”)

Rozmawiała Ewa Ołenicz-Bernacka

List od prof. dr. hab. Mikołaja Kozakiewicza z 16 lipca 1984 r.
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Udało nam się przeżyć

70-ta rocznica ludobójstwa na Wołyniu i Podolu, 
którą obchodziliśmy w 2013 r., jest dla mnie i mojej 
rodziny okazją do wspomnienia o przykrych przeży-
ciach, jakich doświadczyliśmy na Kresach, a szcze-
gólnie na Wołyniu, gdzie są nasze korzenie i gdzie ja 
się urodziłem. 

Kolonia osadnicza Woronucha w gminie Między-
rzecz koło Korca (pow. Równe) licząca kilkadziesiąt 
gospodarstw znajdowała się kilkanaście kilometrów 
od wschodniej granicy II Rzeczpospolitej ustanowio-
nej w 1921 r. Mieszkały tam m.in. polskie rodziny: 
Bagińskich, Brusiłów, Chorążewskich, Galińskich, 
Marcinkowskich, Morawskich, Ostrowskich, Paw-
łowskich, Piotrowskich, Kuriatów, Żygadłów oraz 
kilkanaście rodzin ukraińskich. Według wspomnień 
moich rodziców Woronucha była średnio zasob-
na, ale wiele domów miało dachy pokryte blachą  
i osobne stodoły. W wielu gospodarstwach były ko-
nie, bydło i trzoda. Ludność trudniła się głównie rol-
nictwem. Ponadto część mieszkańców pracowała w 
lesie przy wyrębie drewna lub w tartaku. Ludzie byli 
życzliwi, często skoligaceni przez małżeństwa (tak 
było w mojej rodzinie - Brusiłowie z Pawłowskimi, 
Marcinkowskimi, Morawskimi czy Kuriatami). Bar-
dzo dobre kontakty były też z Ukraińcami. Było kilka 
małżeństw mieszanych. Przenikały się nasze kultury; 
rodzice zachwycali się pięknym śpiewem Ukrainek 
wracających z jagód. Nie było problemów religijnych. 
Nasz kościół katolicki w Międzyrzeczu był oddalony  
o 15 km, a sanktuarium, do którego chodziliśmy na 
pielgrzymki, znajdowało się w Niewirkowie. Był tam 
cudowny obraz Matki Boskiej Niewirkowskiej, który 
po wojnie został przewieziony przez mieszkańców 
wysiedlanych z Wołynia do Kwietnik koło Sobótki. 
W Woronusze była również czteroklasowa szkoła 
podstawowa - filia szkoły w Międzyrzeczu.

Ten spokojny kresowy tryb życia został zburzo-
ny w 1939 r. przez wybuch II wojny światowej. Mój 
ojciec, jako żołnierz pułku piechoty w Równem, zo-
stał zmobilizowany. Zdążył jeszcze po drodze mnie 
ochrzcić w Międzyrzeczu i pojechał do Równego. 
Zostałem z mamą, dziadkami, dwoma starszymi 
braćmi i siostrą. Do wojska powołano też 14 sierpnia 
1939 r. wujka Aleksandra Pawłowskiego, który był 
bratem mojej mamy, a pracował jako gajowy w la-
sach hrabiego Steckiego i ślad po nim zaginął. 

17 września wkroczyła Armia Czerwona i sytu-

acja radykalnie się zmieniła. W 1940 r. rozpoczęły się 
deportacje ludności polskiej. Prawie każda rodzina 
została tym dotknięta. Żonę wujka - ciocię Teklę (sio-
strę mego ojca) i jej dwie małe córeczki - Agatę i Cze-
się wywieziono na Syberię. Mimo poszukiwań przez 
PCK, do dzisiaj nie wiadomo co się stało z wujkiem. 
Cioci udało się wrócić z zesłania wraz z Armią gen. 
Andersa. Przez Iran trafiła do Kenii, gdzie w obozie 
dla ludności cywilnej przeżyła wojnę, a stamtąd do 
Anglii, skąd wyjechała z córkami do Kanady. Podob-
ny los spotkał drugą siostrę ojca Antoninę Jaworską 
i jej męża. Wujek Jaworski wyjechał z Rosji z Ar-
mią gen. Andersa i walczył w II Korpusie, a po wojnie 
zamieszkał w Anglii. Cioci Jaworskiej nie udało się  
i z zesłania wraz z dziećmi wróciła dopiero w 1947 r.  
Zamieszkała w Szklarskiej Porębie. Z Woronuchy wy-
wieziono także rodzinę leśniczego Remiszewskiego.

Mój ojciec po kampanii wrześniowej wrócił do 

Szczytna Kłodzka 1946 r. Zdjęcie z babcią i rodzeństwem, 
autor pierwszy z lewej
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domu. Po napaści niemieckiej na ZSRR wstąpił do 
oddziału partyzanckiego (dowodził nim Józef So-
biesiak - pseudonimy Maks, Bronisz), który działał  
w lasach koło miejscowości Maniewicze, wzdłuż linii 
kolejowej Kowel - Sarny. Po wojnie J. Sobiesiak zo-
stał generałem brygady i opublikował wspomnienia 
wołyńskie: „Przebraże” „Ziemia płonie”, „Burzany”.

Nadszedł rok 1943, okrutny i krwawy dla ludności 
Wołynia, bo wtedy właśnie rozpoczęły się dramatycz-
ne wydarzenia, których główne nasilenie przypada na 
11-13 lipca 1943 r. Banderowcy wówczas zaatakowa-
li 160 wsi wołyńskich i tylko w samym lipcu zginęło 
ok. 10 tysięcy Polaków. Wielu żołnierzy z oddziału 
partyzanckiego wróciło do swoich rodzin, żeby chro-
nić je przed ukraińskimi pogromami. Mój ojciec ra-
zem z wujkiem Marcinkowskim postanowili ratować 
przede wszystkim dzieci. W środku pola obsianego 
gryką wykopali dużą ziemiankę, zabezpieczyli ją 
drewnianymi belkami, oszalowali deskami, wyłożyli 
słomą i sianem. Wejście przykryli płytą drewnianą, 
na której była darń i rosła gryka. Każdej nocy cho-
wali tam mnie, moich braci, siostrę oraz dzieci wujka 
Marcinkowskiego. Opiekowała się nami najstarsza  
z córek wujka - Alina, zwana przez nas Lusią (mia-
ła 16 lat). Rodzice i rodzina kryli się na noc w lesie. 
Banderowcy przeważnie napadali nocą. Mordowali, 
a puste domy i stodoły podpalali. W ziemiance ukry-
waliśmy się do końca sierpnia 1943 r. Byłem małym 
chłopcem, ale zapamiętałem strach, który nam towa-
rzyszył każdej nocy, bo baliśmy się czy rodzice żyją  
i czy przyjdą po nas, czy nas banderowcy nie znajdą  
i nie zabiją. Starsze dzieci pocieszały nas, młodszych, 
że będą się nami opiekować. Zawsze rano, gdy rodzi-
ce przynosili nam jedzenie, cieszyliśmy się bardzo, 
że żyją i nic im się nie stało. 

Co jakiś czas dochodziły do nas informacje o rze-
ziach dokonanych w okolicznych wioskach. 

Z mojej rodziny ofiarą padli Kuriatowie (rodzi-
na ze strony babci - z domu Kuriata). Mieszkali oni  
w Żelaznym Polu, mieli duże gospodarstwo i ucho-
dzili za ludzi zamożnych. Mieszkali między rodzi-
nami ukraińskimi i nie było między nimi konfliktów. 
Zaprzyjaźnieni Ukraińcy ostrzegali wujka Kuriatę, 
że banderowcy szykują napad na jego dom i rodzinę, 
ale wuj nie chciał w to wierzyć twierdząc, że są to 
jego sąsiedzi, którym nic złego nie zrobił. Wieczo-
rem, gdy wuj był nieobecny w domu, banderowcy 
jednak napadli. Zamordowali jego żonę i wrzucili jej 
ciało do rowu. Wuj tymczasem wrócił do domu, ale 
ukrył się, widząc bandytów. Z ukrycia widział, jak 

wyprowadzają za stodołę jego rodziców, ciotkę oraz 
dwoje dzieci: syna Jasia i córkę Bronię. Rodziców za-
strzelili, ciotkę kula raniła w głowę, straciła przytom-
ność i bandyci myśleli, że nie żyje, więc jej nie dobili  
i tak udało się jej przeżyć. Bronia, córka wuja, miała 
około 19 lat, kazała bratu Jasiowi uciekać, ale on nie 
chciał i zginął. Bronia zrzuciła kożuszek, który miała 
narzucony na ramiona, na Ukraińca i zaczęła uciekać. 
Strzelali za nią, ale udało jej się przebiec boso kilka 
kilometrów do Woronuchy, do moich rodziców, gdzie 
znalazła schronienie. Zabudowania Kuriatów zostały 
podpalone. Po wojnie ocalona kuzynka osiedliła się 
w Mirsku.

Aleksander Rogulski, mieszkaniec Woronuchy, 
41-letni legionista, został zamordowany w sąsiedniej 
wsi, gdy znajomy Ukrainiec zaprosił go do siebie  
w gości.

W rodzinach wołyńskich temat pogromu był 
przedmiotem opowieści przy różnych okazjach  
i spotkaniach po wojnie. Pamiętam opowieści pana 
Szlegiera, znajomego mojego ojca, o tym jak z ko-
legą z partyzantki zostali złapani w biały dzień przez 
banderowców, którzy kazali im wykopać sobie groby 
przed rozstrzelaniem. Szlegier zapytał banderowca, 
czy może się pomodlić, bandyta pozwolił. Kiedy dru-
gi z bandytów o coś zagadnął pilnującego, wówczas 
Szlegier błyskawicznie zrzucił drewniane sandały  
i zaczął uciekać. Udało mu się, mimo że strzelano do 
niego. Kolega został zabity.

Gdy w naszej wsi został zastrzelony Ukrainiec, 
który (jak się później okazało), był informatorem 
banderowców, poszła wieść, że w kolonii Woronu-
cha jest oddział samoobrony. Nie było go wprawdzie  
w naszej wsi, ale w okolicy działał oddział Włady-
sława Krzemińskiego, który miał kilka karabinów  
i dwa automaty i to banderowców odstraszało. Krze-
miński wstąpił potem do Wojska Polskiego, a po 
wojnie osiadł w Szczytnej Kłodzkiej. Warto również 
zaznaczyć, że w kolonii Woronucha przed wojną 
działała drużyna strzelecka, która posiadała broń 
do ćwiczeń, ale po wkroczeniu Rosjan 17 września 
1939 r. broń została zabrana, o czym jednak bande-
rowcy nie wiedzieli i to uchroniło mieszkańców przed 
zagładą, ale nie zapewniało stuprocentowego bezpie-
czeństwa. Mój ojciec postanowił wywieźć rodzinę 
z Woronuchy, gdyż obawiał się o jej życie. Poprosił 
znajomego Ukraińca o pomoc w przewiezieniu nas 
do Międzyrzecza, gdzie, mimo że tam jeszcze sta-
cjonowała kompania niemiecka, było bezpieczniej.  
Na wozie drabiniastym, opatuleni w maskujące 
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ubranka, wtuleni w siano, z zakazem odzywania się 
po polsku; z jedną tylko krową przywiązaną do wozu 
przejechaliśmy szczęśliwie przez Szczykiczyn, dużą 
ukraińską wieś, znaną z tego, że wielu jej miesz-
kańców było banderowcami. Za tę przysługę sąsiad 
Ukrainiec mógł zabrać z naszego domu krowy, konie, 
trzodę, drób i inne rzeczy. W domu pozostał dziadek 
Brusiło, który nie chciał opuszczać rodzinnej wsi. Już 
nigdy go nie zobaczyliśmy. Prawdopodobnie zmarł na 
tyfus, ale nikt nie wie, kiedy i gdzie został pochowany.

W Międzyrzeczu rozpoczął się trudny dla naszej 
rodziny okres. Nie baliśmy się banderowców, ale 
było bardzo trudno wyżywić rodzinę i jej żywiciel-
kę krowę, zwaną Koza. Bracia, póki była trawa, paśli 
krowę, a w zimie kombinowali siano od Ukraińców 
przyjeżdżających na targ. Gdy w 1944 r. rozpoczęła 
się ofensywa rosyjska, ojciec został powołany do pol-
skiego wojska i wyjechał do Sum na przeszkolenie. 
Nas wywieziono do Równego, gdzie mieszkaliśmy 
przez kilka tygodni, a po przejściu frontu wywiezio-
no nas do Zdołbunowa.

Coraz częściej dochodziły informacje, że będzie-
my musieli opuścić Kresy. I tak się stało. W 1945 r. 
pierwszym transportem wyjechaliśmy z naszych 
rodzinnych stron. Transport z Wołynia skierowano 
do Prus Wschodnich (Mazury) i wysadzono wysie-
dleńców w miejscowości Nibork - obecna Nidzica. 
Tam odnalazł nas ojciec i wiosną 1946 r. wyjecha-
liśmy na Dolny Śląsk do miejscowości Szczytna 
Kłodzka. Wszyscy Wołyniacy, a także Podolanie  
z powiatu Sambor, którzy osiedlili się w tej pięknej, 
cichej miejscowości górskiej, spotykali się przy róż-
nych okazjach i gościli wzajemnie. Wtedy toczyły się 
rozmowy o tragicznych wydarzeniach na Kresach. 
Każdy opowiadał własne przeżycia, a my dzieciaki 
przysłuchiwaliśmy się, chociaż już na nas te opowie-
ści nie robiły takiego wrażenia jak wtedy na Wołyniu, 
bo czuliśmy się bezpieczni. 

Rzeź, jakiej dokonywali banderowcy, oprócz 
Wołynia dotknęła także Podole. Rodzina mojej żony 
przed wojną mieszkała w Stanisławowie. We wrze-
śniu 1939 r. jej ojciec wraz ze swym pułkiem arty-
lerii lekkiej dostał się do niewoli niemieckiej. Mat-
ka, ostrzeżona przed deportacją na Syberię, opuściła 
Stanisławów i schroniła się u rodziny męża w Wa-
sylkowcach. Gdy pod koniec 1942 r. ojca zwolniono  
z niewoli, rodzice przenieśli się do Liczkowiec. Tam, 
w okresie największego nasilenia się akcji banderow-
ców, urodziła się moja żona. Polka, której mąż był 
Ukraińcem, ukrywała rodzinę w czasie nocnych na-

padów banderowców pod żłobem w stajni, prosząc 
tylko, aby zakrywano buzię malutkiego dziecka, bo 
jego płacz mógłby zdradzić kryjówkę, wtedy zabi-
liby nie tylko rodzinę mojej żony, ale i ukrywającą 
ich gospodynię. Bała się ona także swego męża, bo 
nie wiedziała, jak zareaguje. Tyle szczęścia nie miała 
bratowa matki mojej żony, którą na Wołyniu bande-
rowcy powiesili na ganku jej domu.

Moja historyczna wiedza na ten temat rozsze-
rzyła się w czasie, gdy byłem studentem historii na 
Uniwersytecie Wrocławskim w latach 60-tych. Pra-
cę magisterską na seminarium historii najnowszej  
u prof. dra hab. Henryka Zielińskiego pisałem na te-
mat: „Kształtowanie się wschodniej granicy polskiej 
w latach 1918-1921”. Już wtedy posiadłem wiedzę 
o późniejszych wydarzeniach na Kresach lat 1943-
1945, gdyż miałem dostęp do archiwów i dokumen-
tów z lat wojny. Wielu moich kolegów ze studiów 
również pochodziło z Kresów, więc wymienialiśmy 
posiadane informacje na ten temat. Liczba kilku-
dziesięciu tysięcy zamordowanych Polaków robiła 
ogromne wrażenie.

Dzisiaj, w 70. rocznicę dramatu na Kresach mo-
żemy analizować ten okres bogatsi o nowe fakty, ale 
z pewnym wyciszeniem. Pokolenie banderowców 
w większości już nie żyje. Co zrobić obecnie z tym 
trudnym spadkiem w stosunkach z Ukrainą? Jaka ma 
być pamięć o tysiącach Polaków zamordowanych na 
Wołyniu i Podolu?

Pozwolę sobie przytoczyć słowa wybitnych ludzi, 
które będą odpowiedzią na powyższe pytania. Już  
w 1976 r. Jerzy Giedroyć napisał: „W interesie na-
szych narodów leży znormalizowanie stosunków, 
co wymaga powiedzenia sobie w oczy prawdy, ale 
tylko całej prawdy”. Ukrainiec prof. Bohdan Osad-
czuk wybitny znawca stosunków polsko-ukraiń-
skich w 1998 r. napisał: „Każda ze stron ma swoją 
prawdę o każdym wydarzeniu, każdym epizodzie. 
Dobrze, że coraz częściej powtarzają się próby 
możliwie wszechstronnej interpretacji tamtych  
tragicznych wydarzeń”.

Najbardziej znamienite są słowa naszego Jana 
Pawła II zamieszczone w liście do Ukraińców i Po-
laków w 2003 r. z okazji 60. rocznicy tragicznych 
wydarzeń na Wołyniu: ODTRUJCIE SERCA.

Zygmunt Brusiło
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Adam Wacław Kowalski (1907–2003) – wspomnienie
VI In memoriam

Urodził się w Drohoby-
czu na Kresach Wschod-
nich w wigilię Bożego Na-
rodzenia. 

Z tego powodu, ale 
przede wszystkim po ojcu 
otrzymał pierwsze imię.  
W Borysławiu ukończył 
szkołę powszechną i gim-
nazjalną, a w Drohobyczu 
średnią techniczną. Pra-
cę zawodową rozpoczął  
w Spółce Akcyjnej GA-
ZOLINA w Borysławiu.  
Był współwłaścicielem szy-
bu naftowego. Należał do 
PCK. Ukończył kursy z ra-
townictwa ogólnego i prze-
ciwgazowego dla instrukto-
rów drużyn ratowniczych. 
Dzięki zdobytej wiedzy  
i umiejętnościom w czasie 
jednego z pożarów urato-
wał kilku pracowników szybu naftowego. W 1933 r. 
został delegatem okręgu lwowskiego na międzyna-
rodowy zjazd działaczy Czerwonego Krzyża w Bre-
slau (dzisiejszym Wrocławiu). Jego osiągnięcia w 
szkoleniach drużyn ratowniczych doceniła redakcja 
miesięcznika PCK, w numerze 4 z 1937 r. umiesz-
czając o nim tekst ze zdjęciem.

W Drohobyczu mieszkał przy ul. Stryjskiej 127. 
Posiadał telefon i swoją wizytówkę, co w tamtym 
okresie było rzadkością. Znał wielu mieszkań-
ców Drohobycza, w tym prozaika i grafika Bru-
nona Schulza. Utrzymywał też przyjazne kontakty  
z miejscowymi polskimi Żydami, kolegami ze 
szkoły. Tuż przed wojną ożenił się z Marią Bracz-
kowską. W 1941 r. urodził się Jego syn Janusz,  
a w 1945 r. - jeszcze w Drohobyczu - syn Robert.

Okupacja radziecka to wyjątkowo trudny okres 
w życiu Pana Adama. W Jego domu dwukrotnie 
miały miejsce rewizje NKWD. Wraz z rodziną unik-
nął zsyłki na Sybir. Pomógł im wtedy Jego kolega 
z czasów szkolnych, Żyd Sznyt, będący członkiem 
miejscowej władzy sowieckiej. W czasie okupacji 
niemieckiej w trakcie poszukiwania żywności został 

zatrzymany na skraju lasu 
przez banderowców. Ponie-
waż dobrze znał język ukra-
iński, podał się za Ukraińca, 
na dowód czego odmówił  
w tym języku pacierz. To go 
uratowało. W czasie wojny 
jako wolontariusz pomagał 
potrzebującym.

Po jej zakończeniu wła-
dza radziecka nie pozwala-
ła Mu wyjechać do Polski, 
ponieważ był specjalistą 
technikiem-mechanikiem.  
W tym czasie urodził się Jego 
drugi syn Robert. Zanim uda-
ło mu się samemu wyjechać, 
do Polski wysłał rodzinę.  
15 sierpnia 1945 r. bez zgody 
miejscowych władz dołączył 
do jednego z ostatnich od-
chodzących z Drohobycza 
transportów. 32 wagony to-

warowe z ponad setką rodzin dotarły do Bolesławca 
17 września 1945 r. o godz. 5.15. Na skwerze przed 
dworcem kolejowym stał fortepian. Nauczycielka 
Anna Okoń, która przybyła w tym transporcie, za-
grała, a wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Mazurka 
Dąbrowskiego” i „Boże coś Polskę”. W mieście byli 
już inni Polacy głównie z centralnej Polski i powra-
cający z robót przymusowych z Niemiec. W koście-
le katolickim przy Rynku spotkał w czasie modlitwy 
ks. Paula Sauera, który bardzo ucieszył się z przy-
bycia do miasta tak dużej grupy katolików. Ksiądz 
poprosił Pana Adama, znającego język niemiecki,  
o tłumaczenie pierwszych kazań i napisanie po pol-
sku modlitwy „Ojcze nasz”.

Zamieszkał przy ul. Kutuzowa. Aby zapewnić 
rodzinie byt, rozpoczął pracę przy dozorze krów  
w majątku Wojska Polskiego w Brygadowcach  
Łużyckich (dzisiejszych Suszkach). Zapłatę otrzy-
mywał w naturze w postaci mleka, chleba i czasami 
mięsa. Nie trwało to długo, ponieważ stracił środek 
lokomocji - rower, który na ul. Jeleniogórskiej zare-
kwirował patrol żołnierzy radzieckich.

Za radą znajomych zaczął naprawiać zepsute 

Od lewej Maria, Robert, Janusz i Adam W. Kowalski 
Bolesławiec 1948 r.
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zegarki, które do prowizorycznego zakładu przy-
nosili najczęściej radzieccy żołnierze. Często były 
to drobne naprawy, polegające m.in. na usuwaniu 
zabrudzeń. Wyuczony fach technika mechaniki pre-
cyzyjnej bardzo pomagał mu w tej pracy. Z czasem 
w Krakowie zdał egzamin czeladniczy, a w 1950 r. 
mistrzowski. Rozszerzył działalność rzemieślniczą, 
stając się również jubilerem. Ze srebrnych łyżeczek 
wykonywał obrączki, a także przetapiał różne ele-
menty ze złota. Był jednym z pionierów bolesła-
wieckiego rzemiosła. 10 lutego 1946 r. m.in. z Jego 
inicjatywy powstało Stowarzyszenie Rzemieślni-
ków i Kupców, które wiosną 1946 r. przekształciło 
się w Cech Rzemiosł Różnych. Jako skarbnik Cechu 
zbierał na sztandar, który 26 października 1947 r. zo-
stał poświęcony przez ks. dr. Karola Milika admini-
stratora wrocławskiej archidiecezji. Niestety sztan-
dar zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.  
W 1950 r. po naliczeniu niemożliwego do zapłace-
nia domiaru, tak jak większość innych, zakończył 
działalność rzemieślniczą. Działał też w Stronnic-
twie Demokratycznym. Pracował na stanowisku 
kierownika przy uruchomieniu Spółdzielni Pracy 
Odlewniczo-Mechanicznej przy ul. Polnej. Wyroby 
odlewni były wysyłane do stolicy, za co został uho-
norowany srebrną i złota odznaką Odbudowa War-
szawy. Jego pasją było też fotografowanie miasta  
i okolic. Zapewne z tego względu na początku 1961 r. 
wspólnie z żoną Marią podjął się prowadzenia skle-

pu „Foto-optyka”. Pracował tam aż do przejścia na 
emeryturę w 1972 r. 

Mógł wreszcie więcej wolnego czasu poświęcać 
na zbieranie znaczków pocztowych i monet, których 
kolekcjonowanie rozpoczął jeszcze w Drohobyczu 
przed wojną. Przez wiele lat interesował się losami 
wykonanego w 1885 r. w Głogowie bolesławieckie-
go zegara ratuszowego, który po zakończeniu dzia-
łań wojennych w 1945 r. został uszkodzony przez 
pocisk. Wprawdzie przy pomocy rzemieślników  
z Cechu Rzemiosł Różnych w 1946 r. mechanizm 
naprawiono, ale zegar ciągle się psuł. Okazja do 
kolejnej naprawy nadarzyła się w czasie remontu 
wieży ratuszowej w 1977 r. Ważący 4 tony zegar 
przeszedł gruntowną renowację. Pan Adam wymie-
nił w nim wiele zardzewiałych elementów. Po uru-
chomieniu mechanizmu, co drugi dzień aż do 2000 
r., wchodził na wieżę i nakręcał go. Lubił też widok 
miasta, który roztaczał się z wieży ratuszowej. Rada 
Miasta Bolesławiec dla upamiętnienia dokonań 
Pana Adama Kowalskiego uchwałą z dnia 31 marca 
2004 r. nadała zegarowi ratuszowemu nazwę „Ku-
ranty Pana Adama”.

Pan Adam naprawił także czasomierze kościel-
ne i ratuszowe w innych miejscowościach, między 
innymi w Legnicy, Krotoszynie, Krośnie i Złotoryi. 
W Jego mieszkaniu na ścianie wszędzie wisiały 
zegary, a na stoliku i szafkach stały rzędem budzi-
ki. Potem zajął się tworzeniem nowych zegarów,  

W pierwszej czwórce od prawej Adam W. Kowalski, Drohobycz, 03.03.1935 r.
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których cyferblaty stanowiły stare płyty gramofono-
we. Umieszczał na nich swój znak firmowy ADWA-
KO. Nigdy wprost nie wyjawił, ile ma lat. Na pyta-
nie o wiek, odpowiadał używając milionów minut 
życia. Podejmował się też drobnych renowacji za-
bytków sakralnych w kościele parafialnym przy pl. 
Zamkowym w Bolesławcu. Wraz ze zmianą ustrojo-
wą w 1989 r. zaczął żyć wspomnieniami o Kresami. 

W czerwcu 1992 r. był jednym z założycieli koła 
Towarzystwa Przyjaciół Drohobycza. Odbył w tym 
czasie wraz z innymi wycieczkę do ukochanego 
miasta. Wspierał materialnie i organizacyjnie gru-
py młodzieży polskiej ze Lwowa i Krzemieńca oraz 
zespół Odrodzenie z Drohobycza, które odwiedzały 
Bolesławiec w latach 1997–2000 r. Jego najwięk-
szym pragnieniem było upamiętnienie przybycia  
w 1945 r. kresowiaków do Bolesławca. Przy wspar-
ciu Towarzystwa Miłośników Bolesławca na skwe-
rze przed dworcem kolejowym 17 września 1995 r. 
- dokładnie w 50. rocznicę przybycia pierwszego 
transportu Polaków z byłych Kresów RP - uroczyście 
odsłonięto pomnik z tablicą: „50 LAT MINĘŁO… 
17 WRZESIEŃ 1945–1995. PRZYBYLIŚMY  
Z KRESÓW WSCHODNICH – POZOSTALIŚMY 
TUTAJ. BĘDZIĘMY. OSADNICY”.

Za swoją działalność zawodową i społeczną 
otrzymał: Krzyż Laterański w 1930 r., Odznakę Za 
Zasługi dla Dolnego Śląska i Złoty Krzyż Zasługi 

Adam W. Kowalski przy budowie ropociągu w pobliżu Borysławia, ok. 1937 r.

w 1962 r., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (Polonia Restituta) w 1972 r., srebrny medal 
Zasłużonemu Działaczowi Stronnictwa Demokra-
tycznego, odznakę Za Zasługi dla Województwa 
Jeleniogórskiego, odznakę Zasłużony dla Miasta 
Bolesławca, złotą odznakę Zasłużony Filatelista  
w 1986 r., Medal Papieski, Odznakę Honorową 
PCK I stopnia (diamentową) w 1999 r.

26 września 2000 r. Rada Miasta Bolesławiec  
w uznaniu Jego pionierskich zasług przy odbudowie 
miasta oraz działalności społecznej i kulturalnej na 
rzecz Ziemi Bolesławieckiej nadała Mu Honorowe 
Obywatelstwo Bolesławca. Podobny tytuł otrzymał 
w Złotoryi.

Pan Adam żył skromnie. Od 1984 r. był wdow-
cem. Mocno przeżył w 2000 r. śmierć syna Janusza. 
W marcu 2001 r. ożenił się z Marią Chłodzik - Polką 
ze Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk), którą 
poznał trzy lata wcześniej w Bolesławcu, a której 
cała rodzina po wojnie wyjechała do Polski.

Pan Adam Wacław Kowalski zmarł 5 grudnia 
2003 r. przeżywszy 96 lat. Uważał się za zwykłe-
go człowieka. Część z mieszkańców zapamiętała 
Go jako statecznego starszego „Pana w garniturze  
i okularach ” spacerującego od ul. Kutuzowa do 
Rynku, a także jako pasjonata i społecznika. 

 Opracował Zdzisław Mirecki
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Wiesław Ołenicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. 
Lata 80. XX w.

Wiesław Ołenicz (1933-1993) - w 20 rocznicę śmierci

W 2013 r. minęło równo 20 lat od chwili Jego 
śmierci. Dobrze znany w środowisku nauczyciel-
skim, ale przede wszystkim przez uczniów bolesła-
wieckiej Czwórki, zwłaszcza z lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Z oświatą  
w naszym mieście związany był od 1 września 1959 r. 
Przyjeżdżał tu jednak już nieco wcześniej, kiedy do 
Bolesławca przenieśli się Jego rodzice. Nie musiał  
w Bolesławcu zamieszkać, wybrał to miejsce głów-
nie z powodów rodzinnych, aby być bliżej matki  
i ojca, których bardzo kochał.

Wiesław Ołenicz urodził się 1 stycznia 1933 r. 
w Kielcach. Oboje rodzice, Natalia i Władysław, 
posiadali wykształcenie średnie. Natalia Ołenicz  
z domu Chłopek urodzona 13 czerwca 1903 r.  
w Kielcach mieszkała przy ul. Sienkiewicza - głównej 
ulicy tego miasta. Była najstarszą z pięciorga rodzeń-
stwa. Pochodziła z solidnej rodziny mieszczańskiej. 
Ojciec Władysław urodził się 16 stycznia 1901 r.  
w Krakowie również w rodzinie mieszczańskiej. 
Miał cztery młodsze siostry, które do końca swoich 
dni nie mogły ukochanemu bratu wybaczyć, że opu-
ścił to najpiękniejsze miasto. W Krakowie Włady-
sław dorastał i dojrzewał, a kiedy nastąpił rok 1918, 
wraz z innymi młodzieńcami walczył w szeregach 
Krakowskich Orląt w obronie innego pięknego pol-

skiego miasta - Lwowa. Potem rozpoczął pracę jako 
urzędnik państwowy w Polskiej Poczcie i Telegrafie 
w Krakowie i w Kielcach. Tu poznali się z Natalią, 
która również była pracownikiem tej poważanej 
w tamtych czasach instytucji. Pobrali się w 1928 r. 
w Kielcach, tworząc przez ponad 50 lat szczęśliwy 
związek małżeński. Wychowali trzech synów, z któ-
rych Wiesław był najmłodszy, a oprócz niego Zbi-
gniewa (ur. 1929 r.) i Janusza (ur. 1931 r.). 

Kiedy wybuchła II wojna światowa, Włady-
sław został powołany do Armii Polskiej. Brał udział  
w Kampanii Wrześniowej. Dostał się do niewoli, ale 
udało mu się z niej uciec. Cała rodzina spędziła oku-
pację w Krakowie; mieszkali przy ul. Jaworskiego 
19 b. Wiesław (podobnie jak bracia) chodził do Pu-
blicznej Polskiej Szkoły Powszechnej nr 3, po woj-
nie Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia nr 3  
im. Św. Mikołaja w Krakowie. 

Po zakończeniu wojny Władysław Ołenicz otrzy-
mał polecenie (pocztowcy byli zmilitaryzowani) 
wyjazdu na Ziemie Odzyskane, by zakładać Poczty 
Polskie. Miał wkrótce wrócić do Krakowa, ale tak 
się nie stało. Najpierw trafił do Wrocławia, potem 
do Międzylesia na Dolnym Śląsku, następnie do 
Dzierżoniowa, by w 1956 r. zostać oddelegowanym 
do Bolesławca. Tu przez wiele lat pełnił funkcję Na-
czelnika, a potem Dyrektora Obwodu Pocztowego.  
Natalia Ołenicz była przełożoną telefonistek w Cen-
trali Telefonicznej w Bolesławcu.

Wiesław Ołenicz ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące stopnia Podstawowego i Licealnego w Bystrzy-
cy Kłodzkiej, w którym w roku 1951 przystąpił do 
egzaminu dojrzałości. W tym czasie wraz z rodziną 
mieszkał w Międzylesiu, a poza tym uprawiał sport 
- jeździł na nartach, grał w piłkę nożną, boksował, 
a przy tym był także niezwykle utalentowany pla-
stycznie. Miał wyjątkowe wyczucie formy i barw. 
Pięknie rysował. Dzięki temu z powodzeniem zdał 
na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
ale z powodu inteligenckiego pochodzenia nie zo-
stał przyjęty. Służbę wojskową odbył na początku lat 
pięćdziesiątych w Kożuchowie, pełniąc funkcję star-
szego kreślarza. W 1966 r. ukończył studia wyższe 
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pisząc pracę 
magisterską na temat: „Monografia województwa 
wrocławskiego do celów dydaktycznych”. W czasie 
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studiów geograficznych okazały się przydatne jego 
uzdolnienia plastyczne. Większość map znajdujących 
się w pracy magisterskiej sporządził samodzielnie.  
W związku z wykonywanym zawodem w latach na-
stępnych ukończył wiele różnych kursów i szkoleń, 
a w roku 1977 Podyplomowe Studium Organizacji  
i Zarządzania Oświatą dla Dyrektorów Szkół Ogól-
nokształcących w Kaliszu.

Pracę w szkole rozpoczął w 1951 r. w Bielawie, 
a potem przeniósł się do Dzierżoniowa. W 1957 r.  
w chórze nauczycielskim prowadzonym przez Ed-
munda Kajdasza poznał Halinę Sroczyńską. Na 
Dolny Śląsk, by już na nim pozostać, przyjechała  
z Bielska-Białej, gdzie urodziła się 6 stycznia 1937 r.  
W tym niezwykłym mieście wychowała się i ukoń-
czyła liceum pedagogiczne. W 1956 r. z nakazu pra-
cy, jak tysiące innych młodych nauczycieli przyje-
chała na zachodnie rubieże kraju i rozpoczęła pracę 
w szkole w Pieszycach koło Bielawy. Wtedy jeszcze 
myślała o powrocie do ukochanego Bielska-Białej, 
ale potem, po poznaniu Wiesława i przeprowadzeniu 
się do Bolesławca, stało się jasne, że to tu będzie ich 
dom. Pobrali się 12 marca 1958 r. w Bielsku-Białej. 
Wkrótce (w grudniu 1958 r.) na świat przyszła ich 
jedyna córka Ewa. Halina Ołenicz przez ponad trzy-

dzieści lat pracowała jako nauczycielka języka pol-
skiego w bolesławieckiej Szkole Podstawowej nr 3. 

Pracę zawodową w Bolesławcu Wiesław Ołe-
nicz rozpoczął w 1959 r. w Wydziale Oświaty i Kul-
tury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na 
stanowisku podinspektora, a w 1967 r. awansował 
na stanowisko inspektora oświaty. Miał pod swo-
im nadzorem szkoły wszystkich stopni w mieście  
i powiecie. W latach sześćdziesiątych uczył rów-
nież geografii w Liceum Pedagogicznym w Bole-
sławcu. W roku 1964 i 1965 zorganizował dwa 
obozy wędrowne dla młodzieży tej szkoły. Razem 
przewędrowali wiele górskich szlaków. Funkcję 
inspektora oświaty pełnił do 1972 r., kiedy powo-
łano go na stanowisko dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu. Spra-
wował je przez 17 lat z zaangażowaniem, między 
innymi kontynuując morskie tradycje szkoły. Dbał  
o szkolne Muzeum Morskie, wzbogacał jego zbiory. 
Czwórka utrzymywała wtedy intensywne kontakty  
z marynarzami pływającymi na statku MS Jan Matej-
ko i MS Bolesławiec oraz z jedną z gdyńskich szkół 
podstawowych. Zarówno marynarze jak i uczniowie 
z zaprzyjaźnionej szkoły byli wtedy częstymi go-
śćmi w Bolesławcu. Dzieci z Czwórki wyjeżdżały 

Zdjęcie z wychowankami. Lata 50. XX w.
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do Gdyni. W ciągu swojej ponad trzydziestoletniej  
pracy otrzymał kilkanaście odznaczeń, między innymi  
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż 
Zasługi oraz nagrody - trzykrotnie Nagrodę Kuratora 
Oświaty i Wychowania i nagrodę pierwszego stopnia 
Ministra Oświaty i Wychowania.

W 1989 r. przeszedł na emeryturę. Całkowicie po-
święcił się wtedy swojej pasji kolekcjonerskiej - zaj-
mował się filatelistyką i numizmatyką.

Nie tylko pięknie rysował, ale również z bardzo 
dużą swobodą wypowiadał się w mowie i piśmie. 
Geografia była nie tylko wyuczonym przedmiotem, 
ale pasją jego życia. Miał rozległe zainteresowania  
i dużą wiedzę z różnych dziedzin. Do końca wszyst-
ko go interesowało. Nie potrafił pozostawać obojęt-
ny. Jego ulubioną artystką była Ewa Demarczyk. Jej 
pierwszej płyty słuchał zawsze z przejęciem, bo taka 
właśnie była jego wrażliwość. Miał także ogromne 
wyczucie do ludzi, lubił spotkania z nimi i długie 
rozmowy od serca. Jak każdy miał swoje słabości, 
ale był osobowością wyrazistą. Człowiekiem inteli-
gentnym i z charakterem, nieco rubasznym, zawsze 
otwartym i serdecznie nastawionym do innych. Żył  
w trudnych czasach - w Bolesławcu, którego już nie ma. 

Zmarł 6 października 1993 r. Jego grób znajduje 
się na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu. Po-
chowany jest w nim wraz z rodzicami oraz zmarłą  
w 2012 r. żoną.

 
Opracowała Ewa Ołenicz-Bernacka
zdjęcia ze zbiorów rodzinnych autorki Wiesław Ołenicz wraz z żoną i córeczką. 

Bolesławiec 1959 r.

Świdectwa szkolne z czasów okupacjiZdjęcie wykonane zaraz po wojnie
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Józef Szczerba (1928-1983) – charyzmatyczny dyrektor ZG Konrad i prezes 
Bolesławieckiego Klubu Sportowego

6 października 2013 r. minęła 30. rocznica śmier-
ci charyzmatycznego dyrektora KGHM Zakładów 
Górniczych Konrad w Iwinach, prezesa Bolesławiec-
kiego Klubu Sportowego. Z tej okazji pragniemy 
przypomnieć tę postać wielce zasłużoną dla Ziemi 
Bolesławieckiej.

Urodził się 16 lipca 1928 r. w Okocimiu pow.  
Brzesko w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu Li-
ceum Ogólnokształcącego w Krakowie o kierunku 
matematyczno-przyrodniczym w 1950 r. podjął stu-
dia na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie. 1 czerwca 1954 r. jako in-
żynier górnik został skierowany nakazem pracy do 
Zakładów Górniczych Konrad w Iwinach. W lutym 
1972 r. skończył na AGH uzupełniające studia ma-
gisterskie, uzyskując tytuł mgr inż. górnika w spe-
cjalności eksploatacja podziemna. Po podjęciu pracy  
w ZG Konrad został dodatkowo wykładowcą  
w Technikum Górnictwa Rud w Bolesławcu. 1 stycz-
nia 1956 r. został oddelegowany do nowo tworzo-
nych Zakładów Górniczych Lubichów w budowie,  
a następnie - przeniesiony do Przedsiębiorstwa Robót 

Górniczych (od 1958 r. po zmianie nazwy Przedsię-
biorstwo Budowy Kopalń Rud) w Bolesławcu, gdzie 
pełnił funkcję kierownika robót górniczych. W 1960 r., 
po reorganizacji dotyczącej zmiany nazwy i siedziby 
firmy, pełnił funkcję zawiadowcy Oddziału Bolesła-
wiec Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń Rud Miedzi 
w Lubinie. W styczniu 1964 r. otrzymał nominację 
na stanowisko dyrektora technicznego ZG Konrad.  
W tym czasie kopalnia ta była w zapaści produkcyjnej. 

   Dzięki Niemu i równocześnie powołanemu dy-
rektorowi naczelnemu ZG Konrad Władysławowi 
Lubochowi, zawiadowcy kopalni Henrykowi Piotr-
kowskiemu oraz głównemu inżynierowi górniczemu 
Kazimierzowi Ziai dokonane zostały zmiany w or-
ganizacji pracy. Dotychczasowy sposób eksploatacji 
rudy miedzi w kopalni Konrad systemem ścianowym 
z podsadzką hydrauliczną zastąpiony został przez 
zastosowanie systemu eksploatacji rudy z zawałem 
stropu, natomiast w kopalni Lubichów system eks-
ploatacji ścianowej z elastycznym ugięciem stropu 
na stosy drewniane również został zastąpiony sys-
temem z zawałem stropu. Zmiana ta pozwoliła na 
zdynamizowanie wydobycia rudy miedzi i realizację 
zadań planowych. 1 września 1969 r. został powo-
łany na członka Komitetu Naukowego ds. Maszyn  
i Urządzeń Górnictwa Niewęglowego, działającego  
w Radzie Naukowej Zakładów Konstrukcyjno-Me-
chanicznych Przemysłu Węglowego w Gliwicach.                                                                  

W 1967 r. objął kierownictwo Bolesławieckiego 
Klubu Sportowego. Z Jego prezesurą łączona jest 
dekada sukcesów sportowych BKS: indywidualne 
osiągnięcia bokserów Ryszarda Tomczyka - olimpij-
czyka i mistrza Europy, Stanisława Lechowskiego, 
Zygmunta Pacuszki - mistrzów Polski, ciężarow-
ca Edwarda Bączka, awanse bokserów i ciężarow-
ców do II ligi, piłkarzy do III ligi i inne sukcesy  
w sportach zespołowych, m.in. awans do reprezen-
tacji Polski piłkarzy Henryka Maculewicza, Józefa 
Kwiatkowskiego, Andrzeja Galanta, czy koszykarki 
Haliny Kaluty, sześciokrotnej mistrzyni Polski grają-
cej z Wisłą Kraków, a także w późniejszym okresie 
siatkarza Bogdana Mienculewicza. Za swą działal-
ność na rzecz sportu wyróżniony został Złotą Od-
znaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej oraz 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Za opracowanie pod Jego kierownictwem kon-
cepcji odwadniania nowo zbudowanej kopalni cynku 
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i ołowiu Pomorzany należącej do Kombinatu Górni-
czo-Hutniczego Bolesław w Bukownie koło Olkusza 
w roku 1977 otrzymał nagrodę Ministra Nauki Szkol-
nictwa Wyższego i Techniki. W okresie pracy w ZG 
Konrad aktywnie uczestniczył w pracy Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Górnictwa, okresowo 
pełniąc funkcję prezesa Koła Zakładowego SITG.  
W ramach wymiany doświadczeń delegowany był do 
kopalń rud w ówczesnym Związku Radzieckim i do 
Francji. 

30 czerwca 1977 r. został powołany na stanowisko 
dyrektora Zakładów Górniczych Lubin. W tym miej-
scu warto przypomnieć, jaką cieszył się charyzmą 
wśród załogi ZG Konrad. Jego pożegnanie trwało 
przez tydzień i miało następujący przebieg: w Klicz-
kowie nad Kwisą rozstawiono duży wojskowy namiot 
oraz zestaw ław i stołów, przy których biesiadowano. 
A po pracy autobusami zakładowymi dowożono ko-
lejne grupy pracowników - w poniedziałek żegnał się 
Rejon I kopalni Konrad, we wtorek - Rejon II, w śro-
dę Rejon III i kopalnia Lubichów oraz służby ogól-
notechniczne, w czwartek służba energo-maszynowa  
i Zakład Wzbogacania Rudy, a w piątek Zarząd BKS 
i sportowcy. Sprzęt (namiot, kuchnia polowa, stoły 
biesiadne) dozorowany był przez Straż Przemysłową. 

Przejęta przez Niego Kopalnia Lubin była  
w okresie niewydolności w zakresie realizacji zadań 
produkcyjnych. Dokonał wielu zmian kadrowych  
m.in. na dyrektora technicznego zawnioskował  
inż. Kazimierza Ziaję z ZG Konrad oraz jeszcze inne 
osoby na stanowiska dyrektorskie (nota bene zablo-
kowane przez Komitet Miejski PZPR w Lubinie), 
zwerbował także kilkanaście osób dozoru technicz-
nego. Kiedy Go wtedy zapytałem, ile razy w tygodniu 
zjeżdża na dół, odpowiedział, że trzy razy na dobę.  
I to była prawda. A trzeba wiedzieć, że w owym cza-
sie naczelnego dyrektora kopalni obowiązywała pię-
ciokrotna w miesiącu kontrola robót dołowych. 

Wyprowadził kopalnię z zapaści produkcyjnej po-
przez zmiany organizacyjne w wykorzystaniu samo-
jezdnych maszyn górniczych oraz zintensyfikowanie 
robót przygotowawczych udostępniających złoże 
do eksploatacji systemem komorowo-filarowym, 
a następnie koncentracji wydobycia w wybranych 
rejonach eksploatacji. Utworzył eksperymentalnie 
oddział wydobywczy o zdolności produkcyjnej mi-
liona ton rudy rocznie, kierowany przez sztygara od-
działowego Stefana Nowackiego. Dla porównania 
tej wielkości należy podać, że cała kopalnia Konrad 
zaprojektowana była na wydobycie półtora miliona 

Ostatnie pożegnanie dyr. Józefa Szczerby. Wśród źałobników najbliższa Rodzina, ks. prał. Władysław Rączka,  
dyr. Jan Paździora - ZG Konrad oraz dyr. Mirosław  Pawlak - KGHM



144

ton rocznie. Wprowadzone zmiany techniczno-orga-
nizacyjne pozwoliły na wzrost wydobycia z 6,1 mln 
ton rudy w 1975 r. do 7,3 mln ton rudy w 1980 r.

   Posiadał naturalne zdolności organizacji zarzą-
dzania i organizacji pracy zespołów ludzkich. Był 
człowiekiem pełnokrwistym – oczywiście również 
z marginesem wad, ale trzeba mieć na uwadze, że 
Jego działalność była wielokierunkowa. Dyrekcja 
KGHM w formie nagrody indywidualnej wyróżni-
ła Go złotym zegarkiem szwajcarskim ze specjalną 
dedykacją. W tym miejscu przytoczę fragment po-
śmiertnych wspomnień opublikowanych na łamach 
wrocławskiej „Gazety Robotniczej” (z 10 październi-
ka 1983 r.) przez dziennikarzy piszących ówcześnie  
o budowie i rozwoju Nowego Zagłębia Miedziowe-
go, redaktorów Andrzeja Bułata i Jana Szatsznajdera: 
„Poznaliśmy Go, gdy po paru latach zastoju Zakłady 
Górnicze Lubin znowu stały się pierwszą kopalnią  
w zagłębiu miedziowym. Był to koniec lat siedemdzie-
siątych i wszyscy mówili, że o tym awansie Lubina za-
decydował właśnie nowy dyrektor, który po dwudzie-
stu trzech latach pracy na Konradzie w 1977 roku 
przyszedł do Lubina. Poznaliśmy Go jako człowieka, 
który wiedział przede wszystkim, że choć w kopalni 
niezmiernie ważne są maszyny, to jednak najbardziej 
trzeba troszczyć się o ludzi. Pytany ilu ludzi ze swojej 
ponad pięciotysięcznej załogi zna osobiście, śmiał się 
i odpowiadał, że wszystkich, no prawie wszystkich.  
I choć brzmi to może zgoła niewiarygodnie, tak wła-
śnie było. (...).

Po okresie wytężonej pracy w ZG Lubin, we 
wrześniu 1981 r., powrócił do ZG Konrad na stano-

wisko dyrektora naczelnego. Głównym Jego celem 
było zapewnienie rentowności zakładu w zmie-
niających się uwarunkowaniach ekonomicznych  
i politycznych. Dążył do uruchomienia wydobycia 
anhydrytu i gipsu w nieczynnej kopalni Lubichów 
i wdrożenia innych przedsięwzięć organizacyjno-
-technicznych, aby ZG Konrad pozostały na polskiej 
miedziowej scenie.

Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej wy-
różniony został najwyższymi odznaczeniami pań-
stwowymi: Brązowym, Srebrnym, Złotym Krzyżem 
Zasługi i Orderem Sztandaru Pracy II klasy w 1976 r. 
oraz tytułem honorowym Zasłużonego Górnika PRL 
w 1980 r., a także szeregiem odznaczeń branżowych 
i regionalnych. Posiadał II stopień Generalnego Dy-
rektora Górniczego. 

6 października 1983 r. zmarł nagle podczas  
pełnienia obowiązków służbowych. W drodze  
z Lubina do ZG Konrad w miejscowości Modliko-
wice serce nie wytrzymało po przebytych zawałach. 
Pożegnany przez licznie zebranych pracowników, 
kierownictwo zakładu, delegację KGHM i społecz-
ność lokalną, spoczął w Alei Zasłużonych na bole-
sławieckim cmentarzu. 

 Order „Zasłużony Górnik PRL”

   Jego żona Lucyna Szczerba urodzona w stycz-
niu 1933 r. zmarła w wieku 81 lat. Mieszkała we 
Wrocławiu z córkami: Izą i Ewą. Wychowała wnu-
ki: Kasię, Marcina i Igora; doczekała się prawnuczki 
Martynki.

Opracował Jan Paździora

Józef Szczerba - dyrektor ZG Konrad
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•	 1 stycznia na Stadionie MOSiR w Bolesławcu 
przy ul. Spółdzielczej został rozegrany tradycyjny 
mecz noworoczny. Byli zawodnicy BKS zagrali  
z aktualną drużyną tego klubu. Mecz został za-
dedykowany pamięci Krzysztofa Bechowskiego, 
zmarłego w ubiegłym roku, wieloletniego zawod-
nika BKS.

•	 3 stycznia po raz dziesiąty odbyła się uroczystość 
Misterium Chleba, organizowana przez Klub Na-
uczycielski Carpe Diem. Celem Misterium jest 
wyrażenie wdzięczności za życie w pokoju i chleb 
na stole. W spotkaniu udział wzięli pensjonariusze 
Domu Dziennego Pobytu, członkinie Klubu Ama-
zonek, Koła Gospodyń Wiejskich z Trzebienia oraz 
sympatycy i goście z Urzędu Miasta, Starostwa 
Powiatu Bolesławieckiego oraz zaprzyjaźnionych 
organizacji pozarządowych. Spotkanie ubarwił ar-
tystycznie Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka.

•	 4 stycznia w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, 
w ramach tournée po Polsce, z koncertem kolęd 
holenderskich i polskich wystąpił protestancki 
Chór Św. Michała z Wieringen w Holandii wraz  
z orkiestrą barokową. Dyrygował Kees Klein, a na 
organach grał Hugo van Veen.

•	 4 stycznia w galerii Długa BOK-MCC Stowarzy-
szenie Fotograficzne CAMERA zaprezentowało 3. 
doroczną wystawę ponad 100 prac, wykonanych 
przez 26 fotografów. Pamięci Adriana Kostarenko, 
zmarłego przed 2 laty bolesławieckiego nauczy-
ciela i poety, poświęcona była jej część - wysta-
wa kostek - w formie fotografii wykonanych przez 
Grzegorza Sidorowicza do tekstów poetyckich 
Adriana.

•	 6 stycznia Parafia MBNP w Bolesławcu zorga-
nizowała Orszak Trzech Króli. Barwny korowód 
wyruszył w południe po Mszy św. w kościele trasą 
od pl. Zamkowego przez ulice: 1 Maja, Kutuzowa, 
Kubika, Miarki, Asnyka, Sierpnia’80 do Rynku, 
gdzie uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych przedstawili jasełka. Orszak 
Trzech Króli przeszedł także ulicami Nowogrodźca.

•	 11 stycznia w Warcie Bolesławieckiej uroczyście 
przekazano tamtejszemu posterunkowi Policji 
nowy radiowóz, w połowie sfinansowany z gmin-

nych środków budżetowych. Samochód będzie 
wykorzystywany w codziennej służbie patrolowo-
-interwencyjnej.

•	W Bolesławcu gościł metropolita Sarajewa - ks. 
kardynał Vinko Puljić. 12 stycznia w sali konfe-
rencyjnej BOK-MCC spotkał się z reemigrantami  
z byłej Jugosławii oraz ich potomkami i rodzinami, 
13 stycznia przewodniczył Mszy św. w Bolesła-
wieckiej Bazylice Maryjnej, odprawionej z udzia-
łem biskupa legnickiego Stefana Cichego. Wizytę 
zorganizowało Stowarzyszenie Reemigrantów  
z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. 

•	 13 stycznia odbył się XXI Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zbierano pieniądze na rzecz 
ratowania życia dzieci i godną opiekę medyczną 
seniorów. W Bolesławcu tym razem nie powoła-
no lokalnego sztabu, ale Klub Sportowy Bc Rally 
Team zorganizował „II Rajdową WOŚP Bolesła-
wiec 2013” - rajd samochodowy, którego odcinki 
specjalne były zlokalizowane na parkingu marketu 
Tesco przy ul. Tysiąclecia, na terenie Przedsiębior-
stwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ Bolesławiec 
S.A. i byłym lotnisku w Krzywej. Na scenie przy 
Tesco zorganizował też program artystyczny, a 5 
wolontariuszy zebrało 5343,20 zł. Występy arty-
styczne połączone z licytacjami zorganizowano 
też w Nowogrodźcu, Osiecznicy i Raciborowi-
cach, a w Iwinach - bieg przełajowy „Spacerek  
z Orkiestrą”, podczas którego zebrano prawie 
1200 zł.

•	 15 stycznia w Młodzieżowym Domu Kultury Śród-
mieście we Wrocławiu odbył się wernisaż prac 
nagrodzonych w konkursie plastycznym „Niewi-
dzialny świat”. Młodzi bolesławianie, uczestnicy 
zajęć w pracowni plastycznej Stanisławy Wojdy-
-Pytlińskiej w BOK-MCC zdobyli najważniejsze 
nagrody: 8-letni Mateusz Herowski - nagrodę 
główną (Grand Prix), a 9-letnia Marta Kozłowska 
- nagrodę dyrektora MDK Śródmieście.

•	 16 stycznia w Piwnicy Paryskiej w Bolesławcu 
zorganizowano wieczór ukraiński. Gościnnie wy-
stąpił kwintet bandurzystów Lwowska Melodia.

•	 19 stycznia na Balu Środowisk Gospodarczych 
Ziemi Bolesławieckiej w restauracji - hotelu Gar-
den, zorganizowanym przez Bolesławieckie To-
warzystwo Gospodarcze, Starostwo Powiatu Bo-
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lesławieckiego, Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości oraz Regionalny Związek Pra-
codawców, ogłoszono wyniki konkursu „Przed-
siębiorca Roku 2012”. Zwyciężyła Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Bolesławianka. Statuetkę Kazimie-
rza odebrał prezes Spółdzielni - Piotr Hetel.

•	 19 stycznia bolesławianin Władysław Warężak 
ukończył 100 lat. Urodził się w Maksymówce  
w powiecie zbaraskim województwa tarnopolskie-
go. W Bolesławcu mieszka od 1954 r. Ma 3 dzieci, 
6 wnuków i 7 prawnuków. W imieniu władz sa-
morządowych życzenia dobrego zdrowia i samo-
poczucia jubilatowi złożyli: wiceprezydent Bole-
sławca Kornel Filipowicz i kierowniczka Urzędu 
Stanu Cywilnego Monika Zamorska.

•	Bolesławianka Helena Kowal została uhonorowa-
na przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Bogdana Zdrojewskiego odznaką Zasłużony 
dla Kultury Polskiej. Odznakę wręczył uroczy-
ście prezydent Bolesławca 23 stycznia w trakcie 
sesji Rady Miasta. H. Kowal od 22 lat prowadzi 
Towarzystwo Społeczne Klub Ciekawych Świata,  
w 2006 r. założyła w Bolesławcu Koło Miłośni-
ków Opery, a w 2009 r. - Koło Miłośników Teatru.

•	 24 stycznia Komisariat Policji w Nowogrodźcu 
otrzymał nowy nieoznakowany radiowóz marki 
Opel Astra. Zakup samochodu został w połowie 
sfinansowany z budżetu Gminy Nowogrodziec.

•	Lekkoatletka MKS Bolesłavia Beata Dąbal zdoby-
ła brązowy medal juniorek w pchnięciu kulą (rzu-
tem na odległość 12,48 m) na Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, 
które odbyły się w Spale 24-27 stycznia. 

•	 26 stycznia w hali sportowej I Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolesławcu odbyło się XIII Inte-
gracyjne Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełno-
sprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego. 
Tradycyjnie rozpoczęła je uroczysta Msza św. 
koncelebrowana przez legnickiego biskupa po-
mocniczego ks. Marka Mendyka, po której zebrani 
(ok. 1000 osób) podzielili się opłatkiem i zasiedli 
do suto zastawionych stołów. Były także występy 
artystyczne - jasełka oraz wspólne kolędowanie. 
Występowali m.in. podopieczni Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej. W tym roku wśród wielu insty-
tucji i organizacji pomagających powiatowi bo-
lesławieckiemu w organizacji tego spotkania po 
raz pierwszy znalazło się także Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski  
w Bolesławcu. 

•	 31 stycznia Stowarzyszenie Społeczne - Klub Na-
uczycielski Carpe Diem w kinie Forum obchodziło 
10-lecie swojej działalności. Spotkanie uświetniły 
występy Kapeli Herbutów, zespołu Jutrzenka oraz 
kabaretu Carpe Diem. Jubileuszowi towarzyszyła 
wystawa malarstwa, rzeźby i haftu artystyczne-
go członków Klubu w galerii Długa BOK-MCC. 
Zaproszeni goście otrzymali zeszyt z rysem histo-
rycznym Stowarzyszenia oraz prezentacją auto-
rów wystawianych prac. Certyfikat Członka Ho-
norowego Stowarzyszenia otrzymali: prezydent 
Bolesławca Piotr Roman i starosta bolesławiecki 
Cezary Przybylski. Stowarzyszenie powstało jako 
inicjatywa obywatelska emerytowanych nauczy-
cieli, przy wsparciu logistycznym i merytorycz-
nym BOK, by zapewnić swym członkom dostęp 
do kultury i informacji oraz przeciwdziałać wyklu-
czeniu społecznemu. Prezesem Klubu jest Eugenia 
Wolska.

LUTY

•	 1 lutego w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż 
wystawy „Microcosmos”, na której zaprezento-
wane zostały prace Joanny Teper, wykładowczyni 
ASP we Wrocławiu.

•	 8 lutego w foyer Teatru Starego w Bolesław-
cu odbył się wernisaż wystawy „Kolory czasu”. 
Zaprezentowano na niej prace wykonane przez 
słuchaczy warsztatów malarskich Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Bolesławcu: Teresę Jaśkow-
ską, Wandę Kowalik, Halinę Kubów, Annę Kurzy-
dło, Grażynę Łach, Bogumiłę Łuczkowską, Ewę 
Maliarę, Jadwigę Maryniak, Łucję Mielczarek, 
Wiolettę Pogwizd-Nowakowską i Danutę Satołę. 
Warsztaty te od 2008 r. prowadzi Katarzyna Sas, 
absolwentka wrocławskiej ASP.

•	 12 lutego w siedzibie Bolesławieckiego Towarzy-
stwa Gospodarczego przy ul. Bankowej 6D odbyło 
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze tej 
organizacji. Wybrano nowe władze, funkcję preze-
sa objął ponownie Karol Stasik.

•	W dniach 14-17 lutego uczniowie 8 szkół z Gminy 
Wiejskiej Bolesławiec z rówieśnikami z niemiec-
kiego Bernsdorf odbywali wspólne warsztaty ar-
tystyczne: wokalne (prowadzone przez Agnieszkę 
Orawiec), taneczne (prowadzone przez Elżbietę 
Tor) i plastyczne (prowadzone przez Krystynę 
Grelę). Warsztatowicze zwiedzili także Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu i odbyli wycieczkę do 
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Szklarskiej Poręby. Na zakończenie w Domu 
Ludowym w Kruszynie otwarto wystawę prac 
uczestników zajęć i odbył się koncert finałowy,  
w którym zaprezentowali się warsztatowicze, a tak-
że podopieczni Agnieszki Orawiec i Zespół Pieśni  
i Tańca Ziemi Bolesławieckiej. Projekt był sfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, budżetu państwa i Euroregio-
nu Nysa. 

•	W lutym w Gimnazjum Samorządowym nr 2  
w Bolesławcu gościła 15-osobowa grupa młodzie-
ży z Heinrich Pestalozzi Mittelschule w Löbau 
(Niemcy). W ramach wspólnych warsztatów 
młodzież realizowała 5 etiud filmowych na temat 
Niemców i Polaków w ramach projektu „Transgra-
niczny Uczniowski Festiwal Etiud Filmowych”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
państwa i Euroregionu Nysa. Scenariusze tych fil-
mów zostały napisane w trakcie pierwszego spo-
tkania młodzieży tych szkół w styczniu w Löbau. 
W maju filmy te mają być prezentowane w Polsce, 
a w czerwcu - w Niemczech.

•	 15 lutego w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy „Obiektywnym okiem”, przy-
gotowanej przez Stowarzyszenie Fotograficzne 
Obiektywni. Zaprezentowano zbiór blisko 120 
fotografii wykonanych przez: Ewę Derbis, Anną 
Gardziejewską, Krzysztofa Gardziejewskiego, 
Bartosza Jędrzejczyka, Leszka Jędrzejczyka, To-
masza Powroźnika (prezesa stowarzyszenia), To-
masza Rapira i Dawida Stępnia.

•	 15 lutego w Galerii im. M. Twerda w II Liceum 
Ogólnokształcącym w Bolesławcu została otwarta 
ekspozycja exlibrisów Magdaleny Olgi Koniecz-
nej, absolwentki tej szkoły z 1994 r.

•	 15 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Bolesławcu starosta Cezary Przybylski 
wręczył Januszowi Latochowi akt powołania na 
stanowisko komendanta powiatowego Społecznej 
Straży Rybackiej. Straż ta istnieje w Bolesławcu 
od 1999 r., liczy 46 strażników, a dzięki grantowi 
unijnemu zakupiła za 100 tys. zł wysokiej jakości 
sprzęt do patrolowania zbiorników wodnych.

•	 16 lutego w sali sportowej I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bolesławcu odbył się turniej COMT 
Cup 2013 zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Centrum Odkrywania Młodych Talentów w Bo-
lesławcu. Zagrało w nim 8 zespołów złożonych 
z chłopców z roczników 2001-2003. Zwyciężyła 

drużyna Zagłębie Lubin. W trakcie turnieju zbie-
rano pieniądze na zakup protezy dla Michała Ko-
zaka, dwunastolatka, który kilka lat temu stracił 
nogę, a gra w jednej z drużyn COMT.

•	 16 lutego Canon - zespół taneczny prowadzony  
w BOK-MCC przez Katarzynę Tomczyk-Jaku-
bowską - zdobył II miejsce w zorganizowanym we 
wrocławskiej Magnolii Park turnieju tańca „Bitwa 
na Taniec” w kategorii Street Dance Show (12-15 
lat). Skład zespołu: Kaja Chimniak, Oliwia Cie-
ślak, Paulina Dobiech, Aleksandra Niezgoda, Dag-
mara Szuk, Daria Szuk i Amelia Woch.

•	Karolina Kędzia, bolesławianka reprezentująca 
KS AZS AWF Wrocław, zdobyła srebrny medal  
w pięcioboju na 57. Halowych Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów w dniach 16-17 lutego w Spale. 

•	 17 lutego w auli Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Bolesławcu miejscowe organizacje: Stowarzy-
szenie Rodzina Polska, Klub „Gazety Polskiej”  
i Solidarna Polska zorganizowały spotkanie  
z prof. dr hab. Jerzym Robertem Nowakiem.

•	 17 lutego, w wieku 75 lat, zmarł Bronisław Wola-
nin, ceniony na całym świecie bolesławiecki arty-
sta ceramik, którego prace były wystawiane i na-
gradzane w wielu krajach i znajdują się w zbiorach 
wielu muzeów polskich i zagranicznych.

•	 21 lutego w sali Forum odbyła się uroczystość 
wręczenia Nagród Prezydenta za Promocję Mia-
sta w 2012 r. Wręczono 24 nagrody indywidualne 
i grupowe (w kategoriach: sport, działalność spo-
łeczna, kultura i nauka), 6 nagród honorowych i 
3 wyróżnienia. W części artystycznej uroczystości 
wystąpili: Mirosław Kuc z zespołem, grupa tanecz-
na Top Toys oraz tenor Przemysław Radziszewski.

•	 23 lutego w Tomaszowie Bolesławieckim został 
ulepiony śnieżny bałwan Bolek o wysokości 12,4 
m i szerokości u podstawy 3,5 m. Podano, że to 
największy bałwan zbudowany w Polsce. Ulepili 
go wolontariusze zbierający poprzez licytację in-
ternetową środki na rehabilitacje małej Laury i na 
działalność Pogotowia Leśnego w Mikołowie (na 
każdy z tych celów zebrano po 735 zł).

•	 27 lutego Rada Miasta Bolesławiec podjęła 
uchwały o zbyciu udziałów w: Krytej Pływalni 
Sportowo-Rekreacyjnej Sp. z o.o. - na rzecz in-
nej spółki, w której Gmina Miejska Bolesławiec 
posiada 100% udziałów oraz Miejskiego Zakładu 
Rehabilitacji Leczniczej sp. z o.o. - wyłącznie na 
rzecz pracowników tej spółki (prywatyzacja pra-
cownicza).



148

LUTY / MARZEC

•	 27 lutego w sali konferencyjnej BOK-MCC odby-
ła się konferencja poświęcona przygotowaniu po-
rozumienia 25 gmin i 4 powiatów (bolesławieckie-
go, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego), 
które w perspektywie lat 2014-2020 w ramach 
polityki spójności UE chcą wykorzystać zinte-
growane podejście dla rozwoju swojego obszaru. 
W tym celu przygotowywane jest porozumienie 
pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT). Dzięki niemu te gminy i powiaty mogły-
by samodzielnie dysponować kwotą ok. 1 mld zł  
z Funduszu Spójności UE. Na to musi być jednak 
zgoda wszystkich samorządów z tego terenu (Za-
chodni Obszar Integracji). W konferencji uczestni-
czyli wójtowie, burmistrzowie i starostowie tych 
powiatów. Przedstawiciele 21 samorządów pod-
pisali deklarację o chęci współpracy. Przewiduje 
ona zinstytucjonalizowanie tej współpracy i opra-
cowanie „Strategii Rozwoju Zachodniego Obsza-
ru Integracji”, która powinna stać się załącznikiem 
do Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

•	Bolesławianka Iwona Banach zdobyła I nagrodę 
za powieść „Szczęśliwy pech” w ogólnopolskim 
konkursie „Babie lato”, zorganizowanym przez 
Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”. Książka uka-
zała się drukiem w sierpniu 2013 r.

MARZEC 

•	 1 marca dla uczczenia Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych w kościele Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Bolesławcu została odpra-
wiona Msza św. Jej uczestnicy następnie przeszli 
pod symbol Polski Walczącej na murach obron-
nych przy ul. B. Kubika, gdzie złożyli kwiaty.  
Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold wygłosił wykład 
poświęcony Żołnierzom Wyklętym w sali konfe-
rencyjnej BOK-MCC. 

•	 1 marca Arkadiusz Sudoł został nadleśniczym  
w Nadleśnictwie Bolesławiec. Zastąpił na tym sta-
nowisku dotychczasowego nadleśniczego - Wła-
dysława Nowaka.

•	 2 marca na regionalnym turnieju brydżowym mło-
dzieży szkolnej, zorganizowanym w ramach dni 
otwartych XIV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Polonii Belgijskiej we Wrocławiu brydżyści BKS 
zajęli czołowe miejsca:
- Mateusz Stachów (Gimnazjum Samorządowe nr 
4 w Bolesławcu) w parze z Marią Chojnacką (XIV 

LO we Wrocławiu) zajął I miejsce,
- Rafał Molenda (I LO w Bolesławcu) w parze  
z Dawidem Barzykiem (49 Gimnazjum Samorządo-
we Dwujęzyczne we Wrocławiu) zajął II miejsce.

•	 2 marca przed BOK-MCC otwarta została plenero-
wa wystawa „65 lat polskiej animacji”. Zaprezen-
towano na niej sylwetki mistrzów polskiej anima-
cji oraz kadry z popularnych filmów i seriali m.in.: 
„Bolek i Lolek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, 
„Podróże Kapitana Klipera” i „Reksio”. Wystawa 
trwała do 22 marca.

•	Dawid Strojek z klasy VIa Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Bolesławcu został laureatem X Dolnoślą-
skiego Konkursu Interdyscyplinarnego zDolny 
Ślązaczek.

•	 4 marca Miejskie Przedszkole nr 7 w Bolesławcu 
zostało uhonorowane przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej certyfikatem „Przedszkole dobrze 
przygotowujące do szkoły” na uroczystej gali kon-
kursu „Mam 6 lat” we Wrocławiu.

•	 7 marca w galerii Format Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Bolesławcu została otwarta wystawa 
akwareli Krystyny Raszki „Moje fascynacje”.

•	 8 marca, w Dzień Kobiet, w galerii BOK-MCC zo-
stała otwarta wystawa rysunku, grafiki i malowideł 
Mateusza Grobelnego „Lekkostrawne myśli”. Za-
prezentowane prace były wykonane różnymi tech-
nikami: drippingu, przecierki i polerowania szli-
fierką. We wszystkich kompozycjach dominantę 
stanowiła postać kobiety.

•	 8 marca przeżywszy 80 lat zmarła siostra Kazimie-
ra (Waleria) Skromblewicz, należąca do wspólnoty 
Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu, 
wieloletnia zakrystianka w parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bole-
sławcu.

•	 10 marca Bolesławiecki Klub „Gazety Polskiej” 
zorganizował w sali konferencyjnej BOK-MCC 
spotkanie z publicystą Stanisławem Krajskim, któ-
ry wygłosił wykład na temat „Masoneria a służby 
specjalne. Kto naprawdę rządzi w Polsce”.

•	Od 11 do 22 marca w BOK-MCC była otwarta 
wystawa projektów domów opartych o wzornic-
two starych budynków przysłupowych z Górnych 
Łużyc pt. „Poznaj nowe domy przysłupowe”. 
Pokazano na niej prace nagrodzone w konkursie 
„Stare przysłupy w nowoczesnej formie”, zorgani-
zowanej przez Stowarzyszenie Dom Kołodzieja ze 
Zgorzelca i niemieckie stowarzyszenie Fachring-
-Umgebindehaus.
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•	 12 marca w sali konferencyjnej BOK-MCC odby-
ło się inauguracyjne spotkanie Bolesławieckiego 
Klubu Republikańskiego. Posłowie PiS: Adam 
Lipiński, Marzena Machałek i Przemysław Wipler 
przedstawili swoje poglądy na temat „Czy Polska 
jest dobrym krajem dla młodych ludzi?”

•	 13 marca w restauracji Oleńka przy Rynku odbyło 
się spotkanie bolesławieckich Krystyn.

•	 14 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Bolesławcu odbyło się Walne Zgro-
madzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzy-
szenia Ziemia Bolesławiecka. Prezesem na nową 
kadencję został wybrany ponownie Jan Cołokidzi. 
Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicz-
nego w 2012 r. z tytułu odpisu 1% podatku zgro-
madziło 177 803,24 zł od 3508 podatników. Środki 
te zostały w całości przeznaczone na pomoc dla 21 
osób (leczenie, rehabilitacja, pomoc pogorzelcom) 
oraz 18 instytucji i organizacji (szkoły, parafie, 
kluby sportowe, domy kultury).

•	 15 marca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu przy 
ul. Mickiewicza 13 została otwarta wystawa „Cze-
skie tradycje wielkanocne” oraz wystawa fotogra-
ficzna „Wielkanoc na Dolnym Śląsku”.

•	Eliasz Jankowski, żołnierz 10. Brygady Kawalerii 
Pancernej w Świętoszowie (walczący w barwach 
TKKF Olimp Legnica), zdobył złoty medal w kick 
boxingu na Mistrzostwach Polski w Kleszczewie 
w dniach 15-17 marca. 

• W marcu na zaproszenie Muzeum Kultur Europej-
skich w Berlinie na jubileuszowym 20. Europej-
skim Jarmarku Wielkanocnym - wśród ponad 40 
twórców prezentujących rękodzieła oraz techniki 
ich wykonania z Estonii, Finlandii, Niemiec, Ukra-
iny i Węgier - zostały przedstawione tradycje pol-
skiego stołu wielkanocnego w wykonaniu Alicji  
i Anny Janiec z Lipian oraz kwiaty z krepiny, które 
w trakcie trwania jarmarku wykonywała Bożena 
Tarnawska z Kierżna, eksponowano też bolesła-
wiecką ceramikę.

•	Na XVII Międzynarodowych Targach Gastrono-
micznych, które odbyły się w Warszawie w dniach 
20-22 marca, Zakłady Ceramiczne Bolesławiec 
Sp. z o.o. otrzymały nagrodę „Najlepszy Produkt 
EuroGastro 2013” za zestaw garnków ceramicz-
nych, talerz GU 1690 i zestaw herbaciany Janina.

•	 21 marca kilkudziesięciu mieszkańców gminy 
Nowogrodziec z burmistrzem Robertem Reli-
chem oraz sołtysem Gościszowa Zenonem Szynką  
i sołtysem Czernej - Józefem Potyszką przybyło do 

siedziby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, 
aby na odbywającej się XXVIII sesji Rady Powiatu 
wyrazić protest w sprawie złego stanu dróg powia-
towych, a zwłaszcza dróg łączących Gościszów  
z Ocicami oraz Czerną z Gierałtowem. Przyjecha-
li z pogiętą felgą, kawałkiem skruszonego asfaltu 
oraz transparentami: „Felga pogięta, opona dziura-
wa, w starostwie pensja i ciągła laba”, „Tuskobus 
do nas nie dojedzie, ugrzęźnie w dziurze, nie zara-
dzi w biedzie”, „Na drodze dziury - granda, z ust 
starosty - propaganda” oraz specjalnie na tę okazję 
przygotowanymi przyśpiewkami. W przerwie se-
sji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
przedstawili staroście Cezaremu Przybylskiemu 
swoje postulaty.

•	 22 marca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
została otwarta wystawa „Prze-twórcy ludowi. 
Różnorodność tradycji mieszkańców Ziemi Bo-
lesławieckiej po 1945 r.”. W trakcie wernisażu 
wyświetlono film dokumentalny „Wdzięki wspo-
mnień”. Wystawę zorganizowało Muzeum Cera-
miki i wrocławska Fundacja Ważka, która przez 
cały rok 2012 realizowała na tym terenie projekt 
„Prze-twórcy ludowi”.

•	 25 marca w BOK-MCC została otwarta wystawa 
grafiki warsztatowej Artura Golińskiego „Powi-
tanie Słońca”. Artysta pochodzący z Bolesławca,  
a mieszkający obecnie w Dusznikach Zdroju, 
przeprowadził 8 kwietnia warsztaty, w czasie któ-
rych można było wykonać matrycę linorytniczą 
i własnoręcznie odbić ją na papierze czerpanym,  
wyprodukowanym w Muzeum Papiernictwa  
w Dusznikach Zdroju. 

•	 27 marca Rada Miasta Bolesławiec wyraziła zgodę 
na przystąpienie do projektu Zachodni Obszar In-
tegracji.

KWIECIEŃ

•	 4 kwietnia 10-osobowa grupa uczniów Zespołu 
Szkół Elektronicznych w Bolesławcu (profil tele-
informatyczny) rozpoczęła miesięczną praktykę  
w hiszpańskim mieście Ubeda (Andaluzja). Prak-
tyka ta pod nazwą „Kompetentny pracownik działu 
IT” jest realizowana w ramach projektu Leonardo 
da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. W maju 
- po ich powrocie - do Hiszpanii wyjechała dru-
ga 20-osobowa grupa (elektronicy i informatycy). 
Łącznie w praktyce uczestniczyło 30 uczniów.

•	Bolesławianka Antonina Kopała-Wdowiak zosta-
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ła laureatką konkursu „Aktywność Kobiet - 2012”  
w kategorii małych przedsiębiorstw. Puchar i dy-
plom odebrała 5 kwietnia na uroczystej gali w Dy-
namic Congress Centre we Wrocławiu. Konkurs 
został zorganizowany po raz drugi przez Stowa-
rzyszenie Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku.

•	 7 kwietnia w godzinach wczesnoporannych  
w zagrodzie Zenona Ilczyny w Bolesławicach wilk 
zagryzł 5 owiec.

•	 9 kwietnia w MBP w Bolesławcu Paweł Beręso-
wicz, autor książek dla dzieci i młodzieży, spotkał 
się z młodymi czytelnikami.

•	 11 kwietnia burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 
i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska Marek Mielczanek podpisali we Wrocła-
wiu umowę, na podstawie której do Nowogrodźca 
trafi ponad 35 mln zł dotacji na budowę kolejnego 
etapu kanalizacji sanitarnej w tej gminie. Dzięki 
tej inwestycji do sieci zbiorczej zostanie podłączo-
nych ponad 6,5 tys. mieszkańców z Gościszowa, 
Milikowa, Parzyc, Zebrzydowej i Nowogrodźca.

•	 11 kwietnia w Zespole Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu uroczyście otwarto nowe warsztaty 
szkolne. Gośćmi uroczystości byli: wicemarsza-
łek województwa dolnośląskiego Jerzy Łużniak, 
dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Mar-
szałkowskiego Jerzy Węcławski, przedstawicie-
le władz samorządowych, dyrektorzy szkół oraz 
przedsiębiorcy. Budynek warsztatów poświęcił  
ks. dziekan dr Stanisław Kusik. Dzięki inwestycjom 
realizowanym w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2007-2013 w ZSM funkcjonują dwa centra kształ-
cenia zawodowego: mechatroniczno-elektrycz-
ne i samochodowe. Wartość inwestycji wyniosła  
8 mln zł, w tym sam sprzęt (m.in. dwa nowe sa-
mochody Škoda Octavia i obrabiarki sterowane 
numerycznie), który zyskała szkoła, wart jest ok. 
5 mln zł.

•	 11 kwietnia w MBP w Bolesławcu Edyta Zaręb-
ska, autorka książek dla dzieci z serii „Pierwsze 
czytanki”, spotkała się z uczniami klas młodszych.

•	Norman Lippik, zawodnik Bolesławieckiego  
Klubu Brydżowego, grający w parze z Michałem 
Klukowskim (AZS Comfort Wrocław) zdobył 
złoty medal w turnieju par na maksy grupy mło-
dzieżowej na II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Sportach Umysłowych w dniach 11-14 
kwietnia w Szczawnie Zdroju. Na tej samej olim-
piadzie szachista Kacper Grela, uczeń Gimnazjum 

Samorządowego nr 2 w Bolesławcu, zawodnik 
Polonii Wrocław, zdobył brązowy medal. Turniej 
szachowy rozgrywany był w dniach 10-17 kwiet-
nia na zamku Książ w Wałbrzychu.

•	Karol Nowak, uczeń I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bolesławcu został laureatem Ogólnopol-
skiej Olimpiady Policyjnej, której finał odbył się 
12 kwietnia w Szczytnie. Opiekunem laureata jest 
Edward Florków, nauczyciel tej szkoły.

•	W dniach 12-13 kwietnia Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Bolesławcu zor-
ganizował Szpikoladę, w trakcie której odbywała 
się rejestracja dawców szpiku kostnego (zareje-
strowano 355 potencjalnych dawców szpiku), ak-
cja krwiodawstwa (zebrano 22 litry krwi), zbiór-
ka publiczna dla dziewczynki chorej na białaczkę 
(zebrano 3300 zł) oraz prezentacje poświęcone 
problematyce transplantacji tkanek i narządów 
oraz konferencja dla nauczycieli i przedstawicieli 
organizacji zajmujących się edukacją zdrowotną.

•	 13 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu wy-
stąpił holenderski barokowy zespół Ensemble 
Contrasto Armonico. Zaprezentował muzykę, któ-
rą skomponował Jean-Philippe Rameau, a na sce-
nie wystąpili soliści z Hiszpanii - Enrique Gómez-
-Cabrero Fernández (skrzypce), Polski - Maciej 
Kaziński (viola da gamba) i Włoch - Marco Vitale 
(klawesyn). 

•	 13 kwietnia odbył się bal charytatywny zorgani-
zowany przez parafię Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu pod 
hasłem „PRL na wesoło”. Zebrano 20 tys. zł, któ-
re będą przeznaczone na wykonanie tynków we-
wnętrznych w budowanym kościele.

•	 15 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
była się uroczysta gala podsumowująca XI edycję 
konkursu „Młody Przedsiębiorca”, zorganizowa-
nego przez Bolesławieckie Towarzystwo Gospo-
darcze, Starostwo Powiatowe i księgarnię Agora.  
I miejsce zdobył Mateusz Szymański (uczeń Ze-
społu Szkół Elektronicznych) za biznesplan „Ho-
meko” (o wykorzystaniu energii odnawialnej). 
Zwycięzca otrzymał statuetkę „Młody Przedsię-
biorca” i 1000 zł.

•	Bartłomiej Szeliga z Raciborowic, zawodnik klubu 
UKS Iwiny, zdobył srebrny medal i tytuł Wicemi-
strza Świata w Szkolnych Mistrzostwach Świata  
w Biegu na Orientację, które odbyły się w dniach 
15-21 kwietnia w rejonie Algarve w Portugalii. 
Trenerem medalisty jest Dariusz Pachnik. 
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•	W dniach 20-21 kwietnia restauracja Opałkowa 
Chata w Bolesławcu zorganizowała II Opałkowy 
Jarmark Naturalny i Artystyczny. Zaprezentowało 
się na nim 20 rękodzielników - wytwórców róż-
nych ozdób, a także producenci żywności - serów, 
kiełbas, przetworów z jabłek, miodów, nalewek… 
Uczniowie szkoły gastronomicznej dokonywali 
pokazów zdobienia potraw oraz pokazów wypie-
ków. 

•	 21 kwietnia w Domu Ludowym w Kruszynie 
odbył się koncert „Na ludową nutę” zorganizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury. Na scenie 
zaprezentowały się: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Bolesławieckiej, Gminny Zespół Pieśni i Tańca 
Jutrzenka, Leśne Nastroje z Dobrej, zespoły śpie-
wacze z Ocic i Żeliszowa. Gościnnie wystąpił bo-
lesławiecki zespół Pireus, grający muzykę grecką 
z elementami muzyki bałkańskiej i orientalnej.

•	W kwietniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Bolesławcu przez tydzień gościli 
uczniowie Schulzentrum z Görlitz. W trakcie wi-
zyty uczyli się przygotowywania różnych potraw 
(w szczególności lepienia pierogów), zwiedzali 
miasto oraz uczestniczyli w warsztatach cera-
micznych prowadzonych przez Mateusza Gro-
belnego w BOK-MCC. Było to kolejne spotkanie  
w ramach polsko-niemieckiego projektu „Zdrowa 
Szkoła - Gesunde Schule”, koordynowanego przez 
Państwową Karkonoską Szkołę Wyższą w Jeleniej 
Górze i Uniwersytet w Lipsku, którego realizacja 
zaczęła się w 2011 r., a potrwa do 2014 r.

•	 24 kwietnia Rada Miasta Bolesławiec podjęła 
uchwały: o przystąpieniu Gminy Miejskiej Bo-
lesławiec do Związku Gmin Kwisa i w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie przez ten związek 
nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa 
- Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Gra-
nicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworze-
nie schroniska dla zwierząt.
W tym samym dniu Rada Miasta wyraziła zgo-
dę na umieszczenie tablicy upamiętniającej 68 
rocznicę powrotu Polaków zesłanych na Syberię  
o treści „Po zesłaniu i głodowej tułaczce na Sy-
berii, wróciliśmy do Ojczyzny” na obelisku na pl. 
Wolności w Bolesławcu. Uroczyste odsłonięcie ta-
blicy odbyło się 15 maja.

•	 25 kwietnia 45-osobowa grupa członków Stowa-
rzyszenia Społecznego Klubu Nauczycielskiego 
Carpe Diem odbyła w ramach „Podróży za mie-
dzę” wycieczkę szlakiem Via Fabrilis do Vrchlabi. 

Celem wycieczki, zorganizowanej przy pomocy 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, było poznanie 
regionu, kultury ludowej i rzemiosła w ramach 
programu przygranicznej współpracy polsko-cze-
skiej.

•	 25 kwietnia w sali Forum w Bolesławcu w musi-
calu „Romek i Julka z Bolesławca” (historia dwój-
ki dzieci z Bolesławca, którzy poznali się na za-
jęciach w BOK-MCC) zaprezentowało się blisko 
800 osób uczęszczających na warsztaty w pracow-
niach BOK-MCC. Przedstawienie poprzedził wer-
nisaż prac uczestników warsztatów ceramicznych  
i plastycznych prowadzonych przez Mateusza Gro-
belnego, Magdalenę Konieczną i Edytę Orlińską. 
Na scenie wystąpiły zespoły prowadzone przez: 
Agnieszkę Podłaszczyk (Zespół Pieśni i Tańca Bo-
lesławiec), Katarzynę Tomczyk-Jakubowską (Ca-
non i Canonki), Magdalenę Zientarę (Szkoła Tańca 
Flamenco Carmen), Alicję Kowal (taniec orien-
talny), Pawła Klimka i Kamila Nakoniecznego  
(breakdance), Annę Frąckiewicz (zespół Poeticon)  
i Aleksandra Samostrokowa (chór Cantate Deo). 

•	 25 kwietnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Kruszynie została otwarta wystawa „Kruszyn 
- wczoraj i dziś”. Uczestnicy wernisażu mogli tak-
że obejrzeć prezentację multimedialną Krzysztofa 
Kozickiego „Kruszyn - moje ulubione miejsca”,  
a także wysłuchać informacji Sebastiana Zielonki 
o dziejach wsi oraz Zdzisława Abramowicza, któ-
ry mówił o ciekawostkach związanych z Kruszy-
nem. Organizatorem całego przedsięwzięcia była 
Biblioteka Publiczna w Kruszynie.

•	 26 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu pod 
patronatem starosty bolesławieckiego odbył się 
pierwszy Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespo-
łów Wokalnych. W kategorii przedszkoli i szkół 
podstawowych zwyciężyła grupa Oktawa ze  
SP nr 4, a w kategorii gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych - Zespól Wokalny z Gimnazjum  
w Wykrotach. 

•	 26 kwietnia na placu apelowym 23. Śląskiego 
Pułku Artylerii w Bolesławcu odbyło się oficjal-
ne pożegnanie 128 żołnierzy z Bolesławca (oraz 
żołnierzy z innych garnizonów), którzy wkrótce 
pod dowództwem ppłk Remigiusza Zielińskiego 
wyjadą na misję do Kosowa w ramach 28 zmia-
ny Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR 
(Kosowo Force). 23. ŚPA był odpowiedzialny za 
sformowanie i przygotowanie kontyngentu. Zbiór-
kę żołnierzy poprzedziła Msza św. odprawiona 
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pod przewodnictwem dziekana Sił Zbrojnych  
ks. płka Janusza Radzika. Rangę uroczystości pod-
kreślała obecność szefa Wojsk Rakietowych i Ar-
tylerii Wojsk Lądowych płk Jarosława Kraszew-
skiego i szefa Oddziału Planowania Dowództwa 
Operacyjnego Sił Zbrojnych płk Macieja Nelkego. 
Żołnierzy pożegnał dowódca 23. ŚPA płk Andrzej 
Lorenc. Wyjeżdżającym, zgodnie z tradycją 23 
ŚPA, wręczono flagi jednostki, powiatu i miasta. 
Wyjazd nastąpił w dniu 15 maja. Uroczyste prze-
kazanie dowodzenia Polskim Kontyngentem Woj-
skowym odbyło się 27 maja w bazie Camp Bond-
steel w Kosowie.

•	 Sąd Apelacyjny w Jeleniej Górze uznał, że decy-
zja prezydenta Bolesławca z 2 listopada 2011 r.  
o zwolnieniu Małgorzaty Dłużyk ze stanowiska 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej była nieprawidłowa i zarządził odszkodowanie 
na jej rzecz oraz zwrot kosztów procesu - łącznie 
19 380,20 zł (kwotę tę wypłacił MOPS).

•	 Powieść bolesławianki Iwony Banach „Pokonać 
strach” zajęła II miejsce w konkursie „Książka 
kwietnia” zorganizowanym przez stronę interneto-
wą „Książka zamiast kwiatka” promującą współ-
czesną literaturę.

•	W Bolesławcu powstał zespół muzyczny Tres, zło-
żony z Mirosława Kuca (gitara klasyczna, wokal), 
Aleksandry Sozańskiej-Kut (wokal) i Sławomira 
Zimniaka (gitara klasyczna, wokal). Mottem ze-
społu jest „Co nam w duszy gra…” - stąd bardzo 
różnorodny repertuar.

MAJ

•	 1 maja blisko 200 zawodników w różnych katego-
riach wiekowych wzięło udział w biegach ulicz-
nych pod hasłem „Biegaj z Europą”, zorganizowa-
nych przez Fundację im. Jerzego Szmajdzińskie-
go i bolesławieckie środowisko Sojuszu Lewicy  
Demokratycznej. 

•	 1 maja odbyła się Majówka Rycerska w Zamku 
Kliczków - zabawa, na którą złożyły się: uroczy-
sty przemarsz konnego pocztu i bractw rycerskich, 
XI Turniej Rycerski o Przyłbicę Kasztelana Zam-
ku Kliczków, rycerskie zabawy dla dzieci (rzut 
podkową, „narty Bolka”, zbroja rycerska, puzzle  
rycerskie), turniej łuczniczy, zapasy rycerskie, po-
kaz kuglarski (Banici z Kożuchowa), pokaz tań-
ców dawnych i bitwa o Zamek.

•	 2 maja na Bolesławieckim Rynku w asyście  

żołnierzy 23. Śląskiego Pułku Artylerii prezy-
dent Bolesławca zorganizował uroczyste obchody 
Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

•	 2 maja przy Krzyżu Milenijnym w Wilczym Lesie 
odbył się IX Festiwal Piosenki Religijno-Patrio-
tycznej zorganizowany przez Starostwo Powiato-
we w Bolesławcu, parafię w Okmianach oraz wój-
tów gmin Chojnów i Warta Bolesławiecka. Wystą-
piło 11 lokalnych zespołów folklorystycznych. 

•	 3 maja w Święto Konstytucji 3 Maja w kościele 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu 
została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji 
Ojczyzny, a po niej został zaprezentowany program 
artystyczny z wykorzystaniem poezji Czesława 
Miłosza i ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu 
aktora Teatru Polskiego w Poznaniu Mieczysława 
Franaszka, któremu towarzyszyła wiolonczelistka 
Anna Szul.

•	Reprezentanci MKS Bolesłavia odnieśli sukcesy  
w dniu 4 maja na Ogólnopolskim Mityngu w Lek-
kiej Atletyce we Wrocławiu: Ewa Ochocka zwy-
ciężyła w biegu na 400 m przez płotki (63,19 sek.), 
a Kacper Olszewski zwyciężył w rzucie dyskiem 
(49,75 m) i w pchnięciu kulą (16,46 m) oraz zajął 
II miejsce w rzucie oszczepem (58,29 m).

•	 5 maja w Teatrze Starym w Bolesławcu wystąpi-
li śpiewacy Międzynarodowej Grupy Operowej 
Sonotrio: Agnieszka Drożdżewska - sopran (Wro-
cław), Ivo Michl - baryton (Praga), Mateusz Myrlak 
- tenor (Warszawa), Barbara Spitzer - sopran (Wie-
deń), Izabela Strzelecka - mezzosopran (Wrocław), 
Anna Wilczyńska - sopran (Wrocław) i Witold Ja-
nusz - fortepian (Wrocław). Wykonywali słynne 
pieśni, arie, duety i ensemble z dzieł słynnych kom-
pozytorów słowiańskich: Fryderyka Chopina, Pio-
tra Czajkowskiego, Antonina Dwořaka, Mieczysła-
wa Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Sergiusza 
Rachmaninowa i Bedřicha Smetany.

•	 Pod hasłem „Dodawać życia do lat” Dom Dzien-
nego Pobytu w Bolesławcu obchodził w sali kina 
Forum 25-lecie swojej działalności.

•	Uczniowie klasy Ia z II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bolesławcu: Magdalena Broszko, Krystian 
Fecyk, Adrian Fehring-Dworak i Marcin Koło-
dziej za opracowany przez siebie biznesplan In-
teraktywne Centrum Nauki Science Lab zdobyli  
I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Uni-
wersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w ramach 
projektu „Być przedsiębiorczym”.

•	 7 maja w Sali Rajców Bolesławieckiego Ratusza 
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przedstawiciele 21 samorządów z powiatu bolesła-
wieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzelec-
kiego podpisało „Porozumienie o współpracy na 
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachod-
niego Obszaru Integracji”. Zawarcie tego poro-
zumienia stanowi kolejny krok do utworzenia dla 
tego obszaru Programu Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych na lata 2014-2020.

•	 7 maja w Teatrze Starym w Bolesławcu ogłoszo-
no wyniki i wręczono nagrody w zorganizowa-
nym przez Starostwo Powiatowe i Cech Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu 
konkursie „Murowany sukces”, adresowanym do 
uczniów klas zawodowych. Udział wzięły trzy-
osobowe drużyny (2 murarzy i 1 technolog ro-
bót wykończeniowych) z terenu Dolnego Śląska. 
Zwyciężyła drużyna z Bolesławca w składzie: 
Wojciech Chromiński, Paweł Bednarczuk i Rafał 
Krzysztofiński.

•	 8 maja, w 68 rocznicę zakończenia II wojny świa-
towej, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zorga-
nizowało uroczystość patriotyczną pod pomnikiem 
II Armii Wojska Polskiego. Udział wzięli komba-
tanci, poczty sztandarowe instytucji i organizacji 
społecznych, młodzież szkolna, żołnierze X Bry-
gady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie oraz 
kompania honorowa 23. Śląskiego Pułku Artylerii 
w Bolesławcu. Uroczystość uświetniła Miejska 
Orkiestra Dęta.

•	Bartłomiej Szeliga, zawodnik UKS Tukan Iwiny, 
zdobył brązowy medal na dystansie sprinterskim 
na Mistrzostwach Republiki Czeskiej w Biegu na 
Orientację, które odbyły się 8 maja w Chrudimie  
koło Pardubic.

•	 8 maja w sali konferencyjnej BOK-MCC odbył się 
finał konkursu „I Ty możesz zostać Demostenesem! 
Dolnośląski uczeń Mistrzem Mowy Polskiej”, zor-
ganizowany przez Gimnazjum Samorządowe nr 3 
w Bolesławcu. Udział wzięło 11 uczestników ze 
szkół w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wrocławiu 
i Zgorzelcu. Dolnośląskim Demostenesem - Mi-
strzem Mowy Polskiej została Magdalena Dalecka 
(GS nr 3 w Bolesławcu).

•	 8 maja Anna Czerwieńska-Rydel, autorka książek 
dla dzieci i młodzieży, spotkała się z młodymi czy-
telnikami w galerii Format Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bolesławcu.

•	 9 maja w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło 
się uroczyste Spotkanie Pokoleń zorganizowane 
przez bolesławiecki oddział Polskiego Czerwone-

go Krzyża. Przedstawiona została geneza i historia 
tej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem 
roli, jaką odgrywała w czasie wojny i pokoju,  
a w formie prezentacji multimedialnej pokazano 
działalność PCK w Bolesławcu od 1945 r. 

•	 10 maja w galerii Długa BOK-MCC odbył się wer-
nisaż wystawy rzeźb i płaskorzeźb bolesławianki 
Joanny Bruździńskiej pt. „Kolekcja myśli”.

•	 11 maja w kościele św. Piotra i Pawła w Nowo-
grodźcu odbył się polsko-niemiecki koncert muzy-
ki wokalno-instrumentalnej XVIII-XX wieku zor-
ganizowany przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
i Heimatgemeinschaft Naumburg am Queis (Sto-
warzyszenie Ojczyźniane Nowogrodziec nad Kwi-
są). Wykonawcami byli: Lothar Rückert (organy), 
Reinhard Großer (trąbka, corno da caccia) i Jacek 
Dutka (tenor). 

• 11 maja Tadeusz Płużański wygłosił w sali kon-
ferencyjnej BOK-MCC wykład o Żołnierzach  
Wyklętych.

•	 12 maja 4-osobowa reprezentacja Bolesław-
ca wzięła udział w zawodach „NOGENT BA-
STARD”, zorganizowanych we francuskim No-
gent sur Marne, mieście partnerskim Bolesławca. 
W biegu na 10 km, wśród ponad 250 zawodników 
z całej Europy, Kamil Makoś z wynikiem 34 mi-
nuty i 38 sekund zajął II miejsce w klasyfikacji 
generalnej i w swojej grupie wiekowej, a Adrian 
Zawer z wynikiem 45 minut i 54 sekundy został 
zwycięzcą w kategorii juniorów.

•	 13 maja, po rozstrzygnięciu drugiego przetargu 
(pierwszy został unieważniony), została podpisa-
na umowa o wykonaniu zadania „Przywrócenie 
dawnej funkcji zakładu kąpielowego przy ul. Zgo-
rzeleckiej w Bolesławcu”. Umowę podpisał Piotr 
Roman - prezydent Bolesławca i Dariusz Raczyc-
ki - dyrektor Zespołu Projektów z firmy Skanska, 
która jest wykonawcą tego zadania o wartości 10 
449 310,91 zł (pierwotnie wartość tej inwestycji 
określano na 6 085 271,85 zł - „Rocznik Bole-
sławiecki 2012”, s. 11). Na jego realizację pozy-
skano dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
w wysokości 6 605 784,69 zł, czyli 70% kwoty 
wydatków kwalifikowanych projektu; całkowite 
wydatki wynieść mają 11 610 040,65 zł. W zre-
witalizowanym obiekcie prowadzone będą zajęcia 
profilaktyczno-zdrowotne oraz zabiegi z zakre-
su rehabilitacji i odnowy biologicznej. Roboty  
budowlane mają trwać 14 miesięcy.
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•	 Prezydent Bolesławca Piotr Roman odebrał  
w trakcie uroczystej gali finałowej konkursu Filary 
Polskiej Gospodarki 2012 w Teatrze Współcze-
snym we Wrocławiu wyróżnienie w VIII edycji 
rankingu Samorządowy Lider Biznesu przyznane 
mu (po raz drugi) przez dziennik „Puls Biznesu”.

•	 15 maja Julia Gołębiowska, 13-letnia uczennica 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bo-
lesławcu w klasie saksofonu, prowadzonej przez 
Mateusza Boducha, zajęła I miejsce na 1. Ostrow-
skim Forum Klarnetowo-Saksofonowym. Zwy-
ciężczyni akompaniował Aleksander Samostro-
kow, który otrzymał dyplom „za wyróżniający się 
akompaniament”.

•	 17 maja w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa katowickiego artysty 
Krystiana Wodnioka.

•	W dniach 17-19 maja Gmina Miejska Bolesławiec, 
Wspólnota Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi 
Chrystusa w Bolesławcu, parafie: Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy oraz Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, BOK-MCC 
oraz Gimnazjum Samorządowe nr 3 im. Jana Paw-
ła II zorganizowały obchody V rocznicy ustano-
wienia św. Marii de Mattias patronką Bolesławca i 
10-lecia jej kanonizacji.
- 17 maja w kościele MBNP uczniowie Gimna-
zjum Samorządowego nr 3, przygotowywani przez 
Aleksandrę Sozańską-Kut, zaprezentowali przed-
stawienie teatralne „Maria de Mattias - charyzma 
i duchowość”.
- 18 maja w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej 
odbył się koncert Orkiestry Diecezjalnej.
- 19 maja w kościele MBNP odbyła się projekcja 
filmu „Święta Maria de Mattias Patronką Bole-
sławca” oraz została odprawiona uroczysta Msza 
św. z udziałem biskupa pomocniczego diecezji 
legnickiej Marka Mendyka. Występowały prowa-
dzone przez Aleksandra Samostrokowa bolesła-
wieckie chóry Cantate Deo, Kamerton oraz chór  
z rodzinnego miasta Patronki - Vallecorsy we Wło-
szech, który prowadziła Margherita Cimorelli. 
Nowo utworzone Stowarzyszenie św. Marii de 
Mattias (zarejestrowane przez Sąd Okręgowy we 
Wrocławiu 17 maja 2013 r.), którego prezesem 
jest Tadeusz Kupczak, zorganizowało wystawę 
prac wykonanych przez uczniów bolesławieckich 
szkół, przedstawiających wizerunek Patronki.

•	W dniach 17-18 maja w Teatrze Starym w Bole-
sławcu odbył się VI Festiwal Tańca Orientalne-

go i Flamenco. Występowały najmłodsze adeptki  
tańca oraz tancerki szkoły Tierra Flamenco Elżbiety 
Eisenblätter. Marcelina i David Beucher wykonali 
arie z opery „Carmen” G. Bizeta (akompaniowała 
na pianinie Justyna Skoczek). Gwiazdą festiwalu 
była Maja - popularna tancerka Tribal Fusion Style i 
założycielka Tribal Dance Academy w Berlinie.

•	W dniach 17-19 maja na Mistrzostwach Polski 
Młodzików 2013 w Komornicy para Bolesła-
wieckiego Klubu Brydżowego Patryk i Jakub Pa-
treuhowie zdobyła srebrny medal w turnieju par 
sportowych i brązowy medal w konkurencji te-
amów sportowych (grając razem z parą Katarzyna 
Urbańczyk i Kinga Zawadzka - TB Szombierki).

•	 18 maja w sali konferencyjnej BOK-MCC odbyło 
się spotkanie z profesorem Andrzejem Zybertowi-
czem na temat: „Dokąd zmierzasz Polsko? Dokąd 
zmierzają polskie elity?” Organizatorami byli po-
słowie PiS: Adam Lipiński i Marzena Machałek 
oraz miejscowa organizacja PiS, Bolesławiecki 
Klub Republikański i Klub „Gazety Polskiej”  
w Bolesławcu.

•	 18 maja w Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 
odbył się wernisaż wystawy „Bolesławiecka cera-
mika na drodze do nowoczesności”, przygotowanej 
wspólnie z Schlesisches Museum zu Görlitz oraz 
kilkudziesięcioma muzeami oraz kolekcjonera-
mi prywatnymi z kilku krajów Europy, głównie  
z Polski i Niemiec. Na ekspozycji zaprezentowano  
ok. 650 wyrobów ceramicznych wykonanych przez 
profesorów i uczniów słynnej bolesławieckiej Za-
wodowej Szkoły Ceramicznej oraz w miejscowych 
zakładach współpracujących ze szkoła. Ekspozycji 
towarzyszył polsko-niemiecki, ponad 350-stroni-
cowy katalog, w którym zaprezentowano teksty  
o charakterze naukowym oraz noty ok. 1500 obiek-
tów. Publikację dedykowano prof. Konradzie Vanji 
(Museum Europäischer Kulturen w Berlinie) oraz 
prof. dr hab. Pawłowi Banasiowi (Uniwersytet Wro-
cławski). Honorowy patronat nad tym wydarzeniem 
objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
- Rafał Jurkowlaniec, Konsul Generalny Republiki 
Federalnej Niemiec we Wrocławiu - dr Gottfried 
Zeitz oraz Prezydent Miasta Bolesławiec - Piotr 
Roman. Wernisaż wystawy odbył się w czasie akcji 
Noc Muzeów, w ramach której w Dziale Ceramiki 
uruchomiono ekspozycję „Świat lalek XX wieku”.

• W dniach 22-26 maja w Nowogrodźcu odbył się  
V Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzy-
ka u J. I. Schnabla” zorganizowany przez Gminne 
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Centrum Kultury i Sportu. Dyrektorem festiwalu 
była Eliza Szwed, dyrektorem artystycznym Piotr 
Rojek, a koncerty prowadziła Aleksandra Pijarow-
ska.
- 22 maja - Recital organowo-fletowy. Wykonaw-
cy: Witold Zaborny (organy) i Martyna Majda 
(flet). Miejsce: kościół św. Mikołaja.
- 23 maja - Występ baletowy. Wykonawca: Zespół 
Rytmiczny. Miejsce: Skwer przy ul. Bolesławiec-
kiej. 
- 24 maja - Koncert organowy. Koncert na cymba-
ły. Wykonawcy: Sergey Shein z Norwegii - organy, 
Veranika Pradzed z Białorusi - cymbały. Miejsce: 
kościół św. Apostołów Piotra i Pawła.
- 25 maja - Koncert instrumentalny. Wykonawcy: 
Piotr Rojek - organy i Wratislavia Trumpet Con-
sort. Miejsce: kościół św. Apostołów Piotra i Paw-
ła.
- 26 maja - Koncert finałowy. J. I. Schnabel: Salve 
Regina, Sanctus i Benedictus z Missa guadragesi-
malis d-moll: W. A. Mozart: Reguiem d-moll KV 
626. Wykonawcy: Joanna Moskowicz - sopran, 
Damian Ganclarski - alt, Jędrzej Tomczyk - tenor, 
Bogdan Makal - bas, Orkiestra Kameralna, Chór 
Politechniki Wrocławskiej - dyr. Marek Pijarow-
ski, przygotowanie chóru - Małgorzata Sapiecha-
-Muzioł. Miejsce: kościół św. Apostołów Piotra  
i Pawła.

•	 22 maja Janusz Korwin-Mikke, szef Kongresu No-
wej Prawicy, spotkał się ze swoimi sympatykami 
w restauracji Oleńka przy bolesławieckim Rynku.

•	 Praca Mateusza Herowskiego, 8-letniego bole-
sławianina uczęszczającego na zajęcia Akademii 
Sztuki prowadzonej w BOK-MCC przez Stani-
sławę Wojdę-Pytlińską, nosząca tytuł „Kosmos” 
została nagrodzona w konkursie plastycznym dla 
dzieci i młodzieży zorganizowanym przez Mu-
zeum Okręgowe w Toruniu w ramach Dni Dzie-
dzictwa Kopernikańskiego.

•	 25 maja w ramach akcji „Polska biega” Między- 
szkolny Ośrodek Sportu w imieniu powiatu bo-
lesławieckiego zorganizował „RUNdkę z Powia-
tem” - bieg sztafetowy na trasie długości 102,5 
km, wytyczonej przez 6 gmin powiatu. Rozpoczę-
cie i zakończenie biegu miało miejsce przed gale-
rią Bolesławiec City Center, gdzie podczas blisko  
9 godzin trwania biegu odbywały się różne dzia-
łania związane z prowadzeniem zdrowego trybu 
życia, a PCK zorganizował akcję pobierania krwi 
i kontynuowało „Szpikoladę”. W sztafecie wy-

startowało 99 zawodników, z których najmłodsze 
uczestniczki miały po 16 miesięcy, a najstarszy  
73 lata.

•	 25 maja w Teatrze Starym w Bolesławcu Studio 
Aktorskie prowadzone przez Sławomira Rataj-
skiego wystawiło spektakl „Kobieta i Mężczyzna, 
czyli o narodzinach Ducha”, oparte na technikach 
pantomimy z elementami tańca z choreografią Elż-
biety Andrusieczko-Tor. Była to jedna z sześciu 
produkcji teatralnych przygotowanych przez to 
Studio w ciągu trzech lat jego działalności.

•	 26 maja Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorga-
nizował 13. Europejskie Biegi Uliczne - Bolesła-
wiec 2013:
- Biegi dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach 
wiekowych na dystansach: 300, 600 i 900 m,
- Bolesławiecki bieg mam (300 m),
- Bieg główny (10 km),
- Bieg sportowy (2,4 km), 
- Nordic Walking (2,4 km), 
- Bieg VIP-ów (600 m), 
- Rozbiegany Bolesławiec - bieg rekreacyjny 
Zwycięzcą w Biegu Głównym został Ukrainiec 
Andrzej Starzinskij uzyskując czas 30 minut  
i 1 sekunda. Ogółem w biegach wzięło udział  
ponad 130 zawodników.

•	 26 maja w wyniku przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających Krystian Miżdal został wybrany 
radnym Rady Gminy Wiejskiej Bolesławiec.

•	 27 maja w Warcie Bolesławieckiej rozpoczęła się 
budowa sieci światłowodowej, która swoim za-
sięgiem obejmie całe województwo. Sieć będzie 
złożona z 1500 km kabli światłowodowych, a jej 
prędkość będzie dochodziła do 100 gigabajtów 
na sekundę. Wartość projektu wynosi 215 mln zł,  
z czego ok. 150 mln pochodzić będzie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Na uroczystym 
otwarciu budowy Dolnośląskiej Sieci Szerokopa-
smowej byli m.in.: wicemarszałek województwa 
Jerzy Łużniak, poseł Grzegorz Schetyna, starosta 
bolesławiecki Cezary Przybylski i wójt Gminy 
Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski.

•	Kamil Kawka, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1  
w Bolesławcu, zdobył złoty medal w biegu na  
300 m i rezultatem 40:52 sek. ustanowił nowy re-
kord Polski w swojej kategorii na Wojewódzkich 
Igrzyskach Lekkoatletycznych we Wrocławiu. Do 
zawodów przygotował go nauczyciel wychowania 
fizycznego Ryszard Posacki. 

•	 29 maja Joanna Olech, autorka i ilustratorka ksią-
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       18 maja - Wernisaż wystawy „Bolesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności”
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żek dla dzieci (m.in. „Tarantula, Klops i Herku-
les”), spotkała się z młodymi czytelnikami i prze-
prowadziła warsztaty plastyczne w galerii Format 
MBP w Bolesławcu.

CZERWIEC

•	 1 czerwca, w Dzień Dziecka, dla najmłodszych bo-
lesławian przygotowano wiele atrakcji:
- w kinie Forum - animację „Tajemnice Zielonego 
Królestwa” w technologii 2D,
- w Bolesławieckim Parku Wodnym Orka zorga-
nizowano zawody pływackie dla dzieci oraz malo-
wanie twarzy i układanie fryzur,
- na skwerze Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w ramach „Wielkiego Festynu Parafialnego z oka-
zji Dnia Dziecka” zorganizowano gry i zabawy dla 
dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, wykonywanie tatu-
aży, loterię fantową oraz występy zespołów Mały 
Bolesławiec, Jutrzenka i Równica (z Ustronia Gór-
skiego),
- w Teatrze Starym, w ramach Teatralnego Dnia 
Dziecka, kółko teatralne Świetliki z GOSiR  
w Parowej pokazało widowisko „Życie to nie 
bajka”, grupa młodych aktorów z MDK w Bole-
sławcu - „Wyspa Szkrabów” przedstawiła sztukę 
„Dziwna zwrotka” (opartą na twórczości Ludwika 
Jerzego Kerna), a Teatrzyk Słowa - przedstawienie 
„Nie ma strachu”.

•	Od 3 do 28 czerwca w Bolesławcu odbywał się  
49. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeź-
biarski. Udział wzięło 16 artystów, w tym z za-
granicy: Hanna Ambrosava (Białoruś), Larysa 
Antonova (Ukraina), Maria Eugenia Belden Ran-
gel (Meksyk), Marion Devillers (Francja), Julien 
Djedaoua-Innocenti (Francja), Marc Iturri Tor-
rellas (Hiszpania), Sophie Maslowski (Francja), 
Daniel Wetzelberger (Austria), Stephanie Young 
(USA), Abdon Zani (Włochy) oraz z Polski: Bar-
bara Falender, Władysław Garnik, Krystyna Gay-
-Kutschenreiter - konsultant, honorowy uczestnik 
pleneru, Mateusz Grobelny - komisarz pleneru, 
Kazimierz Kalkowski i Kinga Ogórek.

- 7 czerwca w galerii BOK-MCC odbyło się ofi-
cjalne otwarcie pleneru oraz wernisaż wystawy „3 
światy” Ceramicznego Koła Naukowego Akade-
mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

- 8, 15 i 22 czerwca w sali konferencyjnej BOK-
-MCC odbywały się multimedialne prezentacje 
twórczości artystów.

- 27 czerwca w galerii BOK-MCC zorganizowa-
no oficjalne zakończenie pleneru. W jego trakcie 
odbył się wernisaż wystawy prac Edyty Orlińskiej 
„Moje miasta”. Artystka zaprezentowała osiem 
ceramicznych obrazów inspirowanych miejscami, 
które miały wpływ na jej twórczą drogę.

49. MPC-R został zrealizowany w ramach projektu 
ARGINET, współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską w ramach programu Kultura.

 Podobnie jak w poprzednich latach uczestnicy 
pleneru tworzyli w: Zakładach Ceramicznych Bo-
lesławiec Sp. z o.o., Spółdzielni Rękodzieła Arty-
stycznego Ceramika Artystyczna i Fabryce Naczyń 
Kamionkowych Manufaktura Sp. J. Smoleński  
& Zwierz w Bolesławcu. 

 Organizatorem pleneru był BOK-MCC i Gmina 
Miejska Bolesławiec. Plener był dofinansowany 
przez Unię Europejską w ramach dwuletniego 
(2012-2014) projektu ARGINET, który ma na celu 
promocję dialogu i wymiany międzykulturowej 
poprzez system innowacyjnych działań operato-
rów kulturalnych z branży ceramicznej. Całkowity 
budżet tego projektu wynosi 400 tys. euro, w tym 
60 tys. euro dla Bolesławca na częściowe sfinan-
sowanie Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-
-Rzeźbiarskiego i Bolesławieckiego Święta Cera-
miki.

•	 7 czerwca bolesławieckie Glinoludy zaprezento-
wały się (po raz kolejny) w ogólnopolskim pro-
gramie TVP1 „Kawa czy herbata”. Program był 
realizowany na wrocławskim Rynku.

•	Karolina Filistyńska, uczennica I Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolesławcu, została laureatką (za-
jęła 8 miejsce w kraju) V edycji Olimpiady „Myśli 
Jana Pawła II”, której finał odbył się 7-8 czerwca 
w Białymstoku. Opiekunką laureatki jest Marta 
Pankiewicz - katechetka w tej szkole.

•	 Projekt „A night in the library - Noc w biblio-
tece” realizowany w Szkole Podstawowej nr 1  
w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu za-
jął I miejsce w programie edukacyjnym Unii Euro-
pejskiej „Nasz Projekt eTwinning 2013”. Program 
eTwinning promuje wykorzystywanie technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnej (TIK) w szko-
łach europejskich. 6-osobowa delegacja szkoły  
z nauczycielką-bibliotekarką Teresą Prokowską - 
koordynatorką projektu - przebywała 7-8 czerwca 
w Warszawie na uroczystym wręczaniu dyplomów 
i nagród. 

•	Ukazał się przewodnik turystyczny „Maroko” 
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opracowany przez bolesławiankę, pilota wycie-
czek zagranicznych, Grażynę Hanaf.

•	Ukazała się (wydana w Australii przez Wydawnic-
two Polonii Australijskiej) nowa książka Ryszarda 
Adama Gruchawki „Czas prostowania gwoździ”. 
Książka poświęcona jest sytuacji w Polsce (są tak-
że wątki dotyczące Bolesławca) na początku lat 
80. ubiegłego wieku. Jest to już siedemnasta książ-
ka tego autora zamieszkałego w Starej Olesznej.

•	W dniach 8-9 czerwca w Gierałtowie zorgani-
zowano Święto Kresowe. Występowały zespoły 
śpiewacze z repertuarem kresowym, odbyła się 
degustacja potraw kresowych, zaprezentowano 
wystawę fotografii z Kresów Wschodnich oraz 
wystawę sprzętów przywiezionych ze Świrza  
i okolic, a główną atrakcją było widowisko „Spo-
tkanie z Balladą” z programem „Wpadnij do Ko-
pydłowa”. Święto rozpoczęło seminarium „Kresy 
w czasie i przestrzeni”, prowadzone przez etnolo-
ga Henryka Dunina, badacza tradycji kulturalnej 
Dolnego Śląska.

• W dniach 8-9 czerwca na Mistrzostwach Polski 
LZS w Lekkiej Atletyce w Słubicach zawodnicy 
MKS Bolesłavia zdobyli 12 medali (5 złotych,  
6 srebrnych i 1 brązowy) i II miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. Złote medale zdobyli: Agnieszka Bo-
sek (rzut młotem), Dawid Kopała (rzut młotem), 
Ewa Ochocka (bieg na 100 m przez płotki), Kac-
per Olszewski (pchnięcie kulą) i Grzegorz Oślak 
(chód na 10 km). 

•	 9 czerwca zorganizowana została rowerowa RUNd-
ka z Powiatem na dystansie 102,5 km (ta sama tra-
sa, jaką przebiegli zawodnicy 25 maja). Start odbył 
się spod budynku Starostwa Powiatowego.

•	 9 czerwca w Bolesławicach odbyła się IX Festa 
Bałkańska. Mimo padającego deszczu zdołano 
przeprowadzić zaplanowane konkursy i zabawy,  
a zespoły folklorystyczne - wśród nich Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej - zaprezen-
towały bałkańskie i polskie tańce, a w inscenizacji 
słowno-muzycznej przypomniały historię Pola-
ków z Jugosławii.

•	 9 czerwca wygrana BKS Bobrzanie z Bazaltem 
Sulików zapewniła bolesławieckiej drużynie piłki 
nożnej (na dwie kolejki przed zakończeniem roz-
grywek jeleniogórskiej okręgówki) powrót do IV 
ligi.

•	 15 czerwca na boisku sportowym przy ul. Raj-
skiej w Bolesławcu odbył się II Międzynarodowy  
Turniej Rugby 7 o Puchar Starosty Bolesławiec-

kiego. Udział wzięło osiem drużyn - w tym dwie 
z Niemiec. Zwyciężył Klub Husar Bolesławiec, 
który w finale pokonał drużynę z Rudy Śląskiej 
wynikiem 31:10.

•	Hanna Druzgała, uczennica Gimnazjum Samorzą-
dowego nr 2 w Bolesławcu, została laureatką XV 
Ogólnopolskiego Festiwalu Polszczyzny i Pieśni 
Kresowej „Wielkie Bałakanie”, który odbył się 15-
16 czerwca w Żarach.

•	 15 czerwca i w dniach 20-23 czerwca odbyły się 
Dni Bolesławca.
- 15 czerwca w galerii Długa Bok-MCC została 
otwarta wystawa „Czas koloru” - pokazali na niej 
swoje prace uczestnicy warsztatów malarskich 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu. 
Wernisaż uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca 
Bolesławiec. Na scenie w Rynku odbył się koncert 
„Dire Straits Symfonicznie. Muzyka Marka Knop-
flera”. Utwory brytyjskiego zespołu Dire Straits, 
które zaaranżował Krzysztof Herdzin, wykona-
li czołowi polscy muzycy: Marek Napiórkowski 
- gitara, Kuba Badach - śpiew, Tomasz Kałwak 
- instrumenty klawiszowe, Robert Kubiszyn - gi-
tara basowa i Paweł Dobrowolski - perkusja oraz 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej  
w Jeleniej Górze.
- 20 czerwca w kinie Forum odbył się Przegląd 
Kina Serbskiego, na którym można było obejrzeć 
trzy filmy: „Przewodnik po Belgradzie z piosen-
ką weselną i pogrzebową”, „Śmierć człowieka na 
Bałkanach” i „The Box”.
- 21 czerwca na scenie w Rynku występowały przed-
szkolaki i uczniowie bolesławieckich szkół, a na za-
kończenie - bolesławiecki zespół Sumptuastic.
- 22 czerwca na scenie w Rynku oficjalnie otwar-
to XIII Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej. 
Honorowymi gośćmi byli: Kovilijka Špirić - am-
basador Bośni i Hercegowiny oraz Radojko Bogo-
jević - ambasador Republiki Serbii. W specjalnie 
przygotowanej osadzie reemigrantów można było 
spróbować tradycyjnych potraw bałkańskich, przy-
gotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Moż-
na też było obejrzeć występy lokalnych zespołów 
folklorystycznych oraz wysłuchać bałkańskich ryt-
mów w wykonaniu zespołów: Svetosavska Omla-
dinska Zajednica (z Bośni i Hercegowiny), Sokół 
Orkestar - grającej muzykę etniczną, głównie   
z wykorzystaniem instrumentów dętych blaszanych 
i grupy Bubliczki, specjalizującej się w mieszaninie 
folku bałkańskiego, kaszubskiego i polskiego.  
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 - 23 czerwca występowały zespoły z pracowni ta-
necznych BOK-MCC: Zespół Pieśni i Tańca Bo-
lesławiec, Canon, Canonki, pracowni break-dan-
ce, Pracowni Tańca Orientalnego i Szkoła Tańca 
Flamenco Carmen oraz zespół Poeticon i Kwartet 
Smyczkowy z Siegburga. Na zakończenie wystą-
pili: Leszek Cichoński, Funk Day - trio Mirosława 
Kuca oraz Obstawa Prezydenta - bolesławiecka 
grupa bluesowa.

• 16 czerwca Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesła-
wiec wystąpił w Teatrze Starym w Bolesławcu 
wraz z grupą taneczną z Zwickau (Niemcy). Obie 
grupy spotykają się systematycznie od 2004 r. na 
wspólnych warsztatach, ucząc się tańców polskich 
i niemieckich.

•	 Joanna Mysłek-Michnowska i Katarzyna Sas,  
instruktorki MDK w Bolesławcu, ozdobiły arty-
stycznymi malunkami ściany klatki schodowej bu-
dynku MDK, w którym prowadzą zajęcia. Prace 
trwały kilka miesięcy.

•	Do Szpitala Powiatowego w Bolesławcu (bez 
wcześniejszego uzgodnienia) został podrzucony 
69-letni, nieprzytomny po udarze, mężczyzna ze 
szpitala w mieście New Brunswick w stanie New 
Jersey (USA). Mężczyzna jest bezdomny, od 27 
lat przebywał nielegalnie w USA, a amerykański 
szpital po dwumiesięcznym leczeniu i ustaleniu, 
że pochodzi z Raciborowic - podrzucił go drogą 
lotniczą przez Nowy Jork, Warszawę i Wrocław, 
a stąd karetką pogotowia ratunkowego do bolesła-
wieckiego szpitala z dokumentacją historii choro-
by, lekarstwami i receptami. Z uwagi na brak ubez-
pieczenia jego status był taki sam w Polsce, jak  
w USA - nie miał kto płacić za jego leczenie. Przed 
wyjazdem z Polski był kierowcą w Państwowej 
Komunikacji Samochodowej. Członkowie jego 
rodziny odmówili sprawowania nad nim opieki. 
Gmina Warta Bolesławiecka podjęła po tygodniu 
decyzję o ubezpieczeniu tego pacjenta.

•	 21 czerwca w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
się Galerion 2013 - II Dolnośląski Przegląd Twór-
czości Osób Niepełnosprawnych. Swój dorobek 
przedstawiło blisko 300 osób. Niepełnosprawni 
artyści zaprezentowali piosenki, grę na różnych 
instrumentach, recytacje wierszy, animacje cyr-
kowe i przedstawienie teatralne. W hallu Teatru 
zorganizowano wystawę prac plastycznych i fo-
tografii. Honorowy patronat nad przeglądem ob-
jął wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego 
Radosław Mołoń, a gospodarzem i organizatorem 

imprezy był wicestarosta bolesławiecki Stanisław 
Chwojnicki.

•	 21 czerwca w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej 
odbyła się „Noc Kościołów”. Rozpoczęła się od 
Mszy św., koncertował chór Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Bolesławcu, a na zakończe-
nie redaktor Jan Pospieszalski wystąpił z prelekcją 
o manipulacji w mediach.

•	 21 czerwca II Liceum Ogólnokształcące w Bo-
lesławcu otrzymało Certyfikat Szkoły Łowców 
Talentów. 10 uczniów tej szkoły wzięło udział  
w ogólnopolskim konkursie English Ace 2013, or-
ganizowanym przez firmę edukacyjno-wydawni-
czą Łowcy Talentów Jersz. Uczeń klasy I Kacper 
Piecyk został laureatem tego konkursu - zdobył II 
miejsce w kraju. Certyfikat jest przyznawany przez 
organizatora konkursu szkole, która uczy przynaj-
mniej jednego laureata.

•	Klub Koszykówki StarBol Bolesławiec zdobył 
II miejsce w 6. edycji Ogólnopolskiego Turnieju 
Koszykówki „Jedynka Cup”, rozegranym 21-23 
czerwca w Kościanie. Zespół występował w skła-
dzie: Nikodem Borecki, Mateusz Giergielewicz 
(uznany za najlepszego zawodnika turnieju), Kac-
per Kozłowski, Maciej Leszczyński (zdobył tytuł 
króla strzelców turnieju), Mateusz Mikołajewski, 
Wojciech Mocny, Dawid Strojek, Oskar Śliwiński. 
Trenerem bolesławieckich koszykarzy jest Jaro-
sław Leszczyński.

•	Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesław-
cu zajęli czołowe miejsca w Matematycznych Mi-
strzostwach Polski: Antoni Łasica zdobył I miej-
sce, a Magdalena Cichorzewska - IV miejsce.

•	 Stojący przy ul. Hutniczej w Bolesławcu nieczyn-
ny 27-metrowy komin został pomalowany w gi-
gantyczne biało-niebieskie stempelki, stając się 
wyjątkową reklamą Ceramiki Bolesławieckiej Ka-
lich. Docelowo stempelkowy komin ma być pod-
świetlony.

•	 22 czerwca w Pradze (Czechy) odbył się finisaż 
trwającej od 24 maja wystawy prac bolesławiec-
kich artystów: Czesława Matyjewicza, Jacka 
Opały, Katarzyny Sas, Edwarda Szuttera, Marka 
Zygi oraz Studia Borowski. Ekspozycja była czę-
ścią prezentacji Bolesławca w ramach programu  
„Poznaj Polskę” zorganizowanego przez Instytut 
Polski. Udział wzięły m.in. bolesławieckie Glino-
ludy wskrzeszając postać praskiego Golema.

•	 22 czerwca na uroczystym spotkaniu w Pałacu 
Ślubów prezydent Bolesławca wręczył przyznane 
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przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Me-
dale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 6 parom 
obchodzącym jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Otrzymali je: Paulina i Ditrich Berndtowie, 
Zofia i Franciszek Cieślakowie, Józefa i Franci-
szek Jajkowie, Marianna i Ireneusz Kozikowscy, 
Teresa i Wiesław Łysakowscy, Krystyna i Zdzi-
sław Mienculewiczowie. Uroczystość uświetniły 
występy uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Bolesławcu.

•	 23 czerwca w Bolesławieckim Parku Wodnym 
Orka odbyły się zawody pływackie „Bolesła-
wiecka Setka Pływacka” - I Memoriał Bolesława 
Mareckiego (zmarłego w 2009 r. bolesławieckie-
go trenera pływania). Uczestnicy startowali na  
dystansie 100 m we wszystkich stylach w różnych 
kategoriach wiekowych. W biegu memoriałowym 
na dystansie 100 m, w stylu zmiennym, w klasyfi-
kacji generalnej kobiet zwyciężyła Agata Knapik 
(czas 1:16:50), a wśród mężczyzn - Wiktor Łodyga 
(1:02:11).

•	 23 czerwca w Nowogrodźcu odbył się XV Ogól-
nopolski Bieg Uliczny „Nowogrodziecka 10-tka”. 
Bieg Główny (połączony z biegiem VIP-ów) od-
był się na dystansie 10 km. Wśród mężczyzn zwy-
ciężył Jurij Blahodir z Ukrainy w czasie 33 minuty 
58 sekund, a wśród kobiet także Ukrainka - Natalia 
Batrak w czasie 37 minut i 44 sekundy. Na dystan-
sie 300 m biegły przedszkolaki i dzieci z klas I - IV 
szkoły podstawowej, a na dystansie 2 km - ucznio-
wie klas V - VI szkoły podstawowej i klas I - III 
gimnazjum (łącznie w biegach szkolnych wzięło 
udział 114 osób).

•	 24 czerwca, w Noc Świętojańską, uczestnicy zajęć 
pracowni tańca nowoczesnego Anny Leśniewskiej 
w MDK w Bolesławcu wzięli udział w zabawie 
plenerowej nad Bobrem, w trakcie której prezen-
towane były obyczaje związane z tą nocą - wicie 
i puszczanie wianków na wodę. Zabawa trwała do 
białego rana.

•	 24 czerwca w bolesławieckim Pałacu Ślubów od-
była się promocja książki „Joachim”, napisanej 
przez bolesławiankę Grażynę Hanaf. Spotkanie  
z autorką zorganizowali Józefa i Marek Witasowie 
- właściciele księgarni Agora.

•	 26 czerwca przed wejściem głównym do bole-
sławieckiego Ratusza została uroczyście otwarta 
wystawa, na której zaprezentowano zdjęcia we-
teranów działań poza granicami kraju. Wystawa 
została przygotowana przez Stowarzyszenie Ran-

nych i Poszkodowanych w Misjach Poza Grani-
cami Kraju w ramach obchodów Dnia Weterana 
Działań Poza Granicami Państwa we Wrocławiu.

•	Michalina Mrozik, 81-letnia mieszkanka Prze-
jęsławia, zdobyła po raz drugi (pierwszy raz  
w 1985 r.) główną nagrodę „Basztę” w kategorii 
solistów śpiewaków na 47. Ogólnopolskim Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimie-
rzu Dolnym nad Wisłą, który odbył się w dniach 
27-30 czerwca. Zaśpiewała tam dwie pieśni: „Tam 
w Krakowie na ulicy” i „Jak żem jechał z karczem-
ki”. W tej samej kategorii jedną z czterech rów-
norzędnych I nagród zdobyła jej 87-letnia siostra 
- Stanisława Latawiec z Zebrzydowej, jedną z pię-
ciu równorzędnych III nagród - Michalina Łado-
cha z Gościszowa, a Zofia Ludziak z Gościszowa 
- jedno z dwóch wyróżnień.

•	 28 czerwca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu  
zorganizowano obchody Nocy Świętojańskiej 
„Tradycje świętojańskie na pograniczu polsko-
-czeskim”. Rozpoczął je pokaz „Życie w Karko-
noszach w XIX w.” - prezentacja dawnych prac 
i zajęć domowych przez instruktorów z Czech. 
Prowadzone także były warsztaty wykonywania 
biżuterii z różnych materiałów. Zespół L’Arrache-
-Coeur z Czech wystąpił z koncertem czeskiej mu-
zyki dawnej - dworskiej i ludowej, a czeska grupa 
Cémur Sámur - współczesnej muzyki rockowej  
z elementami folkloru. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Bolesławieckiej przedstawił widowisko muzycz-
no-taneczne „Panny i wianki”. Imprezie towa-
rzyszyła wystawa fotograficzna „Tradycje świę-
tojańskie Czech” w parku przy bolesławieckim 
muzeum. Obchody Nocy Świętojańskiej stanowiły 
część projektu „Ogrody żywej tradycji - ochrona 
wspólnego dziedzictwa pogranicza polsko-cze-
skiego” współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską. Partnerami projektu są Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu i Krkonošské Muzeum Vrchlabi.

•	 29 amatorskich zespołów piłki nożnej (ok. 300 za-
wodników) wzięło udział w XVII Turnieju Piłkar-
skim Dolne Młyny, który odbył się 29 czerwca na 
boisku sportowym Orlik przy II Liceum Ogólno-
kształcącym w Bolesławcu.

•	 29 czerwca na terenie Ośrodka Wodno-Sporto-
wego MOSiR przy ul. Spacerowej w Bolesławcu 
odbył się Turniej Piłkarski „Powitanie wakacji  
z Football Academy Bolesławiec”. Zagrało w nim 
blisko 200 piłkarzy w 19 drużynach w wieku od  
4 do 12 lat. Na 4 boiskach rozegrano ok. 80 me-
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czów. Dla drużyn z rocznika 2007-2008 nie prowa-
dzono klasyfikacji końcowej; w rocznikach 2005-
2006 oraz 2003-2004 wygrały zespoły z Leszna,  
a w roczniku 2001-2002 - zespół z Bogatyni.

•	 30 czerwca Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Osiecznicy zorganizował VI Skate-Maraton Bo-
rów Dolnośląskich. Wzięło w nim udział ok. 400 
zawodników z Czech, Niemiec, Polski i Słowacji. 
Wyścigi na wrotkach rozegrano na dystansach: 
41,195 km (maraton) dla zawodników i zawodni-
czek powyżej 16 lat, 16 km dla uczestników ma-
jących ukończone 14 lat i 2 km - dla dzieci do lat 
14. Zwycięzcą maratonu został Bartosz Chojnicki 
z Warszawy.

•	W Sali Lustrzanej Gminnego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Gromadce, z okazji 55. rocznicy działal-
ności GOKiS, odbyła się wspólna wystawa malar-
stwa i rzeźby artystki Janiny Jadwigi Sarzyńskiej  
i Dominiki Kustosz - studentki IV roku malarstwa  
w Ewha Woman’s Uniwersity w Seulu. Była to dru-
ga część wystawy ONA&ONA pt. „W drodze”. 

LIPIEC

•	Łukasz Kubot, tenisista pochodzący z Bolesławca, 
1 lipca awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. 
W walce o półfinał 3 lipca przegrał z innym pol-
skim tenisistą - Jerzym Janowiczem.

•	 2 lipca, na zaproszenie bolesławieckiego klubu 
„Gazety Polskiej”, ks. Tadeusz Isakowicz-Zale-
ski wystąpił w sali konferencyjnej BOK-MCC  
z prelekcją „Przemilczane ludobójstwo na Kresach  
- 70. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu”. 

•	Ukazała się książka bolesławianki Kamilli Dudek 
„Bolesławiec słowem i obrazem malowany”.

•	 6 lipca Bolesławiec zwiedzała grupa 20 młodych 
Rosjan z opiekunami z Sankt Petersburga. Byli 
to laureaci Konkursu Wiedzy o Polsce i Dolnym 
Śląsku organizowanego od 10 lat przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we 
współpracy z Obwodem Leningradzkim Federacji 
Rosyjskiej. W ramach dwutygodniowego pobytu 
w Polsce goście zwiedzali Dolny Śląsk i uczyli się 
języka polskiego.

•	Został wyburzony obelisk upamiętniający żoł-
nierzy radzieckich poległych w czasie II wojny 
światowej, znajdujący się w tylnej części Cmen-
tarza Kutuzowa w Bolesławcu. Dokonano tego  
w porozumieniu z Ambasadą Federacji Rosyjskiej 
w Polsce. Zadecydowały względy bezpieczeństwa 

- pomnik był w złym stanie i groził zawaleniem.
•	 10 lipca w Sali Rajców Bolesławieckiego Ratusza 

odbyła się promocja „Rocznika Bolesławieckiego 
2012”. Ze względu na to, że drukarnia nie dostar-
czyła wydrukowanej książki w ustalonym termi-
nie, odbyła się tylko prezentacja tekstów i złożono 
podziękowania zespołowi autorsko-redakcyjne-
mu. Uroczystego wręczenia egzemplarzy autor-
skich dokonano 26 lipca.

•	 10 lipca Andrzej Leśniewski - dyrektor Zespołu 
Szkół Elektronicznych w Bolesławcu i prof. dr 
hab. Tadeusz Więckowski - rektor Politechniki 
Wrocławskiej podpisali we Wrocławiu umowę 
partnerską, na podstawie której bolesławiecka 
szkoła została włączona do Klastra - Wspólnoty 
Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informa-
cyjnych i Komunikacyjnych. Celem Klastra jest 
utworzenie platformy współpracy polskich i eu-
ropejskich firm działających w branży technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), insty-
tucji korzystających z technologii informacyjnych, 
wyższych uczelni i szkół teleinformatycznych.

•	Ewa Ochocka, zawodniczka MKS Bolesłavia 
trenowana przez Małgorzatę Markowską, zajęła  
IX miejsce w biegu na dystansie 400 m przez płot-
ki na Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych 
w lekkiej atletyce w Doniecku (Ukraina) w dniach 
10-14 lipca. W swojej serii półfinałowej zajęła III 
miejsce z wynikiem 59,88 sek. Ustanowiła tym 
wynikiem nowy rekord województwa dolnoślą-
skiego, ale do awansu do finału zabrakło 0,12 sek.

•	 11 lipca w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu 
została otwarta wystawa „Ceramika Bolesławiecka. 
Pamiątka z Dolnego Śląska”, przygotowana przez 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Honorowy pa-
tronat nad tym przedsięwzięciem sprawowali: pre-
zydent Bolesławca Piotr Roman i przewodniczący 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój.

•	 12 lipca w Muzeum Śląskim w Görlitz zostały 
otwarte wystawy: „U źródeł bolesławieckiej cera-
miki” oraz „Bolesławiecka ceramika na drodze do 
nowoczesności”. Wystawy stanowiły część projektu 
„Nowoczesne muzeum - atrakcyjna edukacja trans-
graniczna”, realizowanego przez Muzeum Cerami-
ki w Bolesławcu (leadpartner) wraz z Schlesisches 
Museum zu Görlitz, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

•	 13 lipca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zosta-
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ła otwarta wystawa rzeźb ceramicznych Krystyny 
Gay-Kutschenreiter pt. „Ogród”. Wystawie cera-
miki towarzyszyły zdjęcia „Impresje fotograficz-
ne” Janusza Moniatowicza, będące dokumentacją 
powstawania rzeźb artystki. „Każda ekspozycja to 
wydarcie mojej intymności i zawsze pojawia się 
lęk, czy moje emocje będą dobrze odebrane” po-
wiedziała na wernisażu twórczyni rzeźb. Podsu-
mowaniem ekspozycji było spotkanie 24 sierpnia 
w Muzeum Ceramiki z udziałem obydwojga arty-
stów i licznych gości.

•	Od lipca do końca października 2013 w Muzeum 
Wsi Opolskiej w Opolu prezentowano wysta-
wę „Urok starej kamionki” ze zbiorów Muzeum  
Ceramiki w Bolesławcu. Na ekspozycji pokaza-
no głównie naczynia gospodarcze z XIX i XX w.,  
a także słynne XVIII-wieczne dzbany żeberkowe 
oraz dzbany zdobione nakładkami. 

•	 14 lipca grupa młodych bolesławian, biorąca udział 
w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 
w Sieniawie koło Zbaraża (Ukraina) uczestniczy-
ła we Mszy św. i Apelu Pamięci zorganizowanych 
WWna cmentarzu w Kołodnie przez uczestników 
motocyklowego „Rajdu katyńskiego” dla uczcze-
nia pamięci polskich mieszkańców tej wsi wymor-
dowanych 14 lipca 1943 r. przez banderowców. 
Opiekunami grupy bolesławieckiej młodzieży 
były nauczycielki: Barbara Smoleńska z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz 
Barbara Sykulska z II Liceum Ogólnokształcące-
go. W obchodach uczestniczył Jan Ciećka - kon-
sul RP we Lwowie. Mszę św. na cmentarzu pod  
pomnikiem zamordowanych odprawił o. Aleksan-
der - proboszcz parafii katolickiej w Zbarażu. Było to 
w tym samym czasie, gdy prezydent RP Bronisław 
Komorowski brał udział w obchodach upamięt-
niających „krwawą niedzielę wołyńską” w Łuc-
ku. Bolesławieckie nauczycielki prowadziły także  
zajęcia w szkole języka polskiego w Sieniawie.

•	 15 lipca ośmioro wolontariuszy w wieku od 18 do 
26 lat z Armenii (Arpine Babakhanyan i Davit Gri-
goryan), Gruzji (Nino Rekhviashvili i Irakli Doba-
dzishvili), Hiszpanii (Sofia Pinto Sosa i Salvador 
Salgado) i Włoch (Luciana Perrucci i Ivana Deno-
ra) rozpoczęło w MDK i Teatrze Starym w Bole-
sławcu miesięczne bezpłatne warsztaty plastyczne, 
sportowe, teatralne, kulturalne i językowe dla dzie-
ci w wieku 8-16 lat. Zagranicznych animatorów 
kultury wspomagali bolesławieccy wolontariu-
sze w roli tłumaczy. Był to projekt „Twórcze lato  

w Powiecie Bolesławieckim”, realizowany wspól-
nie z Domem Spotkań im. Angelusa Silesiusa we 
Wrocławiu. Wolontariusze byli uczestnikami euro-
pejskiego projektu „Młodzież w działaniu”.

•	 18 lipca bolesławianka Bogumiła Jędrzejczyk  
obchodziła setne urodziny. Jubilatka urodzi-
ła czworo dzieci, ma 8 wnuków, 9 prawnuków  
i 5 praprawnuków. Do Bolesławca przyjechała  
w 1945 r. z Truskawca w powiecie drohobyckim.

•	Karolina Kędzia, zawodniczka AZS AWF Wro-
cław (a uprzednio MKS Bolesłavia), zdobyła  
wicemistrzostwo Polski w siedmioboju na Mi-
strzostwach Polski Seniorów w Lekkoatletyce, 
które odbyły się w Toruniu 19-21 lipca.

•	Dwaj strażacy z bolesławieckiej Państwowej 
Straży Pożarnej: Kamil Różnicki i Piotr Szwed  
w trakcie wypoczynku na plaży w Mielnie urato-
wali dwoje tonących wczasowiczów.

•	 24 lipca w wieku 56 lat zmarł bolesławianin Jacek 
Ostrowski, stolarz, autor książki „Chciałem być 
księdzem” (wydanej pod pseudonimem Ignacy 
Nowakowski).

•	W dniach 21-28 lipca najstarsza grupa zespołu Ca-
non z BOK-MCC wraz z instruktorką Katarzyną 
Tomczyk-Jakubowską w ramach polsko-francu-
sko-niemieckiego projektu „Move your body” 
uczestniczyła w Nogent sur Marne we Francji  
w spotkaniu młodzieży trzech miast partner-
skich: Bolesławca, Nogent sur Marne i Siegburga.  
Doskonalili język, zwiedzali Paryż, przedstawili 
uczestnikom spotkania dwie prezentacje multime-
dialne - o Polsce i o Bolesławcu.

•	W lipcu zakończyły się roboty budowlane przy 
adaptacji byłego kina Orzeł na potrzeby Centrum 
Integracji Kulturalnej w Bolesławcu. W obiekcie 
tym mieści się sala widowiskowa z dodatkową 
funkcją kina, pracownie fotograficzne i filmowe 
oraz pokoje gościnne. W budynku zamontowano 
windę. Inwestycja była współfinansowana przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego.

•	Dawid Kopała, zawodnik MKS Bolesłavia, zdobył 
wicemistrzostwo Polski w rzucie młotem wyni-
kiem 60,78 m na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w Lekkoatletyce, które odbyły się  
w Łodzi w dniach 26-28 lipca.

•	 27 lipca, w wieku 70 lat, zmarł w szpitalu  
w Warszawie Henryk Baranowski - pochodzący 
z Bolesławca reżyser teatralny, scenarzysta i ak-
tor. Pochowany został 12 sierpnia na Cmentarzu  
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Powązkowskim w Warszawie. Jego życie i twór-
czość zostały opisane w „Roczniku Bolesławiec-
kim” t. V, 2012, s. 76-81.

•	 28 lipca na inaugurację iluminacji wnętrza świą-
tyni w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej odbył 
się koncert muzyki organowej. Utwory Jana Se-
bastiana Bacha i Léona Boëllmanna wykonali mu-
zycy z diecezji legnickiej - ks. Łukasz Kutnowski  
i ks. Kamil Szymczak. Gościem uroczystości był 
m.in. ks. Andrzej Glombitza, proboszcz Rzymsko-
katolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Leutersdorf (Niemcy). 

•	 29 lipca na Zamku Książ Kornelia Ordon - dyrek-
tor operacyjny SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o. 
(poprzednio używana nazwa tej funkcjonującej  
w Bolesławcu od 25 marca 2009 r. firmy: Guardian 
Automotive Poland Sp. z o.o.) wraz z prezydentem 
Bolesławca Piotrem Romanem odebrała zezwole-
nie na budowę na terenie Podstrefy Bolesławiec 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
Invest-Park nowej linii produkcyjnej elementów 
chromowanych z tworzyw sztucznych dla przemy-
słu motoryzacyjnego. Zezwolenie wręczyła prezes 
WSSE Invest-Park Barbara Kaśnikowska wraz  
z Iloną Antoniszyn-Klik - wiceminister gospo-
darki. SRG Global deklaruje zainwestowanie co 
najmniej 82 mln zł i zatrudnienie nie mniej niż 50 
nowych pracowników oraz zakończenie inwesty-
cji najpóźniej do końca grudnia 2017 r. 

•	 30 lipca prezydent Bolesławca Piotr Roman wrę-
czył listy nominacyjne członkom Bolesławieckiej 
Rady ds. Seniorów II kadencji. Do Prezydium 
Rady wybrani zostali: Maria Szpak - przewodni-
cząca, Wiesława Olczyk - wiceprzewodnicząca  
i Marianna Doktor - sekretarz.

•	 31 lipca został zakończony projekt „Zabezpie-
czenie, udostępnienie i promocja zabytków sa-
kralnych transgranicznego obszaru Bolesławiec 
- Leutersdorf”, realizowany wspólnie przez Rzym-
skokatolicką Parafię pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bolesławcu  
i Rzymskokatolicką Parafię Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Leutersdorf (diecezja 
Dresden-Maissen w Saksonii). W jego ramach 
wykonano instalację systemu iluminacji zabyt-
ków wewnątrz Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej 
wraz z montażem lamp oświetleniowych wnętrza 
z zastosowaniem energooszczędnych opraw ledo-
wych i renowację ruchomych zabytków kościoła 
w Leutersdorf. Wydano dwujęzyczny (polsko-nie-

miecki) album promujący zabytki sakralne będące 
przedmiotem projektu. Odbyły się także po dwa 
wyjazdy studyjne mieszkańców Bolesławca do 
Leutersdorf (29 czerwca i 14 lipca) i mieszkańców 
Leutersdorf do Bolesławca (12 czerwca i 28 lipca) 
w celu poznania się i wymiany doświadczeń. Cał-
kowita wartość projektu wyniosła 167 500 euro,  
z czego 142 375 euro (85% wartości projektu) sta-
nowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska-Saksonia 2007-2013.

•	 31 lipca zaprzestał działalności Oddział Neuro-
logiczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Dyrekcja 
WSdNiPCh podjęła tę decyzję z uwagi na zbyt ni-
ski budżet, uniemożliwiający utrzymanie oddzia-
łu. Stało się to na skutek ogłoszonego w 2013 r. 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania 
konkursowego na usługi neurologia-hospitaliza-
cja. Z kwoty ok. 3,5 mln zł oddział otrzymał tyl-
ko 1/3 część, a pozostała kwota została przekazana 
uruchomionemu 18 lutego 2013 r. Pododdziałowi 
Neurologii w Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu. 

•	 31 lipca inspektor Grzegorz Chirowski zakończył 
służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego 
Policji w Bolesławcu. Z dniem 1 sierpnia prze-
szedł na to samo stanowisko w Złotoryi, a nowym 
komendantem Policji w Bolesławcu został inspek-
tor Henryk Stefanko, dotychczasowy Komendant 
Powiatowy Policji w Złotoryi.

•	 31 sierpnia przez Bolesławiec przejeżdżali człon-
kowie Koła Towarzystwa Walki z Kalectwem  
z Gorzowa Wielkopolskiego, którzy postanowili 
zrealizować projekt „Równość i godność”, polega-
jący na przejeździe na wózkach inwalidzkich tra-
sy dookoła Polski o łącznej długości ok. 2500 km  
w celu nagłośnienia problemów osób niepełno-
sprawnych. W Bolesławcu spotkali się z przedsta-
wicielami miejskich władz samorządowych oraz 
udzielili wywiadu Telewizji Lokalnej Azart-Sat.

SIERPIEŃ

•	 1 sierpnia o godz. 17.00 Hufiec Związku Har-
cerstwa Polskiego im. Szarych Szeregów w Bo-
lesławcu zorganizował uroczystość upamięt-
niającą godzinę „W” przy tablicy pamiątkowej  
z symbolem Polski Walczącej na murach obron-
nych. Uczestniczyli przedstawiciele kombatantów, 
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samorządu miejskiego oraz mieszkańcy Bolesławca.
•	W dniach 5-14 sierpnia w Wykrotach realizowa-

ny był program dla dzieci i młodzieży „Wakacje 
w siodle”. Udział w nim brało codziennie 50-60 
dzieci, które miały możliwość nauki jazdy kon-
nej, przejażdżek na koniach i w bryczce. Program 
zorganizowali członkowie Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich w Wykrotach.

•	Od 5 do 15 sierpnia na Zamku Kliczków odbywał 
się 23. Festiwal Blues nad Bobrem. Przez cały 
czas trwania festiwalu odbywały się Warsztaty 
Muzyczne im. Wojtka Seweryna. Uczestniczyło  
w nich ponad 150 młodych adeptów bluesa,  
a przeprowadzili je znani artyści:
- gitara basowa - Tomasz Grabowy, Wojtek Pili-
chowski
- gitara elektryczna - Jacek Jaguś, Artur Lesicki, 
Marek Napiórkowski, Jacek Królik, Marek Raduli,
- gitara akustyczna - Roman Puchowski,
- gitara latyno - Mirosław Kuc,
- harmonijka - Bartosz Łęczycki,
- instrumenty klawiszowe - Paweł Serafiński,
- perkusja - Tomasz Łosowski, Zbigniew Lewan-
dowski,
- wokal - Maciej Balcar, Krystyna Prońko, Alek-
sandra Sozańska-Kut.
Odrębną klasę (MasterClass) prowadziła Magda 
Piskorczyk.
- 7 sierpnia odbył się wernisaż wystawy znanego 
polskiego fotografika, autora ok. 2000 okładek płyt 
muzycznych, Marka Karewicza pt. „Fotografie”. 
- 10 sierpnia odbyła się I część koncertu poświę-
conego pamięci Tadeusza Nalepy w 70. rocznicę 
jego urodzin. Wystąpiły zespoły Zdrowa Woda  
i JJ. Band (gościnnie Alicja Janosz, Marek Raduli, 
Artur Lesicki).
- 10 sierpnia odbył się także Przegląd Zespołów 
Bluesowych im. Tadeusza Nalepy. Do przeglądu 
zgłosiły się 32 zespoły. 9 z nich zostało zakwali-
fikowanych do udziału w przeglądzie. Laureaci 
przeglądu:
- nagrodę główną zdobyła grupa Niebieska Sowa 
z Leszna, 
- nagrodę publiczności zdobył zespół Comin’ to 
Town z Łodzi,
- nagrodę za najciekawsze wykonanie utworu  
T. Nalepy zdobył zespół Jerry’s Fingers z Jaworzna,
- nagrodę dla najlepszego wokalisty - Dariusz Ko-
ciołek z zespołu Niebieska Sowa,

- nagrodę dla najlepszego gitarzysty - Jarosław Li-
sowski z zespołu Comin’ to Town,
- nagrodę dla najlepszego harmonijkarza - Jakub 
Sikora z Blue Band Blues z Tychów, 
- nagrodę dla najlepszego basisty - Jakub Dębski  
z zespołu Jerry’s Fingers, 
- nagrodę dla najlepszego perkusisty - Dariusz Ko-
ciołek z zespołu Niebieska Sowa.
- 11 sierpnia w kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bolesławcu (na Osiedlu Kwiato-
wym) ks. Krzysztof Czadowski odprawił Mszę św. 
w oprawie bluesowej. W jej trakcie związek mał-
żeński zawarli młodzi uczestnicy festiwalu - Ka-
tarzyna i Bartosz (po ślubie Korczyńscy). Organi-
zatorką Mszy św. była Aleksandra Sozańska-Kut. 
Uczestnicy i wykładowcy warsztatów wspólnie 
wykonali śpiewy mszalne i pieśni religijne. Po 
Mszy św. odbył się krótki koncert warsztatowi-
czów i wykładowców, podczas którego śpiewano 
polskie, jak i amerykańskie utwory muzyki gospel 
i spiritual.
- 13 sierpnia odbył się koncert duetu Przytuła  
& Kruk.
- 14 sierpnia odbył się koncert czeskiego zespołu 
Mothers Follow Chairs w ramach projektu „Trans-
graniczne Spotkania Muzyczne”.
- 14 sierpnia odbyła się także II część koncertu po-
święconego pamięci Tadeusza Nalepy. Wystąpili: 
Cheap Tobacco, After Blues, Piotr Nalepa Break- 
out Tour. 
Wszystkie koncerty prowadził Jan Chojnacki - 
dziennikarz Radiowej Trójki.
Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie 
Blues nad Bobrem.

•	 14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskie-
go, na terenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bo-
lesławcu odbyła się uroczystość upamiętniająca 
93. rocznicę bitwy warszawskiej. 

•	 14 sierpnia w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej 
została odprawiona główna Msza św. triduum od-
pustowego trwającego od 13 do 15 sierpnia. Kon-
celebrowana była przez ks. bpa Aleksandra Kasz-
kiewicza - ordynariusza diecezji grodzieńskiej 
(Białoruś) i ks. bpa legnickiego Stefana Cichego.

•	 15 sierpnia na Orliku przy Miejskim Zespole Szkół 
nr 3 przy ul. J. Słowackiego w Bolesławcu odbył 
się turniej kibiców Zagłębia Lubin w piłce nożnej. 
Udział wzięło 10 drużyn. Zwyciężył zespół BKS 
Oldboje.

•	W dniach 17-18 sierpnia odbyły się Dni Gminy  
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i Miasta Nowogrodziec. Na jarmarku ceramicz-
nym zaprezentowały się miejscowe zakłady: Cera-
mika Przyborsk Sp. z o.o., Ceramika Artystyczna 
RUTPOL, Cergor - Zakład Ceramiczny Kazimierz 
Gorczyński, Ceramika Millena. Na targu eko-żyw-
ności można było nabyć wyroby pszczelarskie  
i tradycyjne wyroby regionalne. Ponadto wyroby 
rękodzielnicze. Atrakcją było odsłonięcie Wielkie-
go Garnca - pretendującego do roli największego 
garnca ceramicznego na świecie - autorstwa An-
drzeja Trzaski przy współpracy Barbary Bedna-
rowicz. Garniec został umieszczony na środku 
fontanny na nowogrodzieckim Rynku. Odbył się 
turniej gmin: Nowogrodziec, Srbac (Republi-
ka Serbska Bośni i Hercegowiny) i Przemyślany 
(Ukraina). Na scenie prezentowały się miejsco-
we zespoły artystyczne, specjalny gość - grupa 
wokalno-taneczna z Republiki Serbskiej Bośni  
i Hercegowiny oraz grupa Manchester i Top Toys - 
finaliści programu „Got to Dance”, a jako gwiazda 
niedzielnego wieczoru - zespół KOMBII. 

•	 18 sierpnia na trasie: Borówki - Studzianka - Pio-
trowice (Dąb Chrobry) - Wilkocin - Studzian-
ka - Borówki został zorganizowany Gromadka 
Tour - VIII Rajd Rowerowy jako wycieczka po  
Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Trasa  
o długości ok. 50 km przebiegała w większości  
leśnymi drogami przez wrzosowiska, wydmy leśne  
i rezerwaty przyrody.

•	 20 sierpnia na murach budowanej przy ul. Prze-
mysłowej w Bolesławcu firmy Kegger Sp. z o.o. 
zawieszona została symboliczna wiecha, co ozna-
cza, że zakończył się jeden z etapów budowy hali 
montażowej i laboratorium badawczego. Ta wro-
cławska spółka jest piątym (a trzecim z rodzimym 
kapitałem) inwestorem w Podstrefie Bolesławiec 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej In-
vest-Park. Zajmuje się przebudową samochodów 
na pojazdy do specjalnych zadań. Uruchomienie 
produkcji planowane jest na czerwiec 2014 r. 

•	 21 sierpnia w galerii Format MBP w Bolesławcu 
odbył się wernisaż wystawy „Posłuchaj barwy” 
Ryszarda Kosche, malarza pochodzącego z Bole-
sławca. Artysta od wielu lat mieszka poza Polską 
(obecnie w Wielkiej Brytanii). Charakteryzując 
swoją sztukę powiedział m.in.: „usiłuję namalo-
wać wszystko, co tylko we mnie siedzi”. 

•	W dniach 21-25 sierpnia odbyło się 19. Bolesła-
wieckie Święto Ceramiki.
Przez cały czas trwania święta na Rynku odbywał 

się kiermasz ceramiki „Ceramiczny zawrót gło-
wy”. Swoje wyroby prezentowało blisko 80 wy-
stawców z Polski i zagranicy: Czech, Litwy. Wę-
gier i Włoch.
- 22 sierpnia na skarpie przy Rynku budowana 
była konstrukcja „Cztery Strony Ognia” autor-
stwa Mateusza Grobelnego. Została ona rozpalona  
23 sierpnia, wieczorna kulminacja wypału miała 
miejsce 24 sierpnia, a jej wystudzanie odbywało 
się 25 sierpnia.
W galerii BOK-MCC na wystawie „Struktury 
ciała” zaprezentowane zostały rzeźby ceramiczne 
Mateusza Grobelnego wykonane przy zastosowa-
niu form gipsowych, wypalane w piecach o róż-
nych konstrukcjach.
W dniach 23-25 sierpnia na ul. Prusa odbywała się 
Giełda Staroci.
- 23 sierpnia w sali konferencyjnej BOK-MCC 
z udziałem partnerów projektu Arginet: Faenza 
(Włochy), Bolesławiec (Polska), Aubagne (Fran-
cja), Argentona (Hiszpania) odbyła się konferen-
cja „Historia ceramiki w miastach partnerskich 
projektu”. Gmunden (Austria) nie uczestniczyło w 
konferencji z uwagi na to, że w tym czasie miało 
swoje święto.
- Od 23 do 25 sierpnia na skarpie za BOK-MCC 
funkcjonowało Miasteczko Animacji Ceramicz-
nych, a w nim odbywało się: malowanie biskwitów, 
pokaz garncarstwa historycznego, pokaz garncar-
stwa Pracowni Arkuszyńskich, warsztaty garncar-
skie rodziny Konopczyńskich, pokazy toczenia na 
kole garncarskim garncarza z Bassano del Grappa 
(Włochy) oraz Ceramicznego Koła Naukowego  
z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
- 23 sierpnia na skarpie przy Rynku budowany był 
Piec Butelkowy autorstwa Terry Davisa (Włochy), 
a wypał odbywał się w nim 24 sierpnia. Piec zbu-
dowany został z ok. 500 butelek po winie, a spo-
iwem była glina. W wysokiej temperaturze szkło 
stopiło się, tworząc oryginalną rzeźbę.
- O godz. 18.00 odbyło się uroczyste otwarcie 19. 
BŚC. Rozpoczęła je parada „W kolorze kobalto-
wym”, która przeszła od ul. Kościelnej przez Ry-
nek, ul. Sierpnia’80, do dużej sceny na ul. Asnyka. 
Tam prezydent Bolesławca powitał wszystkich 
gości i przekazał symboliczne klucze do bram 
miasta starszemu Bolesławieckiego Bractwa Cera-
micznego - Stanisławowi Wizie i złożył mu życze-
nia pomyślności w związku z 50-leciem istnienia  
zakładu Ceramika Wiza w Parowej. Ogłoszono 
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rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą pre-
zentację podczas parady. Wśród prezentacji indy-
widualnych pierwsze miejsce zdobyła Weronika 
Kunecka w stroju „Baba do sera”, a wśród prezen-
tacji grupowych „Niezależna Inicjatywa - Koniec 
Świata i Orkiestra Bębniarska 7 Minut Przerwy”.
Następnie występowała polsko-łemkowsko-ukra-
ińska grupa muzyczna LemON i ukraiński ze-
spół Haydamaky - grający mieszankę ska, reggae  
i dubu.
Na Rynku, w specjalnie zbudowanej na tę okazję  
w kształcie sferycznego namiotu Galerii pod Ko-
pułą, odbył się wernisaż wystawy poplenerowej 
prac 16 artystów z Austrii, Białorusi, Francji, Hisz-
panii, Meksyku, Polski, Ukrainy, USA i Włoch - 
uczestników 49. Międzynarodowego Pleneru Ce-
ramiczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu.
Przy Ratuszu Marek Parcej ze Szklarskiej Poręby 
zaprezentował swoje rzeźby ceramiczne, których 
głównym motywem były różne oblicza twarzy.
Na małej scenie na pl. Piłsudskiego wystąpili: Ze-
spół Pieśni i Tańca Ziemia Legnicka (zaprezen-
tował tańce świata) i Mercedes Band, a późnym 
wieczorem Teatr Avatar przedstawił teatr światła 
(UV) - „Pieśń Bugajów”.
O godz. 15.00 ulicami: Kościelną, Łukasiewicza, 
Miarki, Sierpnia’80 do Rynku przeszła VII Parada 
z Miłości do Gliny. Poprzedził ją ślub Glinoludów: 
Katarzyny Sawińskiej z Lubkowa i Macieja Woj-
ciechowskiego z Bolesławca na schodach Banku 
Zachodniego (ślub kościelny i tradycyjne wese-
le młoda para zaplanowała na wrzesień). Ślubu 
udzielił prezydent Bolesławca Piotr Roman. W pa-
radzie wzięło udział ok. 400 Glinoludów (w lokal-
nych mediach podawano też liczby od ponad 400 
do ponad 800 uczestników). Konkurs na najcie-
kawsze przebranie wygrał Roland Zech z Niemiec, 
a nagrodę dla zorganizowanej grupy Glinoludów 
jury przyznało Mumiom. Organizatorem Gliniady 
było Stowarzyszenie Via Sudetica.
W godzinach popołudniowych na Rynku odbywa-
ły się I Mistrzostwa w Toczeniu na Kole Garncar-
skim. Zwyciężył Dawid Żynda z ASP we Wrocła-
wiu. Otrzymał nagrodę pieniężną, a w przyszłym 
roku pojedzie na Mistrzostwa Świata w Toczeniu 
na Kole Garncarskim do Faenzy (Włochy).
Na małej scenie występowały zespoły taneczne  
i wokalne z BOK-MCC: Break-Dance, Zespół 
Pieśni i Tańca Bolesławiec, Canon i Canonki, Stu-
dio Piosenki, Pracownia Wokalna Poeticon, Szko-

ła Tańca Orientalnego Arabeska i Szkoła Tańca 
Flamenco Carmen. Po nich występowały grupy 
taneczne z Akademii Ruchu Step by Step w Iwi-
nach - Enter I i Enter II, grupa Pireus oraz odbył 
się z udziałem Piotra Szczepanika koncert muzyki 
polskiej lat 60-tych „Gdzie się podziały tamte pry-
watki”.
Na dużej scenie późnym wieczorem odbył się 
koncert legendarnych muzyków z Wielkiej Bry-
tanii - UK Legends oraz Alana Silson (wcześniej  
w Smokie). 
25 sierpnia na skwerze za BOK-MCC zaprezen-
towany został fabularyzowany program dla dzie-
ci „Przygoda z Piratami”, a na ul. Asnyka, Sierp-
nia’80 i w Rynku teatr Factoria Circular z Hiszpa-
nii dwukrotnie przedstawił spektakl „Rodafonio” 
(toczenie się ogromnego koła przez teren imprezy 
z trzema muzykami w środku).
Na małej scenie prezentowały się: Gminny Ze-
spół Pieśni i Tańca Jutrzenka, Miejska Orkiestra 
Dęta Bolesławiec, Arka Noego, City of Mirrors 
oraz Hania Stach w projekcie „W hołdzie Whitney  
Houston”.
Na dużej scenie wieczorem wystąpił Paweł Kukiz 
wraz z nowym składem muzyków ze swoimi naj-
większymi hitami.
O godz. 22.30 pokaz ogni sztucznych zakończył 
19. BŚC.
Imprezy towarzyszące 19. BŚC:
W dniach 21-25 sierpnia Zakłady Ceramiczne Bo-
lesławiec Sp. z o.o. zorganizowały na swoim tere-
nie kiermasz ceramiczny, połączony z prezentacją 
kolekcji naczyń w dekoracjach artystycznych, po-
kazem zdobienia wyrobów ceramicznych, lepienia 
w glinie, spotkania z projektantami dekoracji oraz 
(w dniach 21-23 sierpnia) zwiedzaniem galerii po-
plenerowej rzeźby ceramicznej.
- 23 sierpnia z plenerowego studia w Miasteczku 
Glinoludów popularny dziennikarz radiowy Ma-
rek Niedźwiecki przeprowadził 1647 notowanie 
Listy Przebojów Programu Trzeciego, a 24 sierp-
nia - program Markomania, w którym rozmawiał 
z gośćmi związanymi z Bolesławcem: Bogdanem 
Nowakiem - twórcą Gliniady, Mariuszem Lickie-
wiczem - wiceprezesem Stowarzyszenia Via Su-
detica, Stanisławem Borowskim - artystą szkła, 
Markiem Zygą - artystą ceramikiem, Krystyną 
Juszkiewicz - organizatorką Festiwalu Blues nad 
Bobrem i ks. Józefem Hupą - administratorem 
parafii, w której corocznie odprawiana jest Msza 
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św. w oprawie bluesowej, Tomaszem Wachnow-
skim - piosenkarzem pochodzącym z Bolesławca, 
Stanisławem Wizą i Pawłem Zwierzem z Bole-
sławieckiego Bractwa Ceramicznego, Anną Bo-
ber-Tubaj - dyrektor Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu, Markiem Łętowskim - dyrektorem MDK  
w Bolesławcu, Janem Akielaszkiem - autorem 
książki „Kuchnia borów i lasów Dolnego Śląska”. 
M. Niedźwiecki przybył do Bolesławca na zapro-
szenie Stowarzyszenia Via Sudetica.
W dniach 23-25 sierpnia Fabryka Naczyń Kamion-
kowych Manufaktura Sp. J. Smoleński & Zwierz 
zorganizowała przy ul. Gdańskiej „Polish Pottery 
Party - przeżyj ceramiczną przygodę” oraz wiele 
innych atrakcji.
W dniach 24-25 sierpnia Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu zorganizowało warsztaty rzemiosł dawnych 
„Dawne rzemiosła - dziś”, połączone z prezentacją 
filmów dotyczących tradycji rzemieślniczych. 
W dniach 24-25 sierpnia Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Bolesławcu zorganizował turnieje 
siatkówki plażowej, boule i tenisa ziemnego „Ce-
ramika Cup”, mistrzostwa w dwuboju nowocze-
snym, zawody pływackie oraz (25 sierpnia) Bole-
sławiecki Bieg po Schodach - bieg po ceramiczną 
filiżankę.
Organizatorem 19. BŚC byli Gmina Miejska Bole-
sławiec i BOK-MCC. 

•	 22 sierpnia na uroczystym otwarciu Święta Ce-
ramiki w Zakładach Ceramicznych Bolesławiec 
odsłonięto mozaikę ceramiczną zdobiącą frontową 
ścianę głównego budynku. Twórcą tego ceramicz-
nego obrazu o wymiarach 2,5 na 3 m jest pracow-
nik zakładu Andrzej Pachom. Jego ceramiczne ob-
razy znajdują się już w sali konferencyjnej BOK-
-MCC i Bolesławieckim Parku Wodnym Orka.

•	 22 sierpnia na terenie Kamiennogórskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 
S.A. w Wykrotach w TBAI Poland, japońskiej fir-
mie grupy Toyota Boshoku i Aisin Seiki, odbyła 
się uroczystość oficjalnego rozpoczęcia produk-
cji siedzeń samochodowych dla koncernu BMW.  
W wyniku rozbudowy zakładu powstało 100 no-
wych miejsc pracy. 

•	W dniach 23-25 sierpnia w Bolesławcu odbyła 
się konferencja naukowo-techniczna „Innowacyj-
ne metody wykorzystywania zasobów mineral-
nych dla rozwoju gospodarczego w Euroregionie  
Neisse-Nisa-Nysa”. Celem konferencji była pre-
zentacja i promocja nowych trendów wdrażanych  

w przemyśle związanym z surowcami szklarsko-
-ceramicznymi i miedzią oraz ukazanie możliwo-
ści przyszłych inwestycji na bazie surowców mi-
neralnych występujących na terenie Euroregionu 
Nysa. Otwarcie konferencji i jej pierwszy dzień 
odbyły się w Teatrze Starym. Drugi dzień obrad 
miał miejsce w sali konferencyjnej BOK-MCC. 
Tam też w galerii Długa odbył się wernisaż wy-
stawy „Nowe wzornictwo w ceramice bolesła-
wieckiej”, na której swoje wyroby zaprezentowa-
ły: Zakłady Ceramiczne Bolesławiec Sp. z o.o., 
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego Ceramika 
Artystyczna, Fabryka Naczyń Kamionkowych 
Manufaktura Sp. J. Smoleński & Zwierz w Bole-
sławcu oraz Cergor Zakład Ceramiczny Kazimierz 
Gorczyński Nowogrodziec. W trzecim dniu odbył 
się studyjny wyjazd do Kopalni Gipsu i Anhydrytu 
Nowy Ląd w Niwnicach. W wystąpieniach pro-
gramowych zostało przedstawionych 13 referatów 
przez gości z Niemiec (Zittau, Rhein-Sieg-Kreis)  
i Polski (Politechnika Śląska w Gliwicach, Akade-
mia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Ce-
ramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, 
KGHM Polska Miedź S.A., Surmin Kaolin S.A., 
KGiA Nowy Ląd Sp. z o.o.). Konferencja zosta-
ła zorganizowana przez Bolesławieckie Towarzy-
stwo Gospodarcze i niemiecki Powiat Bautzen 
przy współpracy z Powiatem Bolesławiec, Gminą 
Miejską Bolesławiec i Bractwem Ceramicznym  
w Bolesławcu. 
W trakcie konferencji 24 sierpnia została podpi-
sana umowa o współpracy w działaniach na rzecz 
ochrony klimatu między powiatem Bolesławiec  
i powiatem Rhein-Sieg. Oba samorządy będą reali-
zować projekt „Dwa stopnie więcej - i co z tego?” 
W imieniu samorządów tych powiatów umowę 
podpisali: Cezary Przybylski i Annerose Heinze.
Konferencja była współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa w ramach Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Sak-
sonia 2007-2013.

•	 Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Po-
tomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu zorganizo-
wało wycieczkę 120 swoich członków do Bośni i 
Hercegowiny. Spotkali się z biskupem Banja Luki 
oraz przedstawicielami władz lokalnych. Członko-
wie Stowarzyszenia zamierzają zająć się odszuka-
niem polskich grobów i cmentarzy.

•	 Powiat Bolesławiec został laureatem Ogólnopol-
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       21-25 sierpnia - 19. Bolesławieckie Święto Ceramiki
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skiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku 
2012” (zdobył II miejsce w kategorii „Kultura”) za 
modernizację Teatru Starego. 28 sierpnia na uro-
czystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie 
wyróżnienie odebrał starosta bolesławiecki Ceza-
ry Przybylski. Powiat Bolesławiec otrzymał też 
specjalną nagrodę Związku Powiatów Polskich za 
wyjątkową modernizację Teatru Starego.

WRZESIEŃ

•	 1 września na Gminnych Dożynkach w Łaziskach 
ogłoszono wyniki konkursu na „Najładniejszą  
zagrodę” zorganizowanego przez Powiat Bolesła-
wiec i Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich. 
Nagrodę główną otrzymała zagroda Haliny i Wie-
sława Gutów z Kruszyna.

•	 1 września w budynku Urzędu Miasta Bolesławiec 
został uruchomiony Punkt Konsultacyjny Karko-
noskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (KARR). 
W ramach inicjatywy JEREMIE (Joint Europe-
an Resources for Micro-to-Medium Enterprises)  
będzie on udzielał informacji o przyznawaniu  
pożyczek na finansowanie własnej działalności  
gospodarczej.

•	 1 września w piwnicy kościoła Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bole-
sławcu otwarto kawiarenkę. Może pomieścić ok. 
80 osób, otwierana będzie po każdej niedzielnej 
Mszy św. Ks. Józef Hupa nazwał te spotkania aga-
pą - ucztą duchową. 

•	 2 września, w związku z 74. rocznicą wybuchu II 
wojny światowej, pod pomnikiem Bohaterów II 
Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu Starostwo 
Powiatowe zorganizowało uroczystość upamięt-
niającą żołnierzy polskich, którzy zginęli w latach 
1939-1945. Uczestniczyli kombatanci, wojsko 
(23. Śląski Pułk Artylerii), przedstawiciele władz 
samorządowych, instytucji i organizacji oraz mło-
dzież szkolna. 

•	 4 września odbyła się uroczysta inauguracja pierw-
szego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podsta-
wowej i Publicznym Gimnazjum Zakonu Pijarów 
im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu. 
Mszy św. w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, 
która poprzedziła uroczyste otwarcie szkoły, prze-
wodniczył ks. Marek Mendyk - biskup pomocni-
czy Diecezji Legnickiej. Poświęcenia szkoły do-
konał biskup legnicki - Stefan Cichy. W uroczy-
stości wzięli udział: Danuta Leśniewska - wiceku-

rator dolnośląska, o. Mateusz Pindelski - asystent 
generalny Zakonu Pijarów na Włochy i Europę 
Środkową, o. Józef Matras - Prowincjał Zakonu 
Pijarów w Polsce, przedstawiciele duchowień-
stwa oraz władz samorządowych miasta i powiatu.  
W tej nowej Szkole Podstawowej naukę w klasach 
I-V rozpoczęło 81, a w klasach I-II Gimnazjum 44 
uczniów. Szkoła zatrudnia 18 nauczycieli. Dyrek-
torem Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Bolesław-
cu został o. Adam Langhammer. Bezpośrednio po 
inauguracji uczniowie gimnazjum pojechali na 
czterodniowy wyjazd integracyjny do Borowic.

•	W ramach działań związanych z obchodami Mię-
dzynarodowego Tygodnia Głuchych w MBP  
w Bolesławcu powstał Klub Głuchego Czytelnika. 
Spotkania mają odbywać się raz w miesiącu.

•	 6 września w Teatrze Starym w Bolesławcu wy-
stąpił zespół artystyczny z Centrum Kultural-
no-Oświatowego im. Karoliny Lanckorońskiej  
w Nowym Rozdole koło Lwowa. Pieniądze pozy-
skane ze sprzedaży biletów przeznaczone zostały 
na wsparcie polskich rodzin na Ukrainie.

•	W dniach 6-7 września Muzeum Ceramiki  
i Wydział Promocji UM zorganizowali obchody  
200. rocznicy kampanii napoleońskiej na pograni-
czu śląsko-łużyckim. Pierwszego dnia rozpoczęła 
je konferencja naukowa „200 lat epopei napoleoń-
skiej” w sali konferencyjnej BOK-MCC z udzia-
łem naukowców z Niemiec, Polski i Rosji. Uczest-
ników powitał wiceprezydent Bolesławca Kornel 
Filipowicz oraz Władimir Tkaczew - konsul ge-
neralny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Bartło-
miej Ostrowski - dyrektor Wydziału Współpracy  
z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego, Józef Dymalski - dyrektor Departamentu 
Spraw Społecznych UMWD, Siergiej W. Antufjew 
- dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury  
w Warszawie i Walery Kryłow - dyrektor Muzeum 
Artylerii w Sankt Petersburgu. Referaty wygłosili: 
prof. dr hab. Jerzy Maroń (Instytut Historyczny Uni-
wersytetu Wrocławskiego), dr Dariusz Przybytek 
(Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu), Swie-
tłana Wasiljewna Uspienskaja (Muzeum Artylerii  
w Sankt Petersburgu), dr Andrzej Nieuważny (Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akade-
mia Humanistyczna w Pułtusku), Silke Findeisen 
(Haus Schlesien - Königswinter-Heisterbacher-
rott), dr Andrzej Olejniczak (Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu), Walentin Wadimowicz Taratorin 
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(Państwowe Muzeum w Smoleńsku), Tomasz 
Klauza (Witaszyce), Oliver Schmidt (Heidelberg), 
Krzysztof Widziński (Instytut Historyczny Uni-
wersytetu Wrocławskiego), Jacek Jędrysiak (In-
stytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), 
Andrzej Ryba (FINNA - Gdańsk). Konferencję pro-
wadził prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Instytutu 
Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
W Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki 
otwarta została wystawa eksponatów i dokumen-
tów z tego okresu, zatytułowana „1813-2013. 
Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na 
Śląsku”. Wystawę przygotowano w oparciu  
o zbiory własne oraz wypożyczone z muzeów 
w Polsce, Niemczech i Rosji oraz z licznych ko-
lekcji prywatnych. Wśród eksponatów był monu-
mentalny obraz Wojciecha Kossaka „Bitwa nad 
Berezyną” (wypożyczony z Muzeum Śląska Opol-
skiego w Opolu), ręcznie haftowana teka cesarza 
Napoleona (z Muzeum Romantyzmu w Opinogó-
rze, pow. Ciechanów) oraz dużych rozmiarów ma-
kieta przedstawiająca atak kawalerii francuskiej 
pod Waterloo (z Muzeum Napoleońskiego w Wi-
taszycach, pow. Jarocin). 
Na Rynku grupy rekonstrukcyjne okresu napole-
ońskiego (łącznie ok. 50 osób) z Polski i Niemiec, 
którym przewodził Paweł Nowaczek z Lubania, 
zaprezentowały sceny historyczne z okresu napo-
leońskiego.
Drugiego dnia na terenach nad Bobrem przy wia-
dukcie można było zwiedzać obozowisko żołnier-
skie z okresu napoleońskiego, odbyła się promo-
cja publikacji dr. Andrzeja Olejniczaka i Tadeusza 
Orawca „Opowieści napoleońskie Bolesławca”,  
a grupy rekonstrukcyjne zaprezentowały plene-
rowy spektakl historyczny „Bitwa o Bolesławiec 
1813 r.”, oparty na zapisach w kronikach miej-
skich. Działania te zostały podjęte na podstawie 
porozumienia Gminy Miejskiej Bolesławiec ze 
Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu 
Nysa, w ramach którego zostały zrealizowane dwa 
projekty:
- „Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na 
pograniczu śląsko-łużyckim” o wartości 17 240,00 
euro (w tym 85% dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i 10% - z budżetu państwa), trwający od 1 czerwca 
do 30 września 2013 r.,
- „200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym 
obszarze Dolnego Śląska i Saksonii” o wartości 13 

490,00 euro (w tym 85% stanowiło dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i 10% - z budżetu państwa), trwający od 1 czerw-
ca do 30 listopada 2013 r. Niemieckim partnerem  
w obydwu projektach była Parafia Rzymsko-Kato-
licka pw. Wniebowzięcia NMP w Leutersdorf.

•	 7 września Bolesławiecki Klub Amazonek, Sta-
rostwo Powiatowe i Urząd Miasta zorganizowali 
obchody dnia walki z rakiem. Uczestnicy obcho-
dów przemaszerowali ulicami od Bolesławieckie-
go Parku Wodnego Orka do Teatru Starego, gdzie 
odbyły się prelekcje specjalistów z dziedziny on-
kologii i fizjoterapeuty oraz występy artystyczne. 

•	 7 września w Teatrze Starym w Bolesławcu zorga-
nizowano - włączając się do akcji Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego - Narodowe Czytanie 
Dzieł Aleksandra Fredry. Imprezę zorganizowały: 
MDK, Powiat Bolesławiec, MBP, Biblioteka Pe-
dagogiczna i I Liceum Ogólnokształcące. 

•	 7 września właścicielka księgarni Agora Józefa 
Witas zorganizowała w Teatrze Starym w Bole-
sławcu wieczór wspomnień o Henryku Baranow-
skim. Przybyło wielu jego znajomych i współpra-
cowników. Pochodzącego z Bolesławca reżysera  
i aktora wspominali jego przyjaciele: Wiktor Osia-
tyński - pisarz, wykładowca prawa, Jerzy Janeczek 
- aktor, Jadwiga Szczurowska - pedagog i Kata-
rzyna Żak - historyk sztuki. W spotkaniu uczest-
niczyła córka artysty - Stefania Baranowska oraz 
współpracownica z berlińskiego okresu jego życia 
- Bettina Wilhelm. Zaprezentowano niektóre role 
filmowe i wywiady H. Baranowskiego.

•	Od 8 września Mateusz Grobelny, artysta prowa-
dzący autorską pracownię ceramiczno-rzeźbiarską 
w BOK-MCC, wraz z artystami z 8 krajów Euro-
py, brał udział w 5-tygodniowym plenerze cera-
micznym w Gmunden (Austria).

•	 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bo-
lesławcu wraz z funkcjonariuszami katowickiego 
Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali planta-
cję marihuany w Parzycach o wartości ok. 2,5 mln 
zł. Zabezpieczyli 2500 krzewów konopi indyjskich, 
specjalistyczny sprzęt do uprawy i 4,5 kg narkotyku 
gotowego do sprzedaży. Zatrzymano 4 mieszkań-
ców województwa łódzkiego, którzy prowadzili tę 
działalność na terenie wynajętego pensjonatu.

•	 10 września w ramach 48. Międzynarodowego 
Festiwalu Wratislavia Cantans w Bolesławieckiej 
Bazylice Maryjnej wykonane zostało oratorium na 
głosy solowe, chór i orkiestrę Wolfganga Amade-
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       6-7 września - Obchody 200. rocznicy kampanii napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim   
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usza Mozarta „La Betulia liberata” (Wyzwolona 
Betulia) KV 118. Wykonawcami byli: Chór Filhar-
monii Wrocławskiej, Belgian Baroque Orchestra 
Ghent (B’Rock), Corrado Rovaris - dyrygent, Ro-
berta Invernizzi - sopran, Silvia Frigato - sopran, 
Loriana Castellano - mezzosopran, Sonia Prina - 
kontralt, Anicio Zorzi Giustiniani - tenor, Gianluca 
Buratto - bas.

• W dniach 13-15 września na Klubowych Mistrzo-
stwach Polski w biegu na orientację, które odbyły 
się we Wrocławiu i w Lubiążu, sukcesy odnieśli 
zawodnicy UKS Tukan Iwiny: Stanisław Pach-
nik zdobył złoty medal na dystansie sprinterskim  
i srebrny medal w biegu średniodystansowym  
w kategorii H 10, Małgorzata Szeliga - brązowy 
medal w kategorii K 20 i Angelika Haniszewska - 
brązowy medal w biegu średniodystansowym.

•	 13 września Kapituła programu „Szkoły dla Eko-
rozwoju” przyznała Międzynarodowy Certyfikat 
Zielonej Flagi Gimnazjum Samorządowemu nr 3 
w Bolesławcu, które uczestniczy w tym programie 
już od 4 lat. 

•	 13 września w Galerii im. Michała Twerda w II 
Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu otwar-
ta została wystawa malarstwa i rysunku Ryszarda 
Jethona, byłego architekta powiatowego w Bole-
sławcu, mieszkającego od wielu lat w Niemczech.

•	 14 września w Teatrze Starym w Bolesławcu w eli-
minacjach Dolnośląskiej Ligi Talentów wystąpiło 
21 wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani 
w wyniku wstępnego przesłuchania z 7 września 
(74 osób i zespołów). Do finałowej gali Dolnoślą-
skiej Ligi Talentów we Wrocławiu, która odbyła 
się 23 października, zakwalifikowani zostali: Anna 
Pieszko, Piotr Woźniak i Pracownia Konstrukcji 
Rzeczywistości Koniec Świata.

•	 14 września w Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu odbyła się promocja książki „Nie mieliśmy 
dzieciństwa… Wspomnienia bolesławieckich 
Sybiraków”, pod red. Anny Gorzkowicz, Ewy 
Ołenicz-Bernackiej i Anny Puk. Publikacja za-
wiera biogramy 63 osób zesłanych w głąb ZSRR,  
a obecnie mieszkających w mieście i gminie Bo-
lesławiec. Biogramy zostały opracowane przez 
121 uczniów szkół z Bolesławca oraz z Kraśnika 
Dolnego, Nowej Wsi, Osiecznicy, Świętoszowa, 
Trzebienia i Wykrot pod opieką 18 nauczycieli. 
Przedsięwzięcie realizowane było przez Gimna-
zjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych 
nas Sybir w Bolesławcu we współpracy z Bole-

sławieckim Kołem Związku Sybiraków i Działem 
Historii Miasta Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. 
Projektowi „Ocalić od zapomnienia - Sybiracy” 
patronował Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr 
Roman oraz Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie. Promocję wydawnictwa zorganizowano  
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w tym 
roku obchodzonych pod hasłem „Nie od razu Pol-
skę zbudowano”. 

• 14 września 95 związkowców z bolesławieckiej 
Solidarności uczestniczyło w Warszawie w ogól-
nopolskiej akcji protestacyjnej zorganizowanej 
przez trzy centrale związkowe: NSZZ Solidarność, 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodo-
wych i Forum Związków Zawodowych.

•	 15 września w Żeliszowie odbył się po raz pierw-
szy Festiwal Kapuściany zorganizowany przez 
sołtysa Olgę Burdynę i Koło Gospodyń Wiejskich. 
W jego trakcie odsłonięto obelisk wykonany z pia-
skowca, na którym wykuto herb Żeliszowa nadany 
620 lat temu przez Księżną Żagańską. Herb ten bę-
dzie ponownie używany jako symbol Żeliszowa.

•	 16 września pod patronatem honorowym ks. bi-
skupa Marka Mendyka i Prezydenta Miasta Bole-
sławiec Piotra Romana w sali kina Forum Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej 
i bolesławieckie Stowarzyszenie Rodzina Polska 
zorganizowało konferencję „Cywilizacja miło-
ści kontra gender”. Referaty wygłosili: ks. bp Ma-
rek Mendyk (przewodniczący Komisji Wychowa-
nia Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski),  
dr Marek Czachorowski (Katolicki Uniwersytet Lu-
belski), dr Zbigniew Hałat i prof. dr hab. Maria Ryś. 
Konferencja została poprzedzona Mszą św. w ko-
ściele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odprawio-
ną pod przewodnictwem ks. bp. Marka Mendyka.

•	 17 września, w Dniu Sybiraka, Gimnazjum Sa-
morządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir  
w Bolesławcu zorganizowało V Marsz Pamięci. 

•	 19 września Urząd Miasta Bolesławca otrzymał 
wyróżnienie za politykę w zakresie mobilności 
zrównoważonej i budownictwa ekologicznego  
w konkursie zorganizowanym przez Ambasadę 
Francji w Polsce.

•	 20 września w ogrodzie Muzeum Ceramiki przy  
ul. Adama Mickiewicza w Bolesławcu zapre-
zentowano tradycje dożynkowe na pograniczu  
polsko-czeskim „Dożynki 2013”. Anetta Kamińska  
z Kraśnika Dolnego przedstawiła symbolikę  
wieńca dożynkowego. Wystąpiły zespoły folklo-
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rystyczne z Polski i Czech. Młodzi tancerze za-
prezentowali tańce i obrzędy związane z czasem 
żniw. Prezentacjom tym towarzyszyła wystawa fo-
tograficzna „Dożynkowe tradycje Polski i Czech”. 
„Dożynki 2013” były jednym z elementów projek-
tu „Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego 
dziedzictwa pogranicza polsko-czeskiego”.

•	 21 września w finale Drużynowych Mistrzostw 
Polski juniorów w lekkiej atletyce w Częstocho-
wie zawodnicy MKS Bolesłavia wywalczyli 10 
miejsce. Najwięcej punktów zdobyli: Ewa Ochoc-
ka (110 m ppł w czasie 14,15 sek., Kacper Olszew-
ski (pchnięcie kulą - 17,44 m), Dawid Kopała (rzut 
młotem - 59,10 m), Bartosz Wróbel (bieg na 2000 
m z przeszkodami - 6,00,08 min).

•	W dniach 21-22 września odbył się Euroregional-
ny Weekend Rowerowy i Sportowo-Rekreacyjny 
zorganizowany przez Gminę Miejską Bolesła-
wiec, niemiecki klub SV Horken Kittlitz e.V. oraz  
MOSiR na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego 
przy ul. Spacerowej. Rozegrano turnieje: boule, 
tenisa ziemnego, tenisa stołowego, wyciskania 
sztangi leżąc, siatkówki plażowej, rekreacyjny wy-
ścig rowerowy na trasie rowerowej Bolesławiec-
-Kliczków. Najważniejszy był jednak Międzyna-
rodowy Turniej Rugby 7, w którym wzięły udział 
dwie drużyny z Niemiec oraz drużyny z Bolesław-
ca, Bytomia, Lubina, Szczecina i Wałbrzycha,  
a zwyciężył Klub Husar Bolesławiec.

•	W Brzeźniku została zbudowana replika średnio-
wiecznej osady słowiańskiej. Na jej otwarciu moż-
na było zobaczyć, jak wyglądało życie w grodzie 
i walki wojów średniowiecznych prezentowane 
przez Drużynę Wojów Serbo-Łużyckich Biełoboh 
i Drużynę Wojów Najemnych Blotunga z Wrocła-
wia oraz Chorągiew Pod Krzyżem Świętoszów.

•	 26 września mjr w st. spocz. Stanisław Krasowski, 
który jako 18-letni żołnierz uczestniczył 12 paź-
dziernika 1943 r. w bitwie pod Lenino, został uho-
norowany przez Koło nr 2 im. Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w Bolesławcu pamiątkowym 
ryngrafem przedstawiającym jego szlak bojowy.

•	 26 września w Teatrze Starym w Bolesławcu 
uczestnicy pracowni wokalnej MDK zaprezento-
wali „Stare dobre polskie piosenki”.

•	W dniach 26-29 września drużyna piłki nożnej Po-
wiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 
w Bolesławcu zdobyła wicemistrzostwo Polski 
na Olimpiadzie Specjalnej w Bydgoszczy. Skład 
drużyny: Tomasz Bochenek, Adrian Jamróz, Maciej 

Kubiszewski, Arkadiusz Kubuś, Piotr Obrzut, Mar-
cin Przyłucki, Andrzej Puzio, Bartosz Rudziński. 
Drużynę przygotowywał społeczny trener Dariusz 
Mucha. 

•	Anna Zając, uczennica klasy pierwszej I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bolesławcu, została laureat-
ką (zdobyła VI miejsce) XVI Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego Przyjaciół Pokoju „May 
Peace Prevail on Earth”, zorganizowanego przez 
Japonię w Tokio. Na konkurs, którego tematem był 
pokój na świecie przysłano kilka tysięcy prac z ca-
łego świata. Laureatce w przygotowaniu pomagali 
nauczyciele: Katarzyna Żak i Leszek Idzikowski. 

•	W dniach 27-28 września w Teatrze Starym w Bo-
lesławca gościł znany aktor Jan Peszek. Dwukrot-
nie zagrał swój sztandarowy spektakl „Scenariusz 
dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instru-
mentalnego”. Przeprowadził także w tych dniach 
warsztaty teatralne dla młodzieży.

•	W dniach 27-29 września dr Andrzej Olejniczak  
i Tadeusz Orawiec (Muzeum Ceramiki) wzięli 
udział w walnym zebraniu Europejskiej Federacji 
Miast Napoleońskich w Rueil-Malmaison (Francja).

•	W dniach 27-29 września na Mistrzostwach Pol-
ski w biegu na orientację w okolicach Pruchnika 
(woj. podkarpackie) sukcesy odniosły zawodnicz-
ki UKS Tukan Iwiny: Małgorzata Szeliga zdobyła 
złoty medal w biegu nocnym, a Angelika Hani-
szewska - brązowy medal w biegu klasycznym.

•	W dniach 28-29 września, na Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików w lekkiej atletyce w Radomiu, 
Dominika Kwaszcz - zawodniczka MKS Bolesła-
via, zdobyła dwa srebrne medale: w skoku w dal  
i w biegu 100 m ppł. 

•	 29 września bolesławiecka organizacja Prawa  
i Sprawiedliwości zorganizowała w sali kina Fo-
rum otwarte spotkanie prezesa PiS Jarosława  
Kaczyńskiego z licznie przybyłymi mieszkańcami 
Bolesławca.

•	 29 września odbyła się prelekcja Anny Bober-
-Tubaj (Muzeum Ceramiki) w Keramik-Museum 
w Berlinie dotycząca badań prowadzonych przez 
Muzeum Ceramiki nad ceramiką bolesławiecką.

PAŹDZIERNIK

•	W dniach 3-6 października, w ramach Bole-
sławieckiej Trzydniówki Brydżowej (trwającej  
w tym roku 4 dni) Bolesławiecki Klub Brydżo-
wy zorganizował najważniejsze krajowe imprezy 
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brydżowe 2013 r.: Otwarte Mistrzostwa Polski  
Teamów oraz turniej z cyklu Grand Prix Polski 
Par. Dodatkowo odbył się po raz pierwszy Druży-
nowy Puchar Narodów Euroregionu Nysa z udzia-
łem reprezentacji Polski, Czech, Niemiec i Dolne-
go Śląska (zwycięzcy tych rozgrywek), turniej dla 
młodzieży w ramach Mistrzostw Dolnego Śląska 
Młodzieży Szkolnej i turnieje par na impy (IMP - 
International Match Points) o puchar Starosty Bo-
lesławieckiego i puchar Prezydenta Bolesławca.  
W turniejach grali aktualni mistrzowie kraju  
w brydżu sportowym, a ogółem uczestniczyło  
w nich ponad 400 zawodników z Polski i zagrani-
cy (Niemcy, Czesi, Białorusini, Litwini oraz jeden  
Libańczyk grający w parze z wielokrotnym re-
prezentantem Polski Krzysztofem Martensem).  
W Turnieju Par Dolnośląskiej Ligi Szkolnej 
wzięły udział 33 pary; zwyciężyła para Jakub  
i Patryk Patreuhowie z I Gimnazjum Prywatnego  
w Bolesławcu, a drugie miejsce zajęła para Rafał 
Molenda (Bolesławiecki Klub Brydżowy) i Zofia 
Bałdysz (AZS Wrocław). Turnieje odbywały się  
w Galerii przy ul. II Armii Wojska Polskiego  
i w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego. 
Honorowy Patronat nad imprezą objęli: Radosław 
Mołoń (wicemarszałek województwa dolnoślą-
skiego), Cezary Przybylski (starosta bolesławiec-
ki) i Piotr Roman (prezydent Bolesławca).

•	W dniach 3-6 października troje uczniów wraz  
z trzema nauczycielami Zespołu Szkół Elektro-
nicznych w Bolesławcu przebywało w Timişoarze 
(Rumunia). Była to wizyta u kolejnego partnera  
w ramach programu Comenius. Dokonano prezen-
tacji wyników prac nad interaktywnym standem 
reklamowym, nad którym pracują także partnerzy 
z Chorwacji, Hiszpanii, Islandii i Niemiec. Spo-
tkanie miało również bogaty program kulturalno-
-turystyczny.

•	 5 października Rada Sołecka we wsi Patoka zorga-
nizowała Święto Ziemniaka. 

•	Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu 
i 20. Drużyna Harcerska Kwisa ze Świętoszowa 
zorganizowały w okolicach Świętoszowa XII Har-
cerski Rajd Ferdynanda, w trakcie którego odbyło 
się wiele konkursów sportowych i zabaw.

•	 8 października Grzegorz Miecugow, popularny 
dziennikarz radiowy i telewizyjny, spotkał się z bo-
lesławianami w galerii Format MBP w Bolesławcu.

•	 8 października w Nowogrodźcu odbyła się uro-
czystość otwarcia odrestaurowanych zabytko-

wych (powstałych w 1768 r.) kamienic w centrum 
miasta, przy ul. Bolesławieckiej 6, 7 i 8. Koszt tej 
inwestycji, realizowanej w latach 2011-2013, wy-
niósł ok. 2 mln zł (w tym 688 tys. zł dofinansowa-
nia z Unii Europejskiej).

•	 10 października w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Bolesławcu odbyła się konferencja „Potrze-
by młodzieży w moim powiecie”, zorganizowana 
w ramach projektu: Młodzieżowy Sejmik Woje-
wództwa Dolnośląskiego”. Delegatami do Sejmi-
ku zostali wybrani Aleksandra Kozioł (Gimnazjum 
w Nowogrodźcu) i Patrycja Uchacz (Zespół Szkół 
Budowlanych).

•	W dniach 10-11 października w BOK-MCC od-
były się obchody Światowego Dnia Zdrowia Psy-
chicznego, zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Równych Szans Ewa. W pierwszym dniu otwarto 
wystawę prac podopiecznych miejscowych ośrod-
ków wsparcia oraz bezpłatnych porad udzielali 
psychiatrzy i psycholodzy. W drugim dniu odbyły 
się wykłady specjalistów.

•	 11 października w trakcie XI Ogólnopolskiego 
Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju w Krakowie I Li-
ceum Ogólnokształcące w Bolesławcu otrzymało 
certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekolo-
gicznej. Certyfikat wypracowali uczniowie działa-
jący w kole ekologicznym pod opieką nauczyciel-
ki biologii Karoliny Jarząbek. 

•	 12 października Daniel Popek, uczeń I Liceum Ogól-
nokształcącego w Bolesławcu, zdobył V miejsce  
w finale konkursu Wrocławski Licealista. Był jedy-
nym finalistą tego konkursu spoza Wrocławia.

•	 13 października dla uczczenia Dnia Papieskie-
go, w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
w Bolesławcu odbył się koncert pieśni religijnych 
i gospel w wykonaniu uczestników trzech grup 
wokalnych (Błękitne Nutki, Sound i Gospel So-
und) Studia Piosenki w BOK-MCC, prowadzone-
go przez Agatę Pińczuk-Burdzy. Między kolejny-
mi utworami recytowane były fragmenty tekstów 
Jana Pawła II. Program uzupełniały filmy i zdjęcia  
Papieża.

•	Najstarsza grupa Zespołu Pieśni i Tańca Mały 
Bolesławiec spędziła 3 dni na warsztatach tanecz-
nych w Zwickau (Niemcy) na zaproszenie Deutsch  
- Polnischer Verein.

•	Nicola Hille, uczestniczka zajęć w Pracowni Gra-
fiki MDK w Bolesławcu prowadzonej przez Mag-
dalenę Konieczną, zdobyła złoty medal w IX Mię-
dzynarodowym Biennale Tkaniny Artystycznej 
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Dzieci i Młodzieży Sileziany 2013.
•	 15 października gen. bryg. Cezary Podlasiński, do-

wódca XIV zmiany Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w Afganistanie, przekazał dowodzenie 
10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie 
płk. Dariuszowi Nawrockiemu. 17 października 
na placu garnizonowym 10. BKP w Świętoszowie, 
w obecności ministra obrony narodowej Tomasza 
Siemoniaka, odbyło się uroczyste pożegnanie żoł-
nierzy XIV zmiany PKW w Afganistanie.

•	Agata Knapik, zawodniczka Bolesławieckiego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Oxpress, zdo-
była złoty medal w wyścigu na 50 m stylem motyl-
kowym (czas 32,89 sek.) w trzeciej edycji Między-
narodowego Mityngu Pływackiego Floating Arena 
Cup, który odbył się w Szczecinie w dniach 17-20 
października.

•	 19 października, w Święto Hubertusa, nauczy-
ciele i uczniowie Technikum Weterynaryjnego w 
Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bo-
lesławcu zorganizowali w stadninie koni w Klicz-
kowie zawody w skokach przez przeszkody o pu-
char Dyrektora Szkoły. Atrakcjami imprezy było 
też powożenie bryczkami i tzw. Hubertus konny 
(ściganie jeźdźca z przypiętym do lewego ramie-
nia lisim ogonem).

•	W dniach 19-20 października, na I Ogólnopol-
skich Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych 
w Toruniu, żołnierz 10. BKP w Świętoszowie Piotr 
Płotka (zawodnik Bolesławieckiego Klubu Spor-
tów Walki Gladiator) zdobył złoty medal w kate-
gorii do 73 kg w MMA. 

• W ramach 47. Wrocławskiego Spotkania Teatrów 
Jednego Aktora (WROSTJA) w Teatrze Starym  
w Bolesławcu odbyły się trzy spektakle:
- 19 października - Marjorie Hayes „Odnaleziony 
dom”,
- 20 października - Agnieszka Przepiórka „I będą 
święta”,
- 21 października - Bogusław Kierc - „Manatki”.

•	 22 października w Dziale Historii Miasta Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu została otwarta wystawa 
„Karkonosze dawniej i dziś”, na której były pre-
zentowane zbiory z Muzeum Sportu i Turystyki  
w Karpaczu.

•	 24 października w Klinice Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu 
odbyła się promocja książki dla dzieci „Owadzi 
przyjaciele i tajemnica Wróżkowego Korzenia”, 
autorstwa Celiny Foryś - 14-letniej bolesławian-

ki, która bajkę tę zaczęła pisać przed dwoma laty, 
gdy zdiagnozowano u niej chorobę nowotwo-
rową. Ilustracje do książki przygotowały dzieci  
leczące się w tej klinice. 

•	 24 października Izabella Klebańska, autorka ksią-
żek popularyzujących muzykę oraz scenariuszy 
programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży, 
spotkała się z młodymi czytelnikami w galerii For-
ma MBP w Bolesławcu.

•	 24 października w Bolesławcu odbyła się VII edy-
cja Dolnośląskiego Turnieju Tenisa Stołowego 
Olimpiad Specjalnych. Udział wzięło 90 zawod-
ników z 15 ośrodków. Na rozpoczęcie turnieju 
pokazową grę zaprezentowali: Lucjan Błaszczyk 
- jeden z najlepszych polskich tenisistów i jego 
przyjaciel Norbert Stolicki (bolesławianin specja-
lizujący się w racketlonie).

•	Bolesławieckie przedszkola publiczne nr 1 i nr 2 
oraz ich trzej czescy partnerzy - przedszkola z No-
végo Města pod Smrkem, Lázní Libverda i Hejnic 
od stycznia do października 2013 r. realizowa-
ły projekt „Muzyka i sztuka łączą transgranicz-
nego malucha”, współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
budżetu państwa i Euroregionu Nysa. 

•	W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Bolesławcu w ramach współpracy ze 
studencką organizacją AIESEC gościła studentka 
z Wietnamu Hoe Lou i student z Nowej Zelandii 
David Thomson. Goście zaprezentowali swoje 
kraje w trakcie lekcji prowadzonych przez siebie 
w języku angielskim.

•	W dniach 25-27 października w okolicach Iwin 
odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w noc-
nym biegu na orientację oraz na dystansie kla-
sycznym. Zawodnicy z dwóch klubów z terenu 
powiatu bolesławieckiego: UKS Tukan Iwiny 
i UKS Orientpark Osiecznica zdobyli na nich 
łącznie 13 medali. Po dwa złote medale zdo-
byli: Aleksandra Pulda w kategorii K12 i Sta-
nisław Pachnik w kategorii M12 (oboje UKS 
Tukan Iwiny). Odbył się także bieg sprinterski  
o Puchar Kasztelana Zamku Grodziec.

•	 26 października w sali konferencyjnej BOK-MCC 
Stanisława Jarmakowicz, bolesławiecka malarka 
i poetka, zaprezentowała autorskie interpretacje 
swoich wierszy, a zespół Poeticon z BOK-MCC 
aranżacje muzyczne do wybranych utworów  
poetki. Spotkaniu, zatytułowanemu „Głębia  
ciszy”, towarzyszyła wystawa prac malarskich 
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Stanisławy Jarmakowicz.
• 27 października na inaugurację Uniwersytetu 

Dziecięcego (Unikids) w Bolesławcu wykład 
wygłosiła sędzia Anna Maria Wesołowska, zna-
na m.in. z programu w TVN. Studentem Unikids 
może zostać każde dziecko w wieku 6-13 lat.

•	W Japonii ukazała się publikacja „Ceramika z Bo-
lesławca”. Jest ona rezultatem wizyty delegacji 
japońskiej, która gromadziła materiały dotyczące 
wytwórczości ceramicznej w Bolesławcu, odwie-
dziła zakłady ceramiczne i Muzeum Ceramiki, 
gdzie zapoznała się z eksponatami powstałymi w 
okresie od XIII do XX wieku. 

•	 30 października Rada Miasta Bolesławiec podję-
ła uchwałę o ustanowieniu tytułu „Zasłużony dla 
Miasta Bolesławiec”.

LISTOPAD

•	 3 listopada w intencji Tadeusza Mazowieckiego, 
zmarłego 28 października pierwszego niekomuni-
stycznego premiera powojennej Polski, w Bolesła-
wieckiej Bazylice Maryjnej ks. prałat dr Andrzej 
Jarosiewicz odprawił uroczystą Mszę św., ofiarowa-
ną przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

•	 Ponad 120 uczniów ze szkół o profilach munduro-

wych z Częstochowy, Dobrodzienia, Henrykowa, 
Lubania i Rakowic Wielkich wzięło udział w za-
wodach strzeleckich o puchar dowódcy zorgani-
zowanych na terenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii  
w Bolesławcu. 

•	Daria Fecyk, 11-letnia uczestniczka zajęć w Pra-
cowni Szkła i Witrażu BOK-MCC prowadzonych 
przez Magdalenę Konieczną, zdobyła wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycz-
nej Dzieci i Młodzieży „Moje pasje i fascynacje” 
zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Gorzowie Wielkopolskim.

•	 6 listopada w Galerii im. Michała Twerda w II Li-
ceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu została 
otwarta wystawa malarstwa akwarelowego (tema-
tyka: architektura Włoch i kwiaty) Krystyny Rasz-
ki - bolesławieckiej polonistki i instruktorki ZHP.

•	Decyzją Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania 
Uzdolnień z 6 listopada 50 młodych Dolnośląza-
ków otrzymało stypendia XIII edycji Programu 
Stypendialnego „zDolny Śląsk”, a wśród nich  
troje uczniów bolesławieckich szkół: Dawid Stro-
jek - stypendium naukowe w kategorii szkoły pod-
stawowe (2000 zł), Kacper Grela - stypendium 
sportowe w kategorii gimnazja (2500 zł) i Karo-
lina Filistyńska - stypendium naukowe w katego-
rii szkoły ponadgimnazjalne (3000 zł). Uroczysta 
Gala Stypendialna, podczas której wręczono Akty 
Stypendialne odbyła się 20 listopada w Filharmo-
nii Wrocławskiej.

•	Katarzyna Graczyk, kierowniczka Miejskiego 
Centrum Edukacji Ekologicznej Urzędu Miasta  
w Bolesławcu, otrzymała nagrodę indywidualną  
w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii” za pro-
gram „Bolesławiec działa ekologicznie”.

•	 8 listopada w BOK-MCC otwarte zostały dwie 
wystawy prac powstałych w Pracowni Rzeźby  
w Ceramice na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie: prace studentów i absol-
wentów „Rzeźba utrwalona ogniem” oraz de-
biutancka wystawa rzeźby i rysunku Magdaleny  
Cisło, jej praca dyplomowa - „O przezwycięża-
niu cierpienia - o twórczej sile nadziei”. Komisa-
rzem obydwu wystaw była Marita Benke-Gajda  
- wykładowca z tej uczelni.

•	 9 listopada, dla uczczenia zbliżającego się Na-
rodowego Święta Niepodległości, w sali Forum  
w Bolesławcu odbył się koncert Wrocławskiej  
Orkiestry Barokowej, która wykonała dwie  
symfonie Beethovena. 
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•	 9 listopada w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
się II Bolesławiecki Przegląd Kapel Garażowych. 
Udział wzięło 9 kapel z całej Polski (w tym 3  
z Bolesławca). Zwyciężył zespół All Lies  
Reserved z Lubania. Gwiazdą Przeglądu był ze-
spół Proletaryat, który obchodził swoje 25-lecie.  
Głównymi organizatorami przeglądu była parafia 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
i św. Mikołaja w Bolesławcu oraz MDK w Bolesław-
cu. Szczególnym zaangażowaniem wykazali się  
ks. Artur Kotrys i Łukasz Molak.

• 10 listopada na terenie Gminy Osiecznica sezon 
myśliwski rozpoczęły II Wielkie Łowy Borów Dol-
nośląskich. Ponad 200 myśliwych z całego regionu 
polowało, wyróżniło najlepszych, przyjęło do swe-
go grona nowych członków i rozstrzygnęło konkurs 
wabienia jeleni. Na zakończenie w Sali Stodoła w 
Ołoboku odbyła się biesiada, w której przygoto-
waniu uczestniczył szczególny gość - dr Grzegorz 
Russak, autor telewizyjnego programu „Smaki Pol-
skie” oraz autor książek kulinarnych.

•	 11 listopada Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
zorganizowało obchody 95. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła je uro-
czysta Msza św. w intencji Ojczyzny odprawio-
na w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej przez  
ks. prałata dr Andrzeja Jarosiewicza. Na Rynku od-
była się oficjalna uroczystość wg ceremoniału woj-
skowego z udziałem kompanii honorowej i pod-
oddziałów 23. Śląskiego Pułku Artylerii, pocztów 
sztandarowych organizacji społecznych, przedsta-
wicieli władz samorządowych oraz mieszkańców 
Bolesławca. W Teatrze Starym program patriotycz-
ny zaprezentował chór Harmonia z Nowogrodźca 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec.

• 12 listopada w Sali Rajców Bolesławieckiego Ra-
tusza ogłoszono wyniki 20. edycji konkursu „Bo-
lesławiec w kwiatach”. Zwycięzcami w poszcze-
gólnych kategoriach zostali:
- Najpiękniej ukwiecone okno - Dom Dziecka  
pw. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek  
w Bolesławcu,
- Najpiękniej ukwiecony balkon - Małgorzata Ra-
dlińska,
- Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy  
w zabudowie wielorodzinnej - Andrzej Wantach  
i mieszkańcy ul. Konopnickiej nr 7-25,
- Najpiękniej ukwiecony ogródek kwiatowy przy 
obiektach użyteczności publicznej - P.U.H. Radliń-
ski Andrzej Radliński,

- Najpiękniej ukwiecony rodzinny ogród działko-
wy - Rodzinny Ogród Działkowy Wiarus.

•	 14 listopada w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
była się gala podsumowująca pracę Stowarzy-
szenia Via Sudetica w ostatnim roku. Ogłoszono 
wyniki glinoludowego konkursu fotograficznego 
- zwycięzcą został Bartosz Witaszczyk (otrzymał 
statuetkę wykonaną w Studio Borowski). Osoby 
szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia uhono-
rowano tytułem Przyjaciela Glinoludów oraz sta-
tuetką autorstwa Marka Zygi. Uroczystość uświet-
niły występy młodych tancerek z pracowni tańca 
współczesnego MDK oraz Katarzyna Szurgot i 
Daniel „Lopez” Połeć.

•	 15 listopada w sali konferencyjnej BOK-MCC 
odbyła się konferencja „Zainwestuj w Bolesław-
cu. Tereny inwestycyjne, zwolnienia podatkowe, 
zasady inwestowania w specjalnych strefach eko-
nomicznych”, zorganizowana przez Ministerstwo 
Gospodarki, prezydenta Bolesławca, Wałbrzy-
ską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park  
Sp. z o.o. oraz Polską Agencję Informacji i Inwesty-
cji Zagranicznych S.A. W konferencji uczestniczyła 
wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

•	 16 listopada Zespół Śpiewaczy Ocice uroczyście 
obchodził swoje 35-lecie. Wójt Gminy Wiejskiej 
Bolesławiec Andrzej Dutkowski wręczył przyzna-
ne przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej 
członkom zespołu: Helenie Karaban, Pawłowi Ka-
rabanowi, Apolonii Klimek i Stefanii Struś. Jubi-
leuszową uroczystość uświetniły występy Zespołu 
Pieśni i Tańca Jutrzenka i Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Bolesławieckiej.

•	 20 listopada, w wieku 86 lat, zmarł w Monachium 
Dieter Hildebrandt. Urodził się w Bolesławcu 
(wtedy Bunzlau) 23 maja 1927 r. Był współzało-
życielem (w 1956 r.) kabaretu politycznego „Lach 
und Schießgesellschaft”, w którym występował do 
początku lat 70. Znany także jako jeden z twórców 
programu satyrycznego „Notizen aus der Provinz”, 
nadawanego na antenie ZDF w latach 1973-1979. 
Uważano go za najbardziej wpływowego kabare-
ciarza Niemiec.

•	 21 listopada Państwowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia im. Witolda Lutosławskiego w Bolesławcu 
uroczyście obchodziła swoje 30-lecie. W koncer-
cie jubileuszowym w sali kina Forum wystąpili 
uczniowie, absolwenci i nauczyciele. Szkołę ukoń-
czyło do tej pory ok. 500 absolwentów.
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•	 21 listopada dwunastoosobowa grupa studentów  
z Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy - w trakcie 
dwutygodniowej wizyty na Dolnym Śląsku od-
wiedziła Bolesławiec. Studenci w ramach organi-
zowanego przez Dom Spotkań im. Angelusa Sile-
siusa projektu „Study Tours to Poland” poznawali 
polskie doświadczenia demokratyczne, przemiany 
wolnorynkowe i kształtowanie się społeczeństwa 
obywatelskiego. W Bolesławcu spotkali się z se-
kretarzem powiatu Bogdanem Gursztynem, zwie-
dzili MDK i Teatr Stary. Projekt był finansowany 
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

•	 22 listopada na antenie TVP Kultura został wy-
emitowany film „Spowiedź mima” - historia życia  
bolesławianina Bogdana Nowaka, współpracow-
nika i przyjaciela Marcela Marceau, właścicie-
la hotelu Villa Ambasada, twórcy Gliniady. Film  
zrealizowali dziennikarze Telewizji Wrocław 
Magda Pawlinow i Marek Obszarny.

•	 22 listopada na boisku Gimnazjum Samorządowe-
go nr 2 w Bolesławcu uroczyście, z udziałem woje-
wody dolnośląskiego Aleksandra Skorupy, otwarto 
Miasteczko Ruchu Drogowego, zbudowane w ra-
mach rządowego projektu „Budujemy Miastecz-
ka Ruchu Drogowego” jako jedno z 21 w kraju,  
a pierwsze na Dolnym Śląsku. Inwestycja pochło-
nęła 528 tys. zł, z czego 489 tys. zł pochodziło z Unii  
Europejskiej i budżetu państwa, a 39 tys. zł z bu-
dżetu miasta. Celem inicjatywy jest propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży prawidłowych zachowań 
i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
oraz umożliwienie profesjonalnego szkolenia  
i przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. 
Z wnioskiem o budowę miasteczka wystąpili na-
uczyciele gimnazjum.

•	 22 listopada pisarz Andrzej Nowakowski, autor 
m.in. powieści „Krew królów” o czasach panowa-
nia księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa, 
spotkał się z czytelnikami w bolesławieckim Pa-
łacu Ślubów. Spotkanie zorganizowała księgarnia 
Agora.

•	 23 listopada w Siegburgu - mieście partnerskim 
Bolesławca - odbył się wernisaż wystawy „Gren-
zenlos - Bez Granic - Sans Frontières”, na którym 
swoje batiki zaprezentowała bolesławianka Kata-
rzyna Sas.

•	Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwo-
wo Chorych w Bolesławcu zdobył III nagrodę w 
Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły 
Medycyny 2013”.

•	Bolesławianin Waldemar Krzemiński zdobył po 
raz drugi tytuł Mistrza Polski w tenisie stołowym 
na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnospraw-
nych 22-24 listopada w Bielsku-Białej (pierwsze 
mistrzostwo kraju zdobył w 2009 r.). 

•	Bolesławianin Edward Spraski, aktualny mistrz 
Polski w judo w kategorii M7 +100 kg, wziął 
udział w Mistrzostwach Świata Weteranów 24-26 
listopada w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arab-
skie). Nie udało mu się jednak zdobyć żadnego 
medalu.

•	 26 listopada w Bibliotece Publicznej w Osieczni-
cy została otwarta wystawa rękodzieła „Ozdoby 
bożonarodzeniowe”. Swoje prace zaprezentowało 
25 twórców z Kliczkowa, Ławszowej, Osiecznicy, 
Przejęsławia i Tomisławia.

•	 27 listopada Rada Miasta Bolesławiec podjęła 
uchwałę o nadaniu Stadionowi Miejskiemu przy 
ul. Spółdzielczej imienia Stanisława Merdasa, 
wieloletniego (od 1950 r.) nauczyciela wychowa-
nia fizycznego, trenera lekkiej atletyki, organizato-
ra życia sportowego w Bolesławcu.

• 27 listopada we foyer Teatru Starego w Bolesław-
cu odbył się wernisaż wystawy poplenerowej wa-
kacyjnego pleneru ceramicznego pracowni MDK 
w Bolesławcu prowadzonej przez Joannę Mysłek-
-Michnowską oraz wystawy fotografii „Przenika-
nie” i „Jesień” Magdaleny Przebiędy, która wraz 
z córką uczestniczy w zajęciach w MDK, chociaż 
musi na nie przyjeżdżać aż z Bystrzycy Kłodzkiej.

•	 28 listopada w sali konferencyjnej BOK-MCC 
odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sto-
warzyszenia Forum Samorządowe Ziemi Bolesła-
wieckiej. Prezesem na kolejną 2-letnią kadencję 
wybrano jednogłośnie Piotra Romana. Stowarzy-
szenie liczy ponad 120 członków.

• 29 listopada w 23. Śląskim Pułku Artylerii w Bo-
lesławcu odbyła się potrójna uroczystość: powita-
nie blisko 130. żołnierzy po półrocznym pobycie 
na misji stabilizacyjnej w Kosowie, symboliczne 
podporządkowanie 23. ŚPA żagańskiej dywizji - 
11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (pod-
porządkowanie nastąpiło 1 listopada 2013 r. - od 
tego dnia żołnierze pułku noszą już nie zielone,  
a czarne berety, bo to są barwy tej dywizji) oraz 
obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

•	 30 listopada w Galerii przy ul. II Armii Wojska Pol-
skiego w Bolesławcu uroczyście ogłoszono wyni-
ki konkursu Najlepszy Nauczyciel Zawodu 2013  
I miejsce zdobył Zbigniew Korczowski - właści-
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ciel piekarni i cukierni. Konkurs zorganizował 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczo-
ści oraz Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

GRUDZIEŃ

•	 1 grudnia w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej 
podczas Mszy św. o godz. 12.30 JE Ks. Arcybi-
skup Francesco Cacucci, Metropolita Bari-Bi-
tonto we Włoszech, dokonał intronizacji relikwii  
św. Mikołaja. Starania o relikwie współpatrona  
bazyliki prowadził ks. prałat dr Andrzej Jarosiewicz.

•	 3 grudnia w restauracji Oleńka przy bolesławiec-
kim Rynku odbyło się spotkanie z s. Pustelnik ze 
Zgromadzenia Córek Miłości Bożej w Krakowie, 
autorką 8 książek kucharskich.

•	 5 grudnia w sali wystawienniczej Sparkasse  
Oberlausitz-Niederschlesien w Zittau (Niemcy) 
odbył się wernisaż wystawy prac bolesławianina  
Mateusza Grobelnego „Struktury ciała malowane 
ogniem”.

•	 5 grudnia o godz. 19.33 pod naporem wiatru (hura-
gan Ksawery) zawalił się 45-metrowy stalowy ko-
min Zakładu Energetyki Cieplnej w Bolesławcu. 
W katastrofie nikt nie ucierpiał. Do czasu wybudo-
wania nowego komina oczyszczone spaliny były 
emitowane (nie było przerw w dostawie ciepła) 
przez pozostałą dolną część tego komina - 9-me-
trowy kikut, wydłużony po kilkunastu dniach do 
21 m z tych elementów, które nie zostały zniszczo-
ne w katastrofie.

•	 5 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu uroczy-
ście ogłoszono wyniki konkursu „Wolontariusz 
Roku Powiatu Bolesławieckiego 2013”. Zwycięz-
cami w poszczególnych kategoriach zostali:
- wolontariusz dorosły - Anna Nowak, nauczy-
cielka aktywna we wszystkich działaniach wolon-
tariackich w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Bolesławcu,
- organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Rów-
nych Szans Ewa, działające od 2012 r.
- wolontariusz - darczyńca - firma Colgate Palmo-
live,
- wolontariusz młodzieżowy - Laura Musiał (za 
opiekę nad zwierzętami).
Uroczystość uświetnił występ Szkoły Tańca Tierra 
Flamenco.

•	 6 grudnia w Dziale Historii Miasta Muzeum Ce-
ramiki w Bolesławcu odbył się wernisaż wystawy 
„Cisza dialogu”. Prezentowane na niej były prace 

studentów i absolwentów Pracowni Rzeźby w Ce-
ramice Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Jana Matejki w Krakowie.

•	 6 grudnia w Galerii przy ul. II Armii Wojska Pol-
skiego w Bolesławcu odbyła się III Powiatowa 
Karczma Piwna zorganizowana przez Stowarzy-
szenie Górników Surowców Mineralnych, Powiat 
Bolesławiec i Gminę Wiejską Bolesławiec. W Iwi-
nach odbyła się Karczma Piwna górników Kopalni 
Nowy Ląd w Niwnicach, której specyfiką jest to, 
że od 10 lat biorą w niej udział także kobiety za-
trudnione w kopalni.

•	 6 grudnia Romuald Pawlak, autor książek dla dzie-
ci spotkał się z młodymi czytelnikami w galerii 
Format MBP w Bolesławcu.

•	 7 grudnia 8 par małżeńskich (Maria i Kazimierz 
Brzeziccy, Anna i Edward Gajdowie, Antonina  
i Stefan Kowalscy, Stefania i Zbigniew Skrzypiec, 
Czesława i Marian Szewerdowie, Józefa i Wiesław 
Świerniakowie, Kazimiera i Roman Topolscy, Ma-
rianna i Tadeusz Żukowie) obchodziło w bolesła-
wieckim Pałacu Ślubów jubileusz pięćdziesięcio-
lecia pożycia małżeńskiego. Prezydent Bolesławca 
wręczył każdemu jubilatowi Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznany przez Prezydenta 
RP. Uroczystość uświetnił występ uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bolesławcu. 

•	Grupa 6 uczennic wraz z opiekunką - nauczyciel-
ką języka ukraińskiego Marjanną Terebecką oraz 
Lubą Kaczałowską - dyrektorką szkoły w Sienia-
wie k. Zbaraża (Ukraina) przez tydzień gościła  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Bolesławcu. W trakcie pobytu uczennice 
prowadziły w tej szkole lekcje dla swoich rówie-
śników, zwiedziły Bolesławiec oraz Görlitz i Wro-
cław. Były to uczennice z tych rodzin, u których 
latem mieszkali bolesławieccy uczniowie podczas 
pobytu w Sieniawie w ramach akcji „Mogiłę pra-
dziada ocal od zapomnienia”.

•	 10 grudnia w sali kina Forum wykładowcy Wyż-
szej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w To-
runiu oraz redaktorzy TV Trwam i Radia Maryja 
przeprowadzili warsztaty dla młodzieży szkolnej 
„Rozumieć media”. Organizatorem warsztatów 
była lokalna organizacja Stowarzyszenie Rodzina 
Polska.

•	 10 grudnia w bolesławieckim Pałacu Ślubów pod-
pisano porozumienie o współpracy „Bolesławiec-
kie partnerstwo lokalne - Aktywni z pasją”. Pod-
pisali je przedstawiciele 9 instytucji, stowarzyszeń 
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i przedsiębiorców. Partnerstwo swoim patronatem 
objął prezydent Bolesławca.

•	W dniach 10-12 grudnia młodzi piłkarze COMT 
2012 Bolesławiec (Centrum Odkrywania Mło-
dych Talentów) wraz z opiekunami w ramach 
współpracy z SL Benfica przebywali w Lizbonie 
(Portugalia). W trakcie pobytu obejrzeli mecz 
Ligi Mistrzów pomiędzy SL Benfica Paris - Saint 
Germain, rozegrali mecz ze swoimi rówieśnikami  
z Lizbony (ulegli gospodarzom 1:7) oraz zwiedzili 
tamtejsze obiekty sportowe.

•	 12 grudnia w sali Forum siedemdziesięciooso-
bowy zespół Roncole Verdi Orchestra (złożony  
z muzyków filharmonii i teatrów operowych z ca-
łej Europy) wystąpił ze spektaklem muzyczno-sce-
nicznym „Verdi Gala 2013”, w którym wykonane 
zostały fragmenty znanych oper: „Aida”, „La Tra-
viata”, „Makbet”, „Nabucco”, „Otello”, „Rigolet-
to” i „Trubadur”.

•	 14 grudnia młodzi zawodnicy taekwondo z LMKS 
Gladius Bolesławiec zdobyli 8 medali w 19th  
International Christmas Tournament w Pelhřimov 
(Czechy) w rywalizacji z 430 taekwondzistami  
z 12 krajów europejskich. Srebrne medale zdobyli: 
Sandra Marcinów, Jakub Owczarek, Kinga Rusi-
nek i Dagmara Słobodzian, a brązowe: Wiktor Ku-
czyński, Adrian Mrozik, Wojciech Orleski i Wikto-
ria Twardowska.

•	 14 grudnia w Galerii przy ul. II Armii Wojska Pol-
skiego odbył się koncert charytatywny, podczas 
którego zbierano pieniądze na leczenie chorej na 
nowotwór mózgu Agnieszki Sobolewskiej. Wystą-
pili: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, 
Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec, grupa 
Poeticon, Tierra Flamenco, uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej, wokaliści GOKiS Bolesła-
wiec oraz zespół wokalny z Gimnazjum im. Ireny  
Sendlerowej w Wykrotach. W tym samym celu  
17 grudnia uczniowie I Liceum Ogólnokształcące-
go też zorganizowali koncert charytatywny.

• Gmina Nowogrodziec otrzymała certyfikat „Sa-
morząd Przyjazny Rodzinie” nadany przez Kra-
kowską Akademię Profilaktyki za zaangażowanie 
w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę 
2013”.

• 17 grudnia w Dziale Historii Miasta Muzeum Ce-
ramiki w Bolesławcu ogłoszono wyniki Konkursu 
o nagrodę Prezydenta Miasta na najlepszą pracę 
magisterską lub doktorską z zakresu przeszłości  
i współczesności miasta Bolesławiec. I i II nagrody 

nie przyznano. III nagrodę otrzymał Michał Chla-
stawa za pracę magisterską „Reemigranci z Jugo-
sławii w powiecie bolesławieckim w latach 1946-
1948”, a specjalne wyróżnienie - Lilla Liszcz za 
pracę doktorską „Życie religijne wiernych w Bo-
lesławcu i w jego okolicach w latach 1945-1970”. 
Fragmenty obydwu nagrodzonych prac będą publi-
kowane w „Roczniku Bolesławieckim”. Po ogło-
szeniu wyników konkursu odbyła się promocja 
publikacji „1813-2013. Dwusetna rocznica kam-
panii napoleońskiej na Śląsku”, zawierającej ma-
teriały z międzynarodowej konferencji naukowej 
zorganizowanej w Bolesławcu 6 września 2013 r.  
Z wykładem i prezentacją pt. „Wojny napoleońskie  
w oczach historyków i teoretyków” wystąpił prof. 
dr hab. Jerzy Maroń z Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

•	 18 grudnia praca Kamila Gorczycy, ucznia klasy II 
Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu, za-
tytułowana „Bio food”, zdobyła I miejsce w ogól-
nopolskim konkursie „Młody biznesmen - szan-
sa na pierwszy milion” zorganizowanym przez 
Dolnośląski Urząd Pracy. Nagrodę wręczono we 
Wrocławiu w trakcie konferencji „Efekty wdrażań 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 na terenie Dolnego Śląska, najlepsze rozwią-
zania w aspekcie nowej perspektywy finansowej  
2014-2020”.

•	 18 grudnia sztandar NSZZ Solidarność Zakładów 
Górniczych Konrad, ukryty po wprowadzeniu 
stanu wojennego w 1981 r., po kilku latach po-
szukiwań został odnaleziony w Sekcji Krajowej 
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność i uro-
czyście przekazany do Izby Pamięci przy Biurze 
Terenowym NSZZ Solidarność w Bolesławcu. 

•	W XIV Ogólnopolskim Konkursie „Ceramiony” 
zorganizowanym przez Centrum Spotkań Euro-
pejskich Światowid w Elblągu sukcesy odnieśli 
uczestnicy zajęć w pracowni ceramiczno-rzeźbiar-
skiej BOK-MCC prowadzonej przez Edytę Orliń-
ską: Piotr Markiewicz zdobył II miejsce, a Anna 
Koszak - wyróżnienie. 

•	 20 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu od-
było się otwarte spotkanie z franciszkaninem  
o. Leonem Zdzisławem Pokorskim, poetą, autorem 
tekstów piosenek, krytykiem literackim i dzienni-
karzem. Spotkanie zorganizowała księgarnia Ago-
ra oraz uczniowie z Pracowni Twórczej Ekspresji 
w Miejskim Zespole Szkół nr 2.

•	 20 grudnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
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zorganizowane zostały warsztaty „Wokół Bożego 
Narodzenia”. Uczestnicy samodzielnie wykony-
wali ozdoby świąteczne z masy solnej oraz zdobili 
bombki. W trakcie warsztatów młodzi kolędnicy  
z Gościszowa przedstawili widowisko jasełkowe.

•	 20 grudnia na Bolesławieckim Rynku odbyło się 
przedświąteczne spotkanie mieszkańców z prezy-
dentem miasta - Bolesławiecka Gwiazdka Życzli-
wości. W koncercie świątecznym na scenie w Ryn-
ku wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka, pra-
cownie BOK-MCC - Zespół Poeticon, Pracownia 
Wokalna i Studio Piosenki oraz Miejska Orkiestra 
Dęta Bolesławiec. Teatr AVATAR z Legnicy zapre-
zentował dzieciom bajkowe widowisko plenerowe 
„Elfy w tarapatach” Ogłoszono wyniki konkursu 
szopek bożonarodzeniowych zorganizowanego 
przez BOK-MCC - w rywalizacji 45 zgłoszonych 
prac I miejsce zdobyła szopka przygotowana przez 
6-latków z Miejskiego Przedszkola nr 4 (oddano 
na nią 1650 głosów). Dodatkowo w Rynku pod-
czas imprezy odbywał się kiermasz świąteczny,  
a ustawioną tu szopkę z żywymi zwierzętami moż-
na było oglądać do 22 grudnia. W kościele Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy odbył się koncert ko-
lęd w folkowo-rockowych aranżacjach w wykona-
niu zespołu Turnioki z Podhala. 

•	 21 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Człon-

ków Stowarzyszenia Blues nad Bobrem. Funkcje 
w nowym Zarządzie objęli: Krystyna Juszkiewicz 
- przewodnicząca, Krzysztof Gwizdała - zastępca 
przewodniczącej, Jerzy Pietrzak - sekretarz, Piotr 
Gnyszka - skarbnik.

• 21 grudnia młodzi piłkarze BKS Bobrzanie Bole-
sławiec po raz kolejny obronili tytuł mistrza okrę-
gu jeleniogórskiego. Zwyciężyli w finale turnieju o 
Mistrzostwo Okręgu Jeleniogórskiego rozegranym 
z udziałem 8 drużyn w Jeleniej Górze. Zawodnicy 
BKS zdobyli także nagrody indywidualne: Jakub 
Rissman został najlepszym strzelcem, a Szymon 
Fita - najlepszym bramkarzem. Trenerem zespołu 
jest Mirosław Szapiel.

•	 29 grudnia niedzielna Msza św. o godz. 13.00  
w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej była trans-
mitowana w Telewizji Polonia do Polaków na  
całym świecie.

•	 Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu podał, że 
31 grudnia 2013 r. było zarejestrowanych 4000 
bezrobotnych (31 grudnia 2012 r. liczba ta wynosi-
ła 4369), w tym prawo do zasiłku miało 580 bezro-
botnych (odpowiednio 801). Liczba bezrobotnych 
przypadająca na 1 ofertę pracy wynosiła 36 (36),  
a stopa bezrobocia - 12,8% (13,9%).

20 grudnia - Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości
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Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, 
Tadeusz Orawiec, Anna Puk, Ksenia Stanicka-Brzezicka

BOLESŁAWIECKA CERAMIKA NA DRODZE DO NOWOCZESNOŚCI
Katalog wystawy

Wybrane aspekty działalności Zawodowej Szkoły Ceramicznej w latach 1897–1945
Bolesławiec – Jelenia Góra 2013, ss. 352

VIII Recenzje i omówienia

Wbrew numerologicznym prze-
sądom rok 2013 dla bolesławiec-
kiego Muzeum Ceramiki okazał 
się niezwykle udany. Niewątpliwie 
sukcesem była uroczyście otwarta 
18 maja wystawa „Bolesławiecka 
ceramika na drodze do nowo-
czesności”, na której udało się 
zaprezentować 650 obiektów 
pochodzących z kilkunastu eu-
ropejskich kolekcji, głównie 
polskich i niemieckich, w tym 
ze zbiorów znanych w świecie 
muzeów z Berlina, Norymbergii 
czy Faenzy, dokumentujących 
niezwykłą różnorodność pro-
jektowanych i produkowanych  
w bolesławieckich wytwórniach 
w I połowie XX w. naczyń użyt-
kowych i miniatur ceramicznych o charakterze deko-
racyjnym i pamiątkowym. Ekspozycja ta była owo-
cem projektu badawczego „Wpływ bolesławieckiej 
Zawodowej Szkoły Ceramicznej na rozwój środko-
woeuropejskiej sztuki użytkowej w I poł. XX w.”, 
realizowanego wspólnie ze Schlesisches Museum 
zu Görlitz, pod honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego - Rafała Jurkowlańca, 
Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec 
we Wrocławiu - dr Gottfrieda Zeitza oraz Prezydenta 
Miasta Bolesławiec - Piotra Romana. 

Rezultaty wielomiesięcznych badań i kwerend 
dokumentuje towarzysząca wystawie recenzowa-
na publikacja. To kolejna już w ostatnich latach 
książka poświęcona ceramicznemu zagłębiu w do-
linie Bobru. Tę swoistą serię, identyfikowaną tak-
że dzięki charakterystycznemu projektowi okładki  
z trzema ceramicznymi formami na białym tle, za-
początkowało wydawnictwo „Od rzemiosła do sztu-
ki – bolesławiecka ceramika z wytwórni Reinholda” 
(2008) ukazujące dorobek jednego z najaktywniej-

szych bolesławieckich zakładów 
okresu secesji i dwudziestole-
cia międzywojennego. Kolejna  
„U źródeł bolesławieckiej ce-
ramiki” (2012) zwracała się ku 
korzeniom garncarskich tradycji 
regionu. Najnowsza publikacja 
poświęcona jest roli, jaką odegra-
ła założona w 1897 r. Zawodowa 
Szkoła Ceramiczna, kierowana 
w pierwszej fazie działalności 
przez wybitnego znawcę cera-
miki i doświadczonego chemika  
dr. Wilhelma Pukalla. I tym ra-
zem mamy do czynienia z dzie-
łem monumentalnym. Pierw-
szą jego część stanowią: tekst 
naukowy Anny Bober-Tubaj  
- ukazujący rozwój miejscowego 

przemysłu ceramicznego i monografię historyczną 
Zawodowej Szkoły Ceramicznej oraz opracowanie 
Kseni Stanickiej-Brzezickiej – poświęcone mało 
znanej powołanej do istnienia w 1931 r. Zawodowej 
Szkole Techniki Szklarskiej; druga część – 100 stron 
– to rozbudowany katalog ujmujący około 1500 eks-
ponatów, którego dopełnieniem są zdjęcia ilustrujące 
wszystkie katalogowe pozycje. Publikację zamyka 
obszerna bibliografia (s. 342-348), wykaz ilustracji  
i skrótów. 

Anna Bober-Tubaj drobiazgowo rekonstruuje hi-
storię powstania i działalności Zawodowej Szkoły 
Ceramicznej ukazując jej losy w kolejnych odsło-
nach – od momentu powołania placówki do istnienia 
w 1897 r. do 1925 r., który to okres uznaje autorka za 
„lata ewolucji”, poprzez kolejny 1925–1933 – „lata 
rewolucji” i czas nazistowski lat 1933–1945. W tę 
wielowątkową opowieść o twórcach szkoły, kadrze 
pedagogicznej, programach nauczania, możliwo-
ściach warsztatowych, kontaktach zagranicznych  
i sukcesach wystawowych wprowadza Anna Bo-
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ber-Tubaj obszerną analizę jej wpływu na miej-
scowe środowisko garncarzy i małych manufaktur. 
W stosunkowo krótkim czasie bolesławiecka Szkoła 
zyskała miano jednego z ważniejszych i prężniej-
szych ośrodków dydaktyki artystyczno-zawodowej  
w Niemczech, a liczne sukcesy i pochlebne recenzje, 
regularnie prezentowanych przy rozmaitych okazjach 
prac uczniów i pedagogów, potwierdzały wysoką 
rangę tej z zamysłem tworzonej na lokalne potrzeby 
instytucji. Z historycznej perspektywy przyznać mo-
żemy, że placówka, której jednym z zadań miało być 
aktywizowanie rzemieślniczo-artystycznego rozwoju 
miejscowych wytwórców, znakomicie spełniła swoją 
rolę. 

Traktowana początkowo z rezerwą przez rze-
mieślnicze grono Szkoła stała się szybko ważnym 
i pożytecznym partnerem – korzystano nie tylko  
z przygotowywanych w jej warsztatach wzorów na-
czyń, ale przede wszystkim zasięgano rady w spra-
wach modernizacji zaplecza warsztatowego i wdra-
żania nowych technik produkcji. Spośród licznych 
małych manufaktur, dzięki przyjęciu koncepcji pro-
pagowanych przez wykładowców Szkoły stopniowe-
mu wprowadzaniu zmian – firmy Hugo Reinholda, 
Alfreda Seifferta, Roberta Burdacka i Juliusa Paula 
urosły do rangi potentatów w kolejnych dekadach 
XX w. 

Jednak nie tylko skrupulatna historyczna rekon-
strukcja przeprowadzona przez Annę Bober-Tubaj  
w oparciu o szereg materiałów archiwalnych  
i kwerendy zasobów prasowych jest w tej opowie-
ści istotna. Autorka ze znawstwem opisuje niezwy-
kle zróżnicowany świat form i dekoracji kreowany  
w szkolnych pracowniach, a także bogaty asortyment 
wyrobów oferowanych w I połowie XX w. przez bo-
lesławieckich przedsiębiorców. Związani ze szkołą 
artyści, doskonale zorientowani we współczesnych 
trendach europejskiej ceramiki, prowadzili ze swo-
imi uczniami prace projektowe realizując zarówno 
kolekcje naczyń o ciekawych, oryginalnych kształ-
tach, jak i prowadząc szereg eksperymentów natury 
technologicznej w zakresie rozmaitego typu szkliw  
i sposobów dekoracji. 

Te fragmenty tekstu dość skromnie, niejako  
„wywoławczo”, ilustrowane zdjęciami archiwalny-
mi i fotografiami barwnymi należy konfrontować  
z bogatym dossier ilustracyjnym części katalogowej. 
Tutaj dopiero czytelnicy doznać mogą olśnienia: na 
przestrzeni półwiecza w bolesławieckim ośrodku 
powstawały przedmioty wysokiej klasy artystycz-

nej, mogące bez przeszkód pretendować do grona 
najciekawszych przykładów poszczególnych ten-
dencji stylowych europejskiej ceramiki tego okresu. 
Począwszy od secesyjnych naczyń dekoracyjnych 
– wazonów o prostych, oszczędnych formach de-
korowanych wspaniałymi szkliwami zaciekowymi, 
krystalicznymi, matowymi czy w tak cenioną wów-
czas karminową glazurą „sang de boeuf”, poprzez 
stanowiące dziś historyczną wizytówkę bolesławiec-
kiej kamionki naczynia codziennego użytku pokryte 
brązowomiodowym, delikatnie połyskliwym szkli-
wem i subtelnie dekorowane ręcznie nanoszonymi 
ornamentami w triadzie kolorów: czerń, złoto, zieleń, 
na naczyniach z lat 30. kończąc, na których pojawiają 
się tak wówczas modne dekoracje szablonowo-natry-
skowe. 

   Dla wielu zapewne odkryciem będą wykonane 
w szkolnych warsztatach, pokryte jasną polewą i de-
korowane kobaltowymi ornamentami świetne naczy-
nia z gliny z Velten. Ta sygnalna kolekcja (bowiem 
ostatecznie do nawiązania stałej współpracy z Vel-
ten nie doszło) pokazuje skalę aspiracji ceramików 
bolesławieckich, którzy chcieli kreować oryginalne, 
nowoczesne i wysokiej próby artystycznej wzory 
ceramicznych naczyń. Podobnie jak nieco później, 
już w latach 20. jako jedni z pierwszych z powodze-
niem przygotowywali zestawy nowych form naczy-
niowych o prostych, „bauhausowskich” kształtach  
dekorowanych technikami natryskowymi (projekty  
z klasy prof. Artura Henniga). 

Badania Kseni Stanickiej-Brzezickiej odkrywają 
z wielu względów całkowicie zapomniany epizod  
w dziejach bolesławieckiego szkolnictwa artystycz-
nego. Historia utworzenia właśnie w Bolesławcu  
Zawodowej Szkoły Techniki Szklarskiej ukazuje 
nam skomplikowane tło historyczne przedsięwzięcia, 
którego jednym z pomysłodawców był Siegfried Ha-
ertel. Ten utalentowany projektant i malarz, związany 
w latach 20. z Josephinenhütte przez wiele lat zabie-
gał o utworzenie specjalistycznej placówki kształcą-
cej twórców związanych z przemysłem szklarskim. 
Jego starania o uruchomienie takiej szkoły we Wro-
cławiu pod protektoratem wrocławskiej Handwerker- 
und Kustgewerbeschule nie przyniosły oczekiwane-
go rezultatu, a sama idea stała się tematem spornym, 
mającym zarówno życzliwych zwolenników, jak  
i zdecydowanych przeciwników wśród bezpo-
średnio zainteresowanych osób i miejscowych de-
cydentów zaangażowanych w branżę szklarską.  
W 1929 r. pojawił się pomysł utworzenia szkoły 
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szklarskiej w Bolesławcu, który sfinalizowano uru-
chomiając 21 kwietnia 1931 r., Miejską Szkołę Tech-
niki Szklarskiej przy Szkole Ceramicznej zarządza-
nej wówczas przez Eduarda Berdela. Placówka ta, 
ze zmiennym szczęściem, funkcjonowała do lutego 
1945 r. Najbardziej jednak zaskakujący jest fakt, że 
po działającej ponad dekadę szkole zachowały się 
nieliczne ślady materialne w postaci realizowanych 
tam projektów. Być może w przyszłości uda się do-
trzeć do materiałów archiwalnych, która wniosłyby 
nieco więcej informacji dotyczących prac jej uczniów 
i ich losach. 

Zespół w składzie: Anna Bober-Tubaj, Agata Bo-
janowska, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, 
Tadeusz Orawiec, Anna Puk i Ksenia Stanicka-Brze-
zicka wykorzystując zasoby archiwalne, kolekcje 

muzealne 23 instytucji i zbiory 19 kolekcjonerów, 
przygotował znakomitą, doskonale udokumentowa-
ną monografię. Oddana w ręce czytelników pozycja 
na długie lata stanowić będzie podstawowe kompen-
dium wiedzy o bolesławieckiej ceramice I połowy 
XX wieku. Do tego garnca miodu pozwolę sobie 
jednak dodać szczyptę dziegciu – o ileż przyjemniej 
czytałoby się te interesujące i zajmujące teksty, gdy-
by wielkość czcionki podnieść o 2 punkty lub choćby 
wpuścić nieco światła wewnątrz akapitów...

„Bolesławiecka ceramika na drodze do nowo-
czesności” to pozycja, która obowiązkowo winna 
znaleźć się w biblioteczce znawców, miłośników  
i kolekcjonerów ceramiki ... nie tylko bolesławieckiej. 

Barbara Banaś 

Grażyna Hanaf
JOACHIM

Novae Res, Gdynia 2013, ss. 292
„Joachim” to literacki de-

biut Grażyny Hanaf. Bole-
sławianki znanej z artykułów  
o tematyce społecznej i politycz-
nej zamieszczanych na portalu 
i w gazecie „Istotne Informa-
cje”. Lektura powieści pozwa-
la przypuszczać, że pomimo 
swoich licznych peregrynacji  
i niewątpliwych fascynacji Gra-
żyna Hanaf niezmiennie pozo-
staje pod urokiem Bolesławca. 
Z dużą dokładnością opisuje  
i wyraźnie docenia jego walory. 
Sympatyzuje z Gliniadą. Warto 
przypomnieć, że pisała już o niej 
wcześniej, między innymi w re-
portażu zatytułowanym „Glino-
lud”, który ukazał się w „Polity-
ce” w 2009 r. Z utworu Grażyny 
Hanaf dowiadujemy się także, 
że lubi Bluesa nad Bobrem. To właśnie w okresie 
jego trwania bohaterom powieści miasto wydaje się 
być najbardziej magiczne. 

Tytułowy bohater „Joachima” to siedemnasto-
latek z Wrocławia. Przyjeżdża do Bolesławca na 
wakacje pozostawiony przez swoich rodziców, któ-
rzy postanawiają od niego odpocząć i spędzić urlop 
w Hiszpanii. Dlaczego? Bo wcześniej młodzieniec 
oświadcza wszem i wobec, że jest gejem. Rodzice 

nie potrafią uporać się z tą infor-
macją, więc postanawiają podrzu-
cić chłopaka przyjaciółce, która 
mieszka z wyzwoloną i bardzo no-
woczesną lesbijką oraz zagubionym 
emocjonalnie krypto gejem, skąd 
inąd urzędnikiem miejskim, na uli-
cy Rajskiej. Mają oni zbawienny 
wpływ na proces dojrzewania ty-
tułowego Joachima, który nie tylko 
umacnia się w przekonaniu co do 
swoich preferencji seksualnych, ale 
także okazuje się być bardzo po-
rządnym i wrażliwym na krzywdę 
drugiego człowieka, aczkolwiek 
nieco naiwnym homoseksualistą. 
Przy tym przekonuje się, że gej to 
też człowiek. Na koniec po licznych 
perturbacjach odnajduje miłość 
szczęśliwą z perspektywami na dłu-
gie i radosne pożycie.

Powieść w warstwie psychologicznej przypomina 
raczej nieco komiksową historię o ludziach, którzy 
najczęściej kierują się chwilą i działają pod wpływem 
różnorakich emocji. Głównie zawiści i zazdrości, 
chęci posiadania władzy oraz nieustającej i wszech-
władnej megalomanii. Na szczęście nie dotyczy to 
Joachima oraz jego wakacyjnych opiekunów, ale już 
z sąsiadami bywa różnie. Wystarczy przywołać nim-
fomankę Annę Walaskową, która opuszcza skompro-
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mitowanego męża zaraz po tym, kiedy na jaw wy-
chodzi jego nielojalność wobec władzy i polityczne 
kunktatorstwo. Czy babcię Różę, która pomimo tego 
że nieustannie ogląda programy telewizji Trwam, 
jest uosobieniem zła wszelakiego. Dopiero sprytny 
zabieg jednego z bohaterów odmienia tę nieszczęsną 
postać, a dotychczas psychicznie dręczeni przez nią 
małżonkowie okazują się być wyzwoloną seksualnie 
parą, która z upodobaniem oddaje się różnym har-
com miłosnym, wykorzystując fakt, że babcia Róża 
znalazła swoje miejsce na oddziale szpitalnym. Do-
prawienie ceramicznemu krasnalowi gigantycznego 
fallusa staje się też momentem przełomowym w cią-
gu zdarzeń, które płynąc początkowo dość leniwie, 
zmieniają swój bieg i zdecydowanie przyspieszają.

Obecność kiczowatego krasnala drażni. Pomysł 
na nadanie mu osobowości i uczynienie z niego ob-
serwatora zdarzeń wydaje się być niewnoszący do 
całości niczego, co godne byłoby uwagi. To jednak 
tylko krasnal. Bardziej martwi mało wiarygodny 
portret psychologiczny tytułowego bohatera. Smuci 
narrator, który świetnie zna topografię miasta (po-
czątkowo mówi jak przewodnik, co udziela się także 
postaciom), ale nie do końca poznał naturę ludzką. 
Cóż, rozumiem, że wszyscy jesteśmy, a nawet po-
winniśmy być inni, ale czy rzeczywiście ta inność 
musi sprowadzać się do dziwaczności? Nawet bo-
haterska lesba Diana - dziennikarka współpracująca  
z Istotnymi, która próbuje udanie walczyć o czystość 
ideologiczną Gliniady. Nawet jej postać niepokoi, 
bo przecież posługuje się wątpliwą moralnie intrygą 
i ustawką dziennikarską. Wprawdzie przyświeca jej 
szczytny cel, ale metoda, jaką się posługuje, budzi 
sprzeciw. 

Zastanawiające jest też, dlaczego tak a nie ina-
czej poprowadzono niezwykle ważny wątek zgwał-
conej dziewczyny. Chyba jednemu - stwierdzeniu, 
że wobec przemocy wszyscy jesteśmy bezradni,  
a w szczególności organy powołane do ścigania  
i pilnowania porządku prawnego. To ważna kwestia, 
choćby dlatego że nie do końca wyjaśnione pozosta-
je pytanie, dla jakiego typu czytelnika przeznaczona 
jest ta książka. Jeżeli skierowana jest do młodych, to 
co mogę z niej wyczytać? No tak, że świat jest zły, że 
w bolesławieckich knajpach gwałcą nieletnie, że trze-
ba uważać. Tylko przecież o tym wiedziała Angelika 
- zgwałcona ofiara bandy zwyrodnialców, a jednak 
dała się podejść swojemu głównemu oprawcy. Czy  
w takim razie jakimś wyjściem ma być zaproponowa-
ne w powieści rozwiązanie - samosąd w wykonaniu 

policjantki? Wątpliwe. Tę część „Joachima” czyta się 
z przejęciem, tylko niewiele z tego wynika.

Poza tym utwór wydaje się być niejednorodny 
stylistycznie. Brakuje w nim wyrazistej konwencji 
albo ewentualnej zabawy konwencjami, bo i w taką 
stronę można było pójść. 

Z pewnością to wielowątkowa powieść obycza-
jowa, w której podjęto kilka prób formalnych pole-
gających na wprowadzeniu innych obok wszech-
wiedzącego narratorów (Joachim prowadzący swój 
blog i ceramiczny krasnal złośliwie komentujący 
mieszkańców Rajskiej). Sprawnie zarysowano  
w niej wątek główny. Jednak to utwór niespójny. Naj-
częściej pokazujący świat na serio, choć momentami 
na przykład w swojej atmosferze i sposobie opisy-
wania postaci przypominający starą dobrą Joannę 
Chmielewską. Może warto było kilka rozpoczętych 
zgrabnie wątków pociągnąć w tym właśnie kierunku. 
Tym czasem Grażyna Hanaf daje czytelnikowi parę 
kwiatków w postaci udanych karykatur, jednocześnie 
stosując metodę bezpiecznych uników. Dlaczego? 
Przecież nikt chyba nie ma wątpliwości, że jej pierw-
sze literackie dzieło jest li tylko literaturą. Może błąd 
polegał na tym, że do tego fikcyjnego świata osadzo-
nego realiami w rzeczywistości Bolesławca autorka 
w kontekście konkretnych wydarzeń niepotrzebnie 
wprowadziła autentyczne nazwiska. Jak fikcja to 
fikcja i tak powinno pozostać. Tylu wątpliwości nie 
budziłaby wtedy postać Benedykta Kowalskiego czy 
działalność włodarza miasta, którego głównym zaję-
ciem jest skrobanie postów na forach i gra wstępna 
przedwyborcza z Czarnym Lotosem.

Na szczęście tytułowego Joachima niewiele ob-
chodzą te postacie ani gra konwencjami, ani też co 
ludzie o nim powiedzą. Wyjeżdża z Bolesławca prze-
konany o tym, że spędził tu najlepsze wakacje swo-
jego życia. Wyjeżdża pod dużym wrażeniem miasta, 
którego koloryt potrafił docenić i pewnie gdyby miał 
taką możliwość, powiedziałby o nim wiele dobrego.

Ewa Ołenicz-Bernacka
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Autorka od wielu lat jest 
przewodniczką wycieczek po 
Maroku, zna dobrze jego histo-
rię, kulturę i obyczaje, dzięki 
temu czytelnik otrzymuje bogaty  
i przejrzysty informator o tym 
najważniejszym z krajów Magh- 
rebu, fascynującą opowieść  
o jego losach, wzbogaconą cieka-
wostkami i legendami. 

Już we wstępie jesteśmy za-
proszeni do krainy z „Baśni tysią-
ca i jednej nocy”, gdzie Islamska 
pobożność przeplata się z wiarą 
w dżiny i magią, a na stole obok 
tradycyjnych potraw jest stawia-
na coca-cola. Oczami wyobraźni 
widzimy majestatyczne szczyty 
Atlasu, z królewskim Tubkalem. 
Szusujemy na nartach lub wy-
poczywamy, patrząc na ponad 
stumetrowe wodospady Ouzoud. 
Z gór przenosimy się na dzikie 
nadatlantyckie plaże Sahary. Mo-
żemy spotkać tu fenka, lisa pustynnego z „Małego 
Księcia”. Nie musimy się spieszyć. Czas odmierzą 
pory posiłków, wschody i zachody słońca, muezini 
nawołujący do modłów.

Za chwilę w jednym z miast odwiedzimy medynę 
(stare miasto), gdzie w labiryncie i plątaninie wąskich 
uliczek panuje tłok i pośpiech. Wśród straganów  
z różnościami nie możemy lekceważyć usłyszanych 
pokrzykiwań „Balak, balak!” (co znaczy „Uwaga”). 
Właśnie prowadzony do garbarni jest muł, obwieszo-
ny świeżymi skórami. Kontakt z nim pozostawia nie-
zbyt czyste i pachnące wspomnienie.

Gdy znajdziemy się na suku (bazar muzułmań-
ski), trafiamy do warsztatów rzemieślniczych, gdzie 
możemy spotkać Berberyjkę tkającą dywan, albo 
wejść do sklepu z ręcznie wytwarzaną biżuterią, cy-
zelowanymi talerzami czy dzbankami do herbaty. Już 
samo buszowanie w sklepikach rzemieślników, któ-
re wyglądają jak skarbiec Ali Baby, jest dla turystów 
atrakcją – pisze autorka.

Gościnni gospodarze, poka-
zując i zachwalając swoje towa-
ry, częstują nas miętową herbatą 
i słodkimi owocami. A przecież 
czekają na nas pałace z wewnętrz-
nymi ogrodami, meczety robiące 
wrażenie na każdym turyście, 
np. Hasana II w Casablance, mu-
zea, bramy – takie jak Bab Bou 
Jeloud w Fezie, dostojne mau-
zoleum Mohammeda V w Raba-
cie, piękne, przypominające raj 
ogrody Majorelle w Marrakeszu. 
Mieszkańcy medyn nie dostrzegli 
w swej krzątaninie, że czas za-
trzymał się w nich kilka wieków 
temu. Szczególnie odczuwa się 
to w Fezie. Mamy wrażenie, że 
znajdujemy się na planie filmu 
historycznego.

Czytając przewodnik, wracam 
wspomnieniami do czasu, gdy to 
ja wałęsałam się po medynach  
w temperaturze 35°C, a był ko-

niec października. Zaczynam tęsknić za tą krainą. 
Rozumiem, co autorka miała na myśli, ostrzegając: 
Dlatego właśnie należy zachować w Maroku czuj-
ność, by udało się z niego powrócić z jak najmniejszą 
tęsknotą. Jeśli było się po zmroku na Placu Jemaa el 
Fna w Marrakeszu, słyszało trubadurów, widziało ko-
bry z sykiem tańczące w takt melodii wygrywanych 
na fujarkach, makaki pozujące do zdjęć, kobiety ma-
lujące henną tatuaże i w popłochu zakrywające twa-
rze, gdy zobaczą aparat, to chce się tam wrócić. A to 
nie koniec atrakcji. Plac Jemaa el Fna nazywany jest 
największą restauracją świata. Gdy zapada zmrok, 
unosi się nad nim dym i rozchodzi zapach pieczonych  
w ziołach mięs, świeżych warzyw, słodkości. Wokół 
biesiadników przechadzają się lub tańczą muzycy  
i grają gnaoua. Gnaoua ma na celu nawiązanie kon-
taktu z dobrymi dżinami i duszami zmarłych uzdro-
wicieli. Być może i nas hipnotyzują?

W publikacji tej Maroko staje przed czytelnikiem 
otworem, z fascynującą kulturą Berberów, którą  

Grażyna Hanaf
MAROKO

Warszawa 2013, ss. 348
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poznajemy między innymi w czasie Moussem (świę-
ta religijne zaznaczające cykliczność życia), podczas 
którego jedną z największych atrakcji są targi mał-
żeńskie. Swoiste święto miłości, z pięknym widowi-
skiem tańczących kobiet. W czasie tańca mężczyźni 
wypatrują tej jedynej. 

Poznajemy ludzi innego kręgu kulturowego, ale 
też mających swoje codzienne problemy. Dlate-
go w przewodniku oprócz bogatych ilustracji, map 
przedstawiających lokalizację wszystkich opisanych 
miejsc, autorka zamieściła na końcu rozdział z infor-
macjami praktycznymi, które pozwolą turyście unik-
nąć wielu kłopotów. 

Redaktorka przewodnika Anna Król, podsumo-
wując swoją pracę z autorką mówi: Doświadczenie 
Grażyny Hanaf jako wieloletniej przewodniczki po 
Maroku okazało się bezcenne. Sprawdziło się zarów-
no przy opisywaniu zabytków czy miejsc wartych od-
wiedzenia, jak i przy opracowywaniu propozycji róż-
nego rodzaju wycieczek. Tylko osoba bardzo dobrze 
znająca ten kraj, może taki efekt osiągnąć.

Całkowicie się z tym zgadzam. Gdy znów odwie-
dzę Maroko, ten przewodnik na pewno znajdzie się 
w moim bagażu. 

      
Józefa Witas 

Kamilla Dudek
BOLESŁAWIEC SŁOWEM I OBRAZEM MALOWANY

Gdynia 2012, ss. 130

Ukazała się kolejna publikacja 
o Bolesławcu związana z prowa-
dzonym od kilku lat przez Urząd 
Miasta konkursem na prace ma-
gisterskie i doktorskie promujące 
nasz region.

Kamilla Dudek, germanistka 
i bibliotekoznawca, pracę magi-
sterską napisała na zakończenie 
studiów w Instytucie Filologii 
Germańskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego. W słowie wstępnym 
autorka wyjaśnia, dlaczego wy-
brała taki temat: Bolesławiec… 
dla mieszkańców był i jest miej-
scem magicznym, źródłem kultu-
ry regionalnej. Książka zawiera 
osiem rozdziałów, których tytuły 
mają ułatwić czytelnikowi korzystanie z jej treści we-
dług zainteresowań lub posiadanej wiedzy.

Rozdział I - „Z dziejów Bolesławca” - autorka 
słusznie potraktowała w sposób skrótowy historię 
miasta, ponieważ nie jest to główny temat jej pracy. 
Dobrze byłoby jednak, jak to jest w większości prac 
historycznych, zachowywać chronologię wydarzeń.

W rozdziale II - „Życie kulturalne w ciągu wie-
ków” - autorka starała się z obszernego materiału, 
wybrać najważniejsze przykłady tematycznie doty-
czące życia kulturalnego w naszym mieście, dzieląc 
ten okres na lata przed 1945 rokiem i po 1945 roku. 
W części pierwszej wyeksponowała XIX-wieczny 
rozwój oświaty i działalności wydawniczej. W części 

drugiej podkreśliła kulturotwór-
czą rolę ceramiki bolesławieckiej. 

Autorka zachowała właściwe 
proporcje zmagając się z wielora-
kością tematu oraz z ilością mate-
riału faktograficznego. 

Dla czytelnika interesujący bę-
dzie bogato ilustrowany, rozdział 
trzeci - „Motywy bolesławieckie 
w sfragistyce i heraldyce”.  Autor-
ka pokazała tu, jak ważnymi źró-
dłami historycznymi są pieczęcie  
i herby. Omówiona została pieczęć 
miejska z 1353 r., ale zabrakło 
informacji o tym, co oznaczają 
wimpergi nad orłem piastowskim 
w pieczęci. Według Janusza 
Bachmińskiego w książce Bole-

sławiec są one symbolem trzech bram naszego mia-
sta: Górnej, Dolnej i Mikołajskiej. 

Rozdział czwarty - „Bolesławiec w numizmaty-
ce” - informuje o unikalnych, ceramicznych bole-
sławieckich monetach zastępczych, które są chętnie 
poszukiwane przez kolekcjonerów.

Rozdział piąty - „Wizerunek miasta na pocztów-
kach” - autorka słusznie potraktowała opisowo rezy-
gnując z ilustracji, ponieważ Muzeum Ceramiki już 
wcześniej wydało dwa duże albumy na temat tego, 
czym są pocztówki i jaką historyczną rolę spełniają.

Rozdział szósty - „Bolesławiec w sztukach wizu-
alnych” - zapoznaje czytelnika ze śladami sztuki ka-
mieniarskiej i ceramicznej (która rozwijała się przez 



192

wieki w naszym mieście) na budynkach i innych 
obiektach. Autorka ukazuje, że obecnie kontynuacją 
tej sztuki są plenery ceramiczne, obchody święta ce-
ramiki, glinoludy, sztuka ognia.

Rozdział siódmy - „Znaki handlowe” - jest bardzo 
przydatny dla kupujących ceramikę - zarówno kolek-
cjonerską jak i wytwarzaną współcześnie. 

Rozdział ósmy - „Boleslaviana w wyborze” - 
zawiera próbę sporządzenia bibliografii literackiej  
o Bolesławcu. Znalazły się w nim podania, legendy, 
utwory liryczne, prozatorskie. Zdecydowanie lepiej 
w tym rozdziale uwypuklono to, co powstało przed 
1945 r. Autorka wspomina o Martinie Opitzu, który 
jest największą wizytówka dawnego Bolesławca. 
Poznajemy legendy związane z wydarzeniami hi-
storycznymi (np. z najazdem husytów), znajdujemy 
opowieść o bolesławieckim Żywym Źródle, o warzo-
nym tu piwie, o Czarnym Krzysztofie czy o okresie 
wojen napoleońskich. Zaletą (co spodoba się czytel-
nikom nie znającym języka niemieckiego) są krótkie 
streszczenia przytaczanych utworów niemieckich.

Literatura tworzona po 1945 r. wypada tu skrom-
niej, co może wynikać z faktu, iż Bolesławiec nie 
ma zbyt bogatego dorobku w tej materii. Skromny 

jest dobór liryki (wymieniono tylko Piotra Burniaka 
i Stanisławę Jarmakowicz). Przy omawianiu prozy 
autorka wspomniała tylko jeden utwór Iwony Ba-
nach - „Pocałunek Fauna” i serię książek Jacka Pałki 
ukazujących przygody Bazylka. Można by jeszcze 
zamieścić kilka przykładów literatury społecznej jak 
np. „Znikopis” Danuty Maślickiej, liryki słynnego 
reżysera - bolesławianina, Henryka Baranowskiego  
z jego tomiku „Pęknięte niebo” i „Podróż” czy publi-
kacje prasowe, przewodniki oraz bogate wydawnic-
twa Muzeum Ceramiki. 

We wnioskach końcowych autorka pisze, że jest 
świadoma pominięcia wielu faktów. Zachęca jednak 
mieszkańców Bolesławca, aby prezentowali swoje 
dokonania twórcze.

Zaletą tej publikacji jest bogaty zestaw literatury 
nie tylko polskiej, ale i niemieckiej. Książka zawiera 
32 ilustracje; ma ładną, estetyczną okładkę z elemen-
tami bolesławieckiej ceramiki, co zachęca czytelnika 
do sięgnięcia po tę pozycję. Jest to następna ważna 
praca powiększająca serię utworów dokumentują-
cych różne dziedziny życia naszego miasta.

                                                                                                                         
 Zygmunt Brusiło

NIE MIELIŚMY DZIECIŃSTWA… WSPOMNIENIA BOLESŁAWIECKICH SYBIRAKÓW
Pod red. Anny Gorzkowicz, Ewy Ołenicz-Bernackiej i Anny Puk

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławiec 2013, ss. 128.

Nakładem niezmiennie ak-
tywnego na polu wydawniczym 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
latem 2013 r. ukazał się niewielki 
rozmiarami, ale jakże ważki tre-
ścią tom zawierający wspomnie-
nia Sybiraków najmłodszych, 
dzieci i młodych ludzi, Polaków, 
którzy wkręceni w tryby bezdusz-
nej, nieznającej litości machiny 
stalinowskiej mieli gorzką moż-
liwość „zakosztowania” warun-
ków syberyjskiej zsyłki. Publika-
cja powstała na zlecenie Gminy 
Miejskiej Bolesławiec. Została 
przygotowana - poza trudem 
włożonym przez zespół Muzeum 
Ceramiki i inspiracją sprawczą 
bolesławieckiej Gminy Miejskiej - przez Gimna-
zjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na 
Sybir i Związek Sybiraków. Jej niezwykle ważnym 

elementem jest zespól odnotowu-
jący wspomnienia powoli odcho-
dzących bezpośrednich świad-
ków historii Polski i Polaków  
w tragicznym XX w. Otóż w rolę 
utrwalaczy umykającej, społecz-
nej pamięci wcielili się ucznio-
wie - gimnazjalni i licealiści. Ta 
odważna decyzja zaowocowała 
niezwykłym w tego typu zamia-
rze dokumentowania przeszłości 
wielkim autentyzmem. Zapisane 
przekazy, odnotowywane wszak 
nie przez zawodowych history-
ków i specjalistów od stosowania 
metod oral history, cechowały 
się surowością, nierzadko niedo-
skonałościami warsztatowymi, 

ułomnościami w metodzie wydobywania z pamięci 
Sybiraków przeżytych wydarzeń. Zarazem udział w 
tym projekcie ludzi młodych, niewątpliwie bardzo 
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zainteresowanych w utrwaleniu dla potomności tego 
fragmentu dziejów, nadał zbiorowi relacji autenty-
zmu. Młodzi idealiści, „przesłuchując” - dalece nie-
profesjonalnie - bardzo nieraz posuniętych w latach 
uczestników tragicznych wydarzeń (nierzadko człon-
ków swych rodzin), starali się wydobyć wszystko, 
co się dało. W dzisiejszych czasach, cechujących się 
wskazywaniem - jako jedynych - wzorców galopu-
jącej i nieprzemijającej młodości i świetnej formy 
fizycznej i psychicznej, była to próba bardzo udana. 
Młodzi ludzie zebrali szereg (63) unikalnych relacji 
pokolenia, które w tamtych czasach było młode i naj-
młodsze, ale które teraz z wolna stało się generacją 
ludzi wiekowych, powoli przechodzących do innego 
świata. 

Wielkie podziękowania należą się zespołowi na-
uczycieli, którzy czuwali nad podjętą przez młodzież, 
jakże odpowiedzialną, pracą. Wykaz tych pedago-
gów został w książce zamieszczony (s. 127). Tamże 
zamieszczono listę uczniów biorących udział w pro-
jekcie (s. 127-128).

Chciałbym podkreślić, jako konsultant historycz-
ny tego zbioru wspomnień, iż omawiana książka 
zaopatrzona została we wstęp, objaśniający podjętą 
inicjatywę zapisywania wspomnień, autorstwa pani 
Marii Subik – dyrektorki Gimnazjum Samorządo-

wego nr 2. Ogromną wartością dokumentacyjną 
tomu - poza narracją uczestników historii - jest zbiór 
unikatowych fotografii ilustrujących przytoczone 
przeżycia. Pochodzą one wyłącznie z rodzinnych 
zbiorów. Niemal nigdy nie były one publikowane, 
a przecież stanowią unikalną dokumentację straszli-
wych przeżyć Polaków pod władzą sowiecką. Przez 
zamieszczenie fotografii w tej książce rodzinna doku-
mentacja fotograficzna stała się dokumentacją znaną 
publicznie. Jednostkowe losy i ich takowe zilustro-
wanie stały się częścią losów Polaków w barbarzyń-
skim XX stuleciu.

Książka wydawana była w nadzwyczajnym 
pośpiechu, wymuszanym przez nagle otworzone 
„okienko” możliwości wydania tych jakże interesu-
jących świadectw historii. Stąd zapewne brak na stro-
nie tytułowej miejsca i daty wydania.

Uważam, iż inicjatywa zapisywania wspomnień 
odchodzących pokoleń ludzi w czasach „sybirac-
kich” młodych, przez ludzi obecnie młodych, to zna-
komity przykład zastosowania polityki historycznej, 
służącej wszak patriotycznemu wychowaniu pokoleń 
Polaków, którzy za niewiele lat przejmą odpowie-
dzialność za kondycję Rzeczypospolitej Polskiej.

Grzegorz Strauchold

1813-2013. DWUSETNA ROCZNICA KAMPANII NAPOLEOŃSKIEJ NA ŚLĄSKU
Pod red. Jerzego Maronia, Grzegorza Straucholda i Andrzeja Olejniczaka 

Bolesławiec 2013, ss.128

Dwusetna rocznica kampanii 
napoleońskiej 1813 r. na Śląsku, 
uczczona została w Bolesławcu 
serią uroczystości, które zorgani-
zowano 6 i 7 września 2013 r. Ich 
organizatorem, oprócz samego 
miasta, był samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Uniwersytet 
Wrocławski, Rosyjski Ośrodek 
Nauki i Kultury w Warszawie 
oraz Stowarzyszenie Via Sudetica 
i niemiecka Parafia Rzymsko-Ka-
tolicka pw. NMP w Leutersdorf. 
Jednym z ważniejszych wydarzeń 
w ramach tych obchodów była, 
przeprowadzona w pierwszym ich 
dniu, międzynarodowa konferen-
cja naukowa zatytułowana „200 
lat epopei napoleońskiej”. Efektem tego spotkania 

historyków z Polski, Niemiec  
i Rosji jest książka wydana przez 
bolesławieckie Muzeum Cerami-
ki jeszcze przed końcem 2013 r.

Ponieważ projekt od początku 
nosił charakter międzynarodowy, 
redaktorzy i wydawcy pracy pt. 
„1813-2013. Dwusetna rocznica 
kampanii napoleońskiej na Ślą-
sku” postanowili uczynić z niej 
publikację trójjęzyczną - polsko-
-niemiecko-rosyjską. W wydanym 
tomie przyjęto zasadę, że teksty 
autorów publikowane będą w ich 
ojczystym języku, a po każdym 
zamieszczone będą streszczenia  
w dwu pozostałych językach. 
Dzięki temu, książka zyskała na 

wartości, stając się dostępną dla czytelników, zarówno 
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z Polski, jak Niemiec i Rosji. Już ten fakt zasługuje na 
docenienie trudnych historycznie relacji polsko-nie-
mieckich, niemiecko-rosyjskich, a zwłaszcza polsko-
-rosyjskich.

Pozycja, o której tu mowa, nie ma charakteru 
opracowania monograficznego, jest raczej zbiorem 
studiów poświęconych szeroko rozumianemu pro-
blemowi kampanii napoleońskiej na Śląsku w 1813 r. 
Znalazło się w nim dziewięć tekstów uporządkowa-
nych w trzy grupy tematyczne. Pięć napisali autorzy 
polscy - związani z Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Z czterech pozostałych po dwa przypadają na 
autorów niemieckich i rosyjskich.

Pierwsza grupa stanowi niejako wprowadzenie 
do właściwej tematyki książki. Znalazły się w niej 
cztery opracowania odnoszące się szerzej do proble-
matyki napoleońskiej. W pierwszym z nich, Jerzy 
Maroń zajął się przedstawieniem napoleońskiej sztu-
ki wojennej w oczach polskich pisarzy wojskowych. 
Wrocławski historyk, przyznając na wstępie, że pu-
blikowana praca jest zaledwie szkicem do tak poważ-
nego tematu, przedstawił głównie poglądy dwóch 
wybitnych wojskowych: gen. Ignacego Prądzyńskie-
go i wielkiego znawcy epoki „małego Korsykanina”  
- gen. Mariana Kukiela.

W drugim tekście, zatytułowanym „Wróg za ple-
cami? Księstwo Warszawskie w 1813 r.”, jego autor, 
Andrzej Nieuważny, ukazał skomplikowane rela-
cje polsko-rosyjskie po klęsce Napoleona w Rosji  
w okupowanym przez wojska cara księstwie. Toruń-
ski uczony nie ograniczył się jednak tylko do poka-
zania wzajemnych kontaktów obu nacji, ale szerzej 
zajął się analizą przyczyn różnych postaw przyjmo-
wanych zarówno przez Polaków, jak i Rosjan. W obu 
narodach oscylowały one między nienawiścią a sym-
patią, przy czym w większości przypadków, domino-
wała rezerwa i nieufność wobec drugiej strony.

Trzeci z tekstów w tej grupie, napisany przez Sil-
ke Findeisen z Haus Schlesien, zatytułowany został 
„Z Napoleonem, dla Napoleona i przeciwko niemu - 
Śląsk w roku 1813”. Jego autorka przedstawiła współ-
czesne spojrzenie badaczy niemieckich na postawy 
ludności Śląska w epoce napoleońskiej, a zwłaszcza 
w tak ważnym historycznie roku 1813. Wtedy, dłu-
go, bo od 1807 r., narastająca nienawiść większości 
mieszkańców tej pruskiej prowincji, znalazła swoje 
ujście w postaci otwartego wystąpienia przeciw Fran-
cuzom, które swoje ukoronowanie znalazło w słynnej 

„Odezwie do mojego ludu” Fryderyka Wilhelma III.
Ostatni z tekstów o tej tematyce „Francuska Armia 

Bobru w przededniu klęski nad Kaczawą” Andrzeja 
Olejniczka, stanowi w pewnym sensie wprowadzenie 
do grupy drugiej, w której znalazły się opracowania 
przedstawiające różne aspekty zmagań toczonych na 
Śląsku w roku 1813. Bolesławiecki historyk zajął się 
przedstawieniem pogarszającej się sytuacji wojsk na-
poleońskich w okresie między rozejmem, zawartym 
z wojskami koalicji 4 czerwca w Pielaszkowicach,  
a rozstrzygającą o ich losach bitwą stoczoną nad Ka-
czawą 26 sierpnia.

Drugą grupę tekstów otwiera artykuł Walentina 
W. Taratorina z Muzeum w Smoleńsku poświęcony 
analizie uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy rosyj-
skich w końcówce epoki napoleońskiej. Szczegóło-
wość tego opracowania przesądza o tym, że stanowi 
ono znakomity materiał dla wszystkich zaintereso-
wanych rekonstrukcjami historycznymi, do których 
przydatny też może być następny z tekstów, omawia-
jący aprowizację wojsk francuskich w czasach napo-
leońskich. Jego autor, Olivier Schmidt z Heidelbergu, 
sam jest członkiem grupy rekonstrukcyjnej 22. pół-
brygady piechoty liniowej.

Kolejnym z prezentowanych w książce tekstów 
jest artykuł Swietłany W. Uspienskiej z Wojskowo-
-Historycznego Muzeum Artylerii Wojsk Inżynieryj-
nych i Wojsk Łączności z Sankt Petersburga. Jego au-
torka przedstawiła w nim zbiory swojej macierzystej 
instytucji związane z postacią Michaiła Kutuzowa  
i toczonych przez niego wojen, a zwłaszcza działań 
z lat 1812-1813. Zebrane w Petersburgu eksponaty 
stanowią jedną z największych na świecie kolekcji 
militarnych z epoki napoleońskiej.

Dwa ostatnie z zamieszczonych w tomie tekstów 
napisane zostały przez historyków z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. W pierwszym z nich - Krzysztof 
Widziński przedstawił „Wpływ kampanii 1812 roku 
na rosyjską refleksję strategiczną XIX wieku”, a Ja-
cek Jędrysiak zajął się napoleońską sztuką wojenną  
w pruskim piśmiennictwie wojskowym po 1815 r. 
Oba te artykuły stanowiące trzecią z zamieszczonych 
w książce grup tematycznych, w jakimś sensie na-
wiązują do pierwszego w tomie opracowania Jerzego 
Maronia. Ich autorzy, mając oczywiście świadomość 
obszerności poruszanych zagadnień, zajęli się recep-
cją napoleońskiej sztuki wojennej na gruncie dwóch 
głównych kontynentalnych rywali „małego Korsyka-
nina” w zmaganiach 1812-1813 roku.

Ważnym uzupełnieniem tego ciekawego wy-
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dawnictwa są kolorowe ilustracje, które nie tylko 
stanowią tło prezentowanych w nim tekstów, ale też 
znakomicie wprowadzają w klimat epoki napoleoń-
skiej. Ilustracje te, wraz z przystępnie i sprawnie na-
pisanymi tekstami, przesądzają o tym, że omawiana 
książka, choć napisana przez profesjonalistów i przy 

zachowaniu całego stosownego aparatu naukowego, 
stanowi ciekawą lekturę również dla zainteresowa-
nych tematem sympatyków historii.

Tomasz Głowiński

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
Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowego 

studium muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyrektor Muzeum Cera-
miki w Bolesławcu od 2002 roku, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towa-
rzystwa Miłośników Bolesławca i Bolesławieckiego Towarzystwa Kolekcjonerskiego, 
autorka artykułów i publikacji o tematyce lokalnej oraz ceramice.

Grzegorz Matoryn
Fotograf, projektant graficzny. Specjalizuje się w fotografii krajobrazu i fotografii 

reklamowej oraz projektowaniu wydawnictw. Wydawca kilkunastu książek, przewod-
ników oraz publikacji promocyjnych. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Boleesła-
wiec za promocję miasta. Od 2010 r. prezes stowarzyszenia fotograficznego Camera 
oraz członek zarządu Forum Samorządowego Ziemi Bolesławieckiej. 

REDAKCJA

Grzegorz Strauchold
Prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Pracowni Atlasu Historycz-

nego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: hi-
storia XX w., w szczególności dzieje Polski, Niemiec, Czech i Dolnego Śląska, polska 
myśl polityczna zachodnia, geografia polityczna i historyczna, regionalistyka, dzieje 
instytucji politycznych. Autor około 200 publikacji, w tym czterech samodzielnych 
książek.

RECENZENT WYDAWNICZY

REDAKCJA I WSPÓŁPRACOWNICY
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Agata Bojanowska
Ukończyła historię sztuki oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną ze specja-

lizacją public relations & corporate identity na Uniwersytecie Wrocławskim. Absol-
wentka podyplomowych studiów promocji kultury - Menedżer Kultury we Współpra-
cy Regionów Unii Europejskiej. Pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, autorka  
i wpółautorka publikacji o tematyce lokalnej.

Barbara Banaś
Historyk sztuki. Prowadzi Dział Ceramiki i Szkła XX wieku w Muzeum Narodo-

wym we Wrocławiu. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Zajmuje się historią sztuki XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem designu  
i wzornictwa przemysłowego. Autorka wielu artykułów poświęconych wybitnym pol-
skim projektantom, publikowanych m. in. na łamach „2+3D”.

Adam Baniecki
Historyk, archiwista, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu oraz 

Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni kie-
rownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddziału w Lubaniu, redaktor naczel-
ny Naukowego Portalu Archiwalnego (ArchNet), członek zarządu Bolesławieckiego 
Klubu Taekwon-Do ITF, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich oraz Rady Programowej czasopisma „Archiwista Polski”.

Michał Chlastawa
Urodzony w 1987 r. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Humani-

stycznego, kierunek historia, specjalność: zarządzanie dokumentacją i informacją oraz 
archiwistyka. Wolny czas i zainteresowanie poświęca żonie, historii, geografii i mili-
tariom.

Krystyna Gay-Kutschenreiter
Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu w Toruniu i w Państwowej Wyż-

szej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Należy do Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Uprawia ceramikę unikatową  i rzeźbę ceramiczną. Ponad 30 lat zajmowała 
się kształceniem kadr dla przemysłu ceramicznego. W latach 1990-2005 pełniła funk-
cję komisarza artystycznego i kuratora wystaw Ogólnopolskich i Międzynarodowych 
Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu. Eksponowała swoje prace na kil-
kudziesięciu wystawach i indywidualnych w Polsce i w Europie. Jej rzeźby znajdują się 
w zbiorach muzeów oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

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.
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Zbigniew Horoniecki
Absolwent I LO w Bolesławcu w 1966 r. W 1972 r. ukończył Wojskową Akade-

mię Techniczną w Warszawie. Do 1981 r. pracował w Centralnym Ośrodku Szkolenia 
Wojsk Łączności jako wykładowca Cyklu Teletechniki, a następnie w administracji 
wojskowej w WKU Bolesławiec. Do rezerwy odszedł w 2004 r. w stopniu podpułkow-
nika. Hobbystycznie od 1983 r. zajmuje się pszczelarstwem, a od 2006 r. jest mistrzem 
pszczelarskim. Był radnym miasta Bolesławiec i ławnikiem Sądu Rejonowego

Grzegorz Owczarkowski
Prawnik, od 35 lat związany z Bolesławcem. Współzałożyciel Bolesławieckiego 

Towarzystwa Gospodarczego. Obecnie prowadzi kancelarię radcy prawnego. 

Tomasz Głowiński
Dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki  

w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2010 r. prezes Dolno-
śląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i członek Rady Krajowej 
Stowarzyszenia. Od 2006 r. sekretarz Wrocławskich Spotkań z Historią Gospodarczą 
i redaktor strony internetowej.

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.

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).

Zdzisław Mirecki
Oficer policji (mł. inspektor), absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej MO w Szczyt-

nie i Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, zatrudniony w milicji od 1974 r. 
– od 1990 r. do przejścia na emeryturę zastępca komendanta policji we Lwówku Ślą-
skim. Autor wielu artykułów w prasie lokalnej, wiceprezes Towarzystwa Miłośników 
Bolesławca, członek władz Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Ewa Ołenicz-Bernacka
Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Nauczycielka w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu. Radna Rady Miasta 
(2006-2010). Człowiek wielu pasji, miłośniczka teatru, literatury i muzyki. Wraz z mło-
dzieżą realizuje liczne projekty kulturalno-edukacyjne. Laureatka nagrody Prezydenta 
Miasta Boleesławiec za promocję miasta w 2013 r. (2014).
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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. 

Anna Puk
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Peda-

gogicznych, kierunek historia, specjalność: dokumentalistyka konserwatorska i historia 
Śląska. Pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Autorka i wpółautorka publikacji 
o tematyce lokalnej. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Boleesławiec za promocję 
miasta w 2013 r. (2014).

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.

Barbara Rejwerska
Ukończyła polonistykę na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Opolu. Pracę zawodową w Bolesławcu rozpoczęła jako nauczyciela 
języka polskiego w szkole. W 1976 r. podjęła pracę w dziale oświatowym i bibliotece 
Muzeum Ceramiki. Od 2004 r. na emeryturze.

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.

Józefa Witas 
Bibliotekoznawca o specjalności informacja naukowa, księgarz, właścicielka księ-

garni AGORA, organizator spotkań z ludźmi kultury z kraju i zagranicy, konkursów 
literackich, współpracuje ze Stowarzyszeniem Kulturalnym „KRAJOBRAZY” w Le-
gnicy, promuje twórczość bolesławieckich artystów.

Teresa Wolanin
 Urodzona na Sybirze. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim  

i  podyplomowe studium muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.. W latach 
1966-1971 pracowała w Muzeum Miedzi w Legnicy. Od 1971 do 2001 r. kierownik  
i dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki  
i Towarzystwa Miłośników Bolesławca. Autorka kilku publikacji o kamionce bolesła-
wieckiej i Muzeum Ceramiki.
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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. Interesuje się szeroko pojętą kulurą, filmem oraz sztukami 
plastycznymi. Miłośnik podróży. Autorka i wpółautorka publikacji o tematyce lokalnej, 
zwłaszcza ceramice.

Magdalena Zientara
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczycielka języka niemieckiego  

i języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Od 2009 r.  
prowadzi Szkołę Tańca Flamenco CARMEN.

Zapraszamy do współpracy i współredagowania 
ROCZNIKA BOLESŁAWIECKIEGO

Redakcja „Rocznik Bolesławiecki” 
Muzeum Ceramiki

ul. Kutuzowa 14, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 644 22 00

redakcja@rocznik.boleslawiec.pl
www.rocznik.boleslawiec.pl 

Eugenia Alina Wolska
Mgr historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Emerytowana nauczycielka I LO  

w Bolesławcu. Odznaczona: odznaką honorową Zasłużony Działacz Kultury, odznaką  
Zasłużony dla Miasta Bolesławiec; wyróżniona Nagrodą Prezydenta Bolesławca  
w dziedzinie kultury za rok 2009 i w dziedzinie społecznej za rok 2012; w latach 2011 
–2013 przewodnicząca Bolesławieckiej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta; 
założycielka i prezes Stowarzyszenia Społecznego Klub Nauczycielski „Carpe Diem”.








