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Przemysł spożywczy w powiecie bolesławieckim w latach 1945-1949

I Badania nad historią Bolesławca

Przemysł spożywczy powiatu bolesławieckiego 
tego okresu to przede wszystkim młyny, gorzelnie 
i browary. Tak postrzegały go polskie władze, naj-
pierw Grupa Operacyjna Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów (dalej GO KERM), a potem admi-
nistracja. Wspólną cechą tych zakładów przemysłu 
spożywczego była produkcja w oparciu o lokalny 
surowiec oraz, jak się zdaje, o zbyt - głównie na ryn-
ku lokalnym. Zaznaczyć trzeba, że na temat miejsc 
zbytu nie dysponujemy żadnymi danymi, lecz wiel-
kość przedsiębiorstw wskazywałaby na taki właśnie 
jego charakter. W przypadku młynów, w pierwszym 
okresie kształtowania się administracji polskiej, 
znajdujemy sporą ilość informacji w aktach wytwo-
rzonych przez polskie urzędy. Wynikało to z faktu, 
że młyny stanowiły istotny element aprowizacji 
ludności cywilnej i wojsk przebywających na tere-
nie miasta i powiatu. Gorzelnie i browary nie miały 
tak istotnego znaczenia, toteż ich dzieje w bardzo 
ograniczony sposób były obiektem zainteresowania 
władz polskich. Należy jednak zauważyć, że alko-
hol, zwłaszcza w najwcześniejszym okresie, spełniał 
rolę środka płatniczego. Ani gorzelnie, ani browary 
nie były obiektami nadania dla osadników. W związ-
ku z tym odejście niemieckich właścicieli oznaczało 
dla browarów koniec ich istnienia i jednocześnie ko-
niec tradycji browarniczych powiatu. Gorzelnie, za-
jęte przez Armię Czerwoną i intensywnie przez nią 
eksploatowane w roku 1945, w dwóch przypadkach 
znalazły swoją kontynuację w ramach państwowych 
struktur gospodarczych Polski.

Browary

Na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego 
znajdowały się trzy niewielkie browary o łącznej 
produkcji 14 tys. litrów piwa tygodniowo. Produk-
cję swoją opierały o miejscowy surowiec - jęczmień. 
Brak jest informacji o uprawie niezbędnego do pro-
dukcji chmielu, możliwe, że sprowadzano go spoza 
powiatu. Głównym odbiorcą ich produkcji był rynek 
najbliższej okolicy. Produkowane piwo należało do 
jasnych, lekkich piw słodowych.

1. Brauerei Kühnel (Browar Kühnel)
 Znajdował się w Bolesławcu przy Gnadenberge-

straße 5 (ul. Asnyka), produkował do 5 tys. litrów 
piwa tygodniowo, zatrudniał 10 ludzi. Browar miał 
długą tradycję sięgającą przełomu XIX i XX w. Po-
zostawał własnością rodziny Kühnel, jego ostatnią 
właścicielką była Selma Kühnel. Sam browar skła-
dał się z dwóch budynków murowanych. Został zin-
wentaryzowany 21 maja 1945 r. przez członków GO 
KERM, inż. Markowskiego i Czaję. „Browar był 
niezniszczony. Nikt go nie zajmował”1. W protokole 
zdawczo-odbiorczym, sporządzonym 15 września, 
w związku z likwidacją grup operacyjnych znajduje 
się także informacja o wewnętrznych urządzeniach 
browaru: „1 warnik na 4000 litrów, 1 maszyna do 
mycia flaszek, 1 maszyna do nalewania flaszek,  
1 maszyna do korkowania flaszek, 1 śrutownik”2.

2. Brauerei und Mälzerei Paul Tielsch 
(Browar i Słodownia Paul Tielsch)

Mieściły się w Bolesławcu przy ul. Baderstraße 5 
(ul. Zacisze). Browar produkował 4 tys. litrów piwa 
tygodniowo. Składał się ze sporego budynku o wy-
miarach 20 x 20 m2 i zatrudniał 6 osób. Członkowie 
GO KERM zinwentaryzowali go 24 maja 1945 r. 
Przedsiębiorstwo było niezniszczone, nadal w nim 
mieszkał i pilnował go dotychczasowy właściciel.  
Z informacji sporządzonej dla starosty bolesławiec-
kiego 30 czerwca 1945 r. wynika, że browar był nie-
czynny jedynie z powodu braku surowca3. Browar 
był obiektem zainteresowania Armii Czerwonej: 
„Przed kilku dniami zostałem zaalarmowany za-
braniem pasów z browaru Tielscha. Pospieszyłem 
tam osobiście i spotkałem tam kilku oberwańców 
dowodzonych przez pomocników Komendanta Gar-
nizonu. Zażądałem kategorycznie zwrotu pasów, 
które miały być wzięte z powodu tego, że browar 
był unieruchomiony, a komendant pragnął go uru-
chomić. Nie miałem wtedy jeszcze żadnych wia-
domości o zakresie samorzutnego uruchamiania 
przedsiębiorstw przez przedstawicieli AC”4 - pisał 
Pełnomocnik Powiatowy Komitetu Ekonomicz-
nego Rady Ministrów RP na Dolny Śląsk Michał 
Czarnota-Bojarski w swoim sprawozdaniu. Nieste-
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ty, nie udało się uchronić browaru przed grabieżą.  
„W sobotę 05.08.1945 r. tutejszy komendant wziął 
samowolnie, pomimo moich protestów pasy z browa-
ru”5. Browar został przekazany Referatowi Aprowiza-
cji i Handlu 19 września 1945 r. Jak wynika z opisu 
inwentaryzacyjnego znajdowały się w nim: „1 warnik  
2690 l, 1 zbiornik 3000 l, 1 zbiornik chłodniczy 4800 l,  
1 chłodnia elektryczna, 1 maszyna do butelkowania, 
1 maszyna do mycia flaszek, 1 pasteryzator parowy, 
1 silnik elektryczny 4 KM”6.

3. Malz-Brauerei Mitschke 
(Słodownia-Browar Mitschke)

Znajdował się we wsi Wykroty (niem. Waldau). 
Był to kompleks dwóch murowanych budynków.  
W pierwszym, o wymiarach 20 x 8 m, na parterze 
mieścił się sam browar, a w nim 1 kadź warzelni-
cza na 2900 l, 2 drewniane kadzie po 2500 l każda, 
zbiornik na 3000 l wody oraz chłodnia na 3600 l. 
Była tam też maszyna do nalewania lemoniady, ele-
wator i śrutownik do jęczmienia. Na piętrze znajdo-
wało się mieszkanie właściciela. W drugim budynku 
znajdowała się maszyna na słód. Browar zatrudniał  
5 osób, a jego tygodniowa zdolność produkcyjna wy-
nosiła 5 tys. litrów piwa. Produkowano w nim także 
lemoniadę, lecz nie można ustalić, w jakiej ilości.

Kiedy 30 czerwca 1945 r. Michał Czarnota-Bo-
jarski przygotowywał informacje na temat browa-
rów dla bolesławieckiego starosty, o wspomnianym 
browarze napisał: „Browar Mitschke w Waldau  
o dziennej produkcji do 5000 l7, obecnie nieczynny 
z powodu braku surowca i konieczności drobnego 
remontu po dostarczeniu surowców i paliwa moż-
liwość uruchomienia w ciągu 1 miesiąca”8. Kiedy 
przedstawiciel GO KERM inż. Markowski 2 sierpnia  
1945 r. inwentaryzował browar, na miejscu znajdował się  
i pilnował przedsiębiorstwa jego właściciel Mitschke.

W przypadku browarów znajdujących się w mie-
ście (Kühnel i Tielsch) nic nie wiemy o ich losie po 
15 września 1945 r., kiedy zarządzanie nimi znalazło 
się w gestii Referatu Aprowizacji i Handlu. Infor-
macja o browarze Mitschke pojawiła się 11 lutego  
1950 r., kiedy przekazano go Prezydium Gminnej 
Rady Narodowej w Czernej9 w stanie nienadającym 
się do produkcji browarniczej.

Znajdujące się w mieście i powiecie 3 browary 
były niewielkimi, rodzinnymi przedsiębiorstwami. 
Zatrudniały do 21 osób. Wszystkie też w momencie 
przejmowania majątku niemieckiego przez władze 

polskie były niezniszczone, a w browarach Mitschke 
i Tielsch przebywali ich właściciele zapewniając im 
ochronę na tyle, na ile w owym czasie było to możli-
we. Także władze polskie, o czym świadczy opisana 
interwencja szefa GO KERM z początku sierpnia 
1945 r., starały się nie dopuścić do zniszczenia ich 
majątku.

A jednak wszystkie one uległy dewastacji przez 
Armię Czerwoną oraz szabrowników, a także napły-
wających polskich osadników. Stało się to wówczas, 
kiedy ich dotychczasowi właściciele zostali wysie-
dleni, a na ich miejsce przybyli ludzie niepotrafią-
cy kontynuować piwowarskiej tradycji. Brak opieki 
powodował nie tylko narażenie przedsiębiorstw na 
szaber, ale następowały także procesy naturalnej 
dewastacji nieczynnych maszyn i opuszczonych 
budynków. Ponadto, wobec sytuacji problemów  
z elementarnym zaopatrzeniem ludności zwłaszcza 
w produkty zbożowe, występujących przez cały rok 
1945 i 1946, uruchomienie produkcji piwa nie było 
pilną potrzebą władz aprowizacyjnych. Bolesławiec-
kie browary nie były ponadto na tyle duże, aby za-
interesować władze dolnośląskie ich dalszym wyko-
rzystaniem. Zarządzenie Wojewódzkiej Komisji do 
Spraw Upaństwowienia Przedsiębiorstw we Wro-
cławiu z 31 marca 1947 r. przekazujące na własność 
państwa 37 browarów województwa wrocławskiego 
nie wymieniło żadnego z bolesławieckich10.

Gorzelnie

Na terenie powiatu znajdowały się cztery gorzel-
nie rolnicze o łącznej zdolności produkcyjnej 1,8 tys. 
litrów spirytusu dziennie. Niestety z polskich źródeł 
nie można niczego dowiedzieć się o ich niemieckich 
właścicielach. Identyfikacja przedsiębiorstw możli-
wa jest jedynie w oparciu o miejscowość, w której 
gorzelnia się znajdowała.

1. Gorzelnia w Tomaszowie Bolesławieckim
Miała zdolność produkcyjną 600 litrów spirytusu 

dziennie, składała się z jednego budynku połączone-
go z mieszkaniem. Kiedy 10 lipca 1945 r. inwenta-
ryzował ją inż. Szeliga była nieczynna i opuszczona, 
bez żadnych zapasów. Znajdowało się w niej 9 kadzi 
fermentacyjnych, 1 parnik, 1 kolumna destylacyjna, 
1 maszyna parowa i 3 pompy. Jej zdolność zatrud-
nienia wynosiła 10 osób. Przedsiębiorstwo było nie-
zniszczone i jak ocenił inwentaryzujący, jego uru-
chomienie byłoby możliwe w ciągu miesiąca.
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2. Gorzelnia w Wykrotach
Miała zdolność produkcyjną 500 litrów spirytusu 

dziennie i mogła zatrudnić 10 osób. Przedsiębior-
stwo składało się z 1 budynku, w którym znajdowało 
się 8 kadzi fermentacyjnych, 1 parnik, 1 kolumna 
destylacyjna, 2 pompy, 1 kocioł parowy, 1 maszy-
na elektryczna o mocy 15 KM. Do 17 lipca 1945 r. 
przedsiębiorstwo było intensywnie eksploatowane 
przez Armię Czerwoną11.

3. Gorzelnia w Kraśniku Dolnym
Miała zdolność produkcyjną 300 litrów spirytu-

su dziennie, składała się z 1 budynku murowanego,  
w którym znajdowały się: 1 parnik, 4 kadzie za-
cierne, 1 kolumna destylacyjna, 1 pompa wodna,  
1 pompa do spirytusu, 1 śrutownik, 1 kocioł parowy, 
1 maszyna parowa o mocy 20 KM. Przedsiębiorstwo 
było zdolne zatrudnić 10 osób i jak wynika z infor-
macji GO KERM nie było zniszczone, a jedynie po-
zbawione wszelkich zapasów i opuszczone12.

 4. Gorzelnia w Kraśniku Górnym
 Miała zdolność produkcyjną 400 l litrów spiry-

tusu dziennie, była częściowo uszkodzona. Nic nie 
wiadomo na temat jej wyposażenia, wiadomo jed-
nak, że nikt nią nie zarządzał.

Wszystkie gorzelnie powiatu do 15 lipca  
1945 r. znajdowały się w zarządzie Radzieckiej Ko-
mendantury Wojennej. Jak wspomniano, jedynie 
zakład w Wykrotach był czynny, a pozostałe przed-
siębiorstwa były unieruchomione i wymagały drob-
nych napraw13. Ich inwentaryzacji dokonał 10 lipca 
inż. Szeliga, określając we wszystkich trzech przy-
padkach możliwość uruchomienia w ciągu miesiąca.

Grupa Operacyjna 15 września 1945 r. przeka-
zała gorzelnie w Kraśniku Dolnym, Tomaszowie  
Bolesławieckim i Wykrotach Powiatowemu Urzędo-
wi Ziemskiemu. Gorzelnia w Kraśniku Górnym nie 
została przekazana i prawdopodobnie uległa dalszej 
dewastacji, ponieważ późniejsze źródła nigdy więcej 
o niej nie wspominają.

Podobny los spotkał przedsiębiorstwo w Wykro-
tach, którego nie udało się Urzędowi Ziemskiemu 
zagospodarować. W 1951 r. jego losem zaintere-
sował się wydział Przemysłu i Handlu Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej (dalej PPRN) w Bo-
lesławcu, któremu w owym czasie gorzelnia podle-
gała. Powołano komisję, która miała zbadać jej stan. 
Dnia 12 marca 1951 r. owa komisja zbadała stan  
zdemontowanej gorzelni w Wykrotach, gminie Czer-
na, stwierdzając jednocześnie, że „w gorzelni znaj-
duje się parnik, rozbite koło rozpędowe maszyny 

Browar przy ul. Zacisze w Bolesławcu, ok. 1928 r.
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parowej, dwa zbiorniki spirytusowe, które są roz-
bierane przez nieznanych osobników oraz zniszczo-
ny kocioł parowy. Równocześnie nadmienia się, że 
wyżej wymienione części nie nadają się do użytku 
i mogą służyć tylko jako złom”14. Rok później Po-
wiatowa Komisja Likwidacyjna przy PPRN w Bo-
lesławcu przekazała gorzelnię Prezydium Gminnej 
Rady Narodowej w Czernej „(...) z przeznaczeniem 
wykorzystania na budynki gospodarcze”15.

Inaczej potoczyły się losy gorzelni w Kraśniku 
Dolnym i Tomaszowie Bolesławieckim. Ich właści-
cielem został Okręgowy Zarząd Państwowych Go-
spodarstw Rolnych - Legnica. Niestety nie udało się 
ustalić, kiedy gorzelnia w Kraśniku Dolnym weszła 
w skład zespołu państwowych gospodarstw rolnych 
Kraśnik Dolny, a gorzelnia w Tomaszowie Bolesła-
wieckim zespołu Roszkowice. Oba posiadały zaple-
cze surowcowe (ziemniaki) dla ich funkcjonowania.

W 1950 r. na poufnej konferencji zwołanej za 
sprawą Zrzeszenia Gorzelni Rolniczych - Wrocław16, 
poświęconej wstępnemu projektowi stałej siatki go-
rzelni rolniczych na terenie powiatu bolesławieckie-
go zaproponowano pozostawienie na jego terenie 
tylko jednej gorzelni. Starosta powiatowy Włady-

sław Polanowski nie dopuścił jednak do wykonania 
tego planu, uzasadniając dobrym zapleczem surow-
cowym konieczność istnienia obu gorzelni na terenie 
powiatu.

Młyny

Historia młynarstwa i młynów w powiecie bole-
sławieckim, w pierwszej fazie zagospodarowywania 
przez Polaków opuszczonych majątków niemiec-
kich, to rozpaczliwa walka o wyżywienie napływa-
jących osadników i stacjonujących wojsk sowiec-
kich i polskich. To także starania polskich młynarzy  
o uzyskanie pełnej zdolności produkcyjnej, a na-
stępnie proces ograniczania swobód gospodarczych 
i likwidacja części prywatnych przedsiębiorstw. 
Istnieje problem z ustaleniem ilości młynów. Brak 
jest bowiem jakiegokolwiek niemieckiego mate-
riału źródłowego. Sprawozdanie z przekazania Re-
feratowi Aprowizacji i Handlu przez Grupę Ope-
racyjną KERM z dnia 20 września 1945 r. mówi  
o 9 młynach17. Protokół z kontroli Zarządu Miejskie-
go w Nowogrodźcu z 25 października 1945 r. mówi 
o wykrytych jeszcze dwóch młynach, które nie były 

Kraśnik Dolny, widkówka ok. 1919 r. 
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ujawnione przy zdawaniu majątku przez Grupę Ope-
racyjną18. Podobną liczbę - 11 młynów przytacza 
sprawozdanie z kontroli młynów z 1948 r.19 Tymcza-
sem przesłana Powiatowemu Urzędowi Bezpieczeń-
stwa Publicznego przez Referat Przemysłu i Handlu 
informacja z 29 stycznia 1949 r. obejmuje 20 na-
zwisk młynarzy pracujących w różnych młynach na 
terenie powiatu20. Badania własne autora, wykazały 
istnienie 33 młynów. Rozbieżności biorą się z faktu 
słabego rozpoznania w pierwszej fazie (do 1947 r.) 
infrastruktury rolnej przez władze polskie. Później 
zaś część młynów nie spełniała swoich funkcji i nie 
była ujmowana w statystykach.

Młyny odegrały ważną rolę w aprowizacji lud-
ności zwłaszcza w pierwszej fazie obejmowania po-
wiatu bolesławieckiego przez władze polskie. Przed 
przybywającymi przedstawicielami państwowymi 
w pierwszej kolejności stanął problem wyżywienia 
tak siebie jak i napływających osadników. Władze  
w pierwszym okresie, który tylko orientacyjnie moż-
na określić pomiędzy majem 1945 a połową 1946 r., 
zdane były w tej materii na zastane na miejscu przy-
bycia zaplecze żywnościowe. W przypadku powiatu 
bolesławieckiego takiego zaplecza praktycznie nie 
było. Stan powiatu opisuje w swoim pierwszym spra-
wozdaniu Pełnomocnik Grupy Operacyjnej KERM 
Michał Czarnota-Bojarski: „(...) otrzymaliśmy 
wprawdzie od komendantury (sowieckiej - przyp. 
AB) zapewnienie pomocy w naszej akcji aprowiza-
cyjnej, jednocześnie jednak poinformowano nas, że 
powiat jest całkowicie ogołocony ze środków żywno-
ściowych i wojsko przechodzi na zaprowiantowanie  
z zewnątrz. Przyrzeczono nam jednak żywienie do 
10 osób ze straży przemysłowej na przeciąg 10 dni. 
Mam pewne obawy, że obietnica z powodu sytuacji 
komendantury może nie być całkowicie dotrzyma-
na”21. Przybywające władze polskie nie dysponowa-
ły magazynami zbożowymi, bo te znajdowały się we 
władaniu sowieckiej Komendantury. Co gorsza nie 
dysponowały żadnym majątkiem ziemskim, z któ-
rego można byłoby zebrać w lipcu zboże, ani mły-
nem, w którym można je zmielić. Tymczasem Ro-
sjanie zagospodarowali 12 tys. ha pól, w tym obsiali 
żytem 8 tys. ha. Była to spora ilość, zważywszy że  
w 1941 r. zasiewy żyta na terenie powiatu wynosiły 
10,5 tys. ha22. Władze sowieckie zwlekały z prze-
kazaniem mienia, zwłaszcza tak istotnego z punktu 
widzenia aprowizacyjnego jak magazyny zbożowe 
czy młyny. Trzeba bowiem pamiętać, że sami Ro-
sjanie mieli w Bolesławcu na utrzymaniu dwa obozy  

etapowe, gdzie w ciągu 1945 r. przebywało od 9 do 
15 tys. osób. Tymczasem w maju liczba cywilnej lud-
ności, głównie niemieckiej wynosiła 13,4 tys. osób  
i ilość ta stale wzrastała na skutek powrotu do domu 
uciekinierów i coraz większego napływu polskich 
osadników23. Utrzymanie jednych i drugich przypa-
dło w udziale organizującym się władzom polskim. 
Sytuacja była bardzo trudna:
„1) Mimo kilkakrotnych pertraktacji z władzami ra-
dzieckimi nie zdołano uzyskać ich zgody na oddanie 
jakichkolwiek magazynów żywnościowych, tek-
stylnych, skórzanych, gospodarstw domowych, jak 
również zajętych przez nich zakładów dla przemysłu 
żywnościowego.
2) Młynów nie przejęto od władz radzieckich z tych 
samych powodów. Odnaleziono 2 młyny nie zajęte 
jeszcze przez władze radzieckie w odległości 7-12 
km od siedziby Starostwa, częściowo zdewastowa-
ne.
3) Przemiał zboża na mąkę do wypieku chleba doko-
nuje się w młynach zajętych przez władze radzieckie 
na każdorazowe ich zezwolenie (około 3 m3 zboża 
tygodniowo)”24. 

Tak opisywał sytuację powiatu w czerwcu 1945 r. 
Bernard Rykowski szef Wydziału Aprowizacji  
i Handlu. Odpowiedź na postawione przez Rykow-
skiego pytanie, dlaczego - pomimo pertraktacji z wła-
dzami sowieckimi, nie uzyskano zgody na oddanie 
magazynów żywnościowych i młynów, znajduje się  
w czerwcowym sprawozdaniu Czarnoty-Bojarskie-
go. „Sytuacja ogólna. Wielkie ruchy wojsk oraz 
cywilnych obywateli radzieckich. Folwarki prze-
pełnione Rosjanami. Odnoszę wrażenie, że władze 
radzieckie zamierzają przystąpić do zbiorów. Daje 
się zauważyć wzmożoną ewakuację mienia”25. Trze-
ba pamiętać, że spora ilość zbóż zgromadzona była 
w gospodarstwach niemieckich. Niemożliwym jest 
oszacowanie ilości przechowywanego w gospodar-
stwach zboża, ale niewątpliwie to dzięki niemu, wo-
bec braku jakiegokolwiek zaopatrzenia, ludność ta 
mogła przetrwać ten trudny okres. Wobec wysiedle-
nia 24 czerwca 1945 r. ludności niemieckiej (pierw-
sze wysiedlenie), możliwe było ściągnięcie zapasów 
z pozostawionych przez nią majątków. „Zaprowa-
dzono magazyn żywnościowy przez ściągnięcie  
z terenu powiatu z opuszczonych gospodarstw  
poniemieckich zbóż, które młócono własnymi środ-
kami. Resztę znalezionego i nieomłóconego zboża 
oraz słomę po omłocie zabezpieczono w stodołach 
około 4-5 km od miasta przez zamknięcie i wywie-
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szenie urzędowych pism w języku polskim, rosyj-
skim i niemieckim. Po kilku dniach stodoły ze zbo-
żem zostały spalone przez nieznanych sprawców”26. 
Nie wiemy, czy był to sabotaż czy raczej, co wydaje 
się bardziej prawdopodobne, akt wandalizmu.

Podstawowy problem polskich władz, jakim była 
aprowizacja ludności, był tematem zebrania w Ra-
dzieckiej Komendanturze Wojennej 6 lipca 1945 r. 
Wzięli w niej udział: major Szapowałow27, major Ko-
waliow (zastępca do spraw politycznych); ze strony 
polskiej zaś: Michał Czarnota-Bojarski, inż. Tadeusz 
Markowski oraz inż. Rogowski (komisarz ziemski). 
Strona polska została poinformowana, że na terenie 
powiatu kwaterowały dwie armie sowieckie, które 
dokonały pewnych prac wiosennych, głównie sadze-
nia ziemniaków. Zajęły także folwarki, a po wymar-
szu pozostawiły ochronę. Z powodu zbliżających 
się żniw, w lipcu 1945 r. władze sowieckie przysła-
ły brygady robocze dla dokonania zbiorów. Było 
to skutkiem braku pracowników niemieckich i nie-
wielkiej liczby ludności polskiej oraz faktu, że Bo-
lesławiec pozostawał punktem koncentracyjnym dla 
powracającej ludności niemieckiej i wojsk sowiec-
kich. „Osadnicy polscy po przybyciu i rozlokowaniu 
po wsiach wzięliby natychmiast udział w robotach 
rolnych. Czego strona sowiecka nie zdąży zebrać 
pozostawi stronie polskiej”28. Nie wzięto pod uwagę 
faktu ciągle zwiększającego się napływu Niemców, 
których wyżywienie przypadało w udziale władzom 
cywilnym - Starostwu. Obiecano stronie polskiej 
folwark, ale nie wspomniano nic o młynach. Michał 
Czarnota-Bojarski zwrócił uwagę na konieczność 
przejęcia młynów niezbędnych dla przemielenia ze-
branego zboża. W odpowiedzi Komendantura obie-
cała objazd młynów w towarzystwie przedstawicieli 
Grupy Operacyjnej. W owym czasie strona polska 
nie zdawała sobie sprawy z nieprawnego postępo-
wania Komendantury. Od 13 czerwca 1945 r. obo-
wiązywał Komendanturę Wojenną Okręgu Admi-
nistracyjnego Dolnego Śląska rozkaz 0/803 sztabu 
I Frontu Ukraińskiego, w którym Wojenni Komen-
danci zostali zobowiązani do oddania wszystkich 
folwarków z ozimymi zasiewami i tzw. martwym 
inwentarzem. Problem powszechnego nieprzestrze-
gania rozkazu ujął w Memoriale z 8 lipca 1945 r. 
Prezes Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego inż. 
Urbański. „Jare posiewy dokonane przez Cz.A. mają 
być wg tego rozkazu sprzątnięte przez władze so-
wieckie. Wojenni komendanci rozkazu tego na dzień 
8 VII nie wykonali. Odwrotnie, do sprzętu ozimych 

zbóż przystąpili sami. To samo dotyczy wszystkich 
opróżnionych poniemieckich gospodarstw mniej-
szych. Ogólnie biorąc Władze Sowieckie na terenie 
D. Śląska nie dopuszczają Administracji polskiej.  
W tym stanie rzeczy, jeśli 80% zbóż ozimych  
i wszystkie jare zostaną sprzątnięte i wywiezione 
przez władze sowieckie, budująca się państwowość 
Polska na terenie D. Śląska jest od fundamentu po-
derwana. Osadnictwo na tych terenach, będzie z tego 
powodu niemożliwe do przeprowadzenia”29. 

Działanie Radzieckiej Komendantury w Bole-
sławcu, która z ociąganiem oddawała władzom pol-
skim majątek, nie stanowiło w skali Dolnego Śląska 
wyjątku, tym bardziej, że musiano utrzymać obozy 
przejściowe. Młyny zaś stanowiły niezbędne ogniwo 
w zabezpieczeniu aprowizacji. Faktem także jest, że 
w Bolesławcu Polacy nie dysponowali siłami ludzki-
mi pozwalającymi dokonać zbiorów. Dobitnym tego 
dowodem jest wypadek w Tylinowie (Bolesławice), 
w którym 22 lipca 1945 r. w trakcie żniw zginął Bo-
lesław Kubik pierwszy polski burmistrz Bolesławca 
i czwórka jego urzędników, którzy musieli zastąpić 
brakujących robotników rolnych.

Miesiąc później sytuacja nie uległa poprawie. 
Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Administracyjny 
Dolnego Śląska w sprawozdaniu z 13 sierpnia 1945 r. 
pisał: „Sytuacja aprowizacyjna na terenie Dolnego 
Śląska ukształtowała się w sposób zagrażający wa-
runkom normalnego rozwoju życia gospodarczego, 
pewne zapasy żywności, które znajdowały się na 
terenie niedotkniętym działaniami wojennymi po-
wiatów południowo-zachodnich uległy całkowite-
mu wyczerpaniu, a pozostałości nie mogą być pra-
widłowo rozprowadzone z powodu braku środków 
lokomocji. Całkowity brak tłuszczów i mięsa tudzież 
niemoc dysponowania wieloma młynami i piekar-
niami znajdującymi się w rozporządzeniu Władz 
Radzieckich, stoją na przeszkodzie zaopatrzeniu 
ludności”30. Już 14 marca przedstawiciele Grupy 
Operacyjnej zlustrowali młyn, „Heinrichsmühle”  
w Zebrzydowej. Był to, jak się później okazało, naj-
większy młyn w okolicy, o zdolności produkcyjnej 
do 20 t zboża na dobę. Młyn napędzały dwie tur-
biny wodne o mocy 35 KM każda. Jako że był to 
młyn wodny, mógł się obyć bez elektryczności, co 
miało niebagatelne znaczenie przy jego uruchomie-
niu. Młyn miał uszkodzony dach, drzwi i okna, co 
było skutkiem fali uderzeniowej powstałej w wy-
niku eksplozji przy wysadzaniu mostu na Kwisie31. 
Brak było także pasów niezbędnych do przenoszenia 
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napędu na żarna. Co istotne, młyn pozostawał bez 
jakiejkolwiek ochrony, nie było także niemieckiego 
właściciela. Nic dziwnego, że w pierwszej kolejno-
ści do uruchomienia znalazł się właśnie ten obiekt. 
„Najpilniejszym naszym zadaniem jest uruchomie-
nie choćby jednego młyna niezbędnego dla aprowi-
zacji powiatu. Do uruchomienia przewidziano młyn 
w Siegersdorfie32 o napędzie wodnym. Odpowiednie 
dla naszych celów są młyny w Greulich i Lichten-
waldau33 jednakże wymagają energii elektrycznej. 
Sprowadzono już kilka pasów napędowych i w naj-
bliższym czasie zostanie zreperowany dach”34. Młyn  
w Zebrzydowej nadawał się do zagospodarowania  
w pierwszej kolejności, ponieważ nie był zajęty 
przez wojsko sowieckie, jego zdolność przemiałowa 
była znaczna oraz, co najistotniejsze, nie wymagał 
energii elektrycznej, której brak przez cały rok 1945 
był dotkliwą niedogodnością. Na początku lipca do-
konano inspekcji mającej określić środki na czas nie-
zbędny do jego uruchomienia. Zadanie to wykonali 
niemiecki młynarz Lepski i polski młynarz Brożek. 
Ustalono wówczas, że możliwe jest uruchomienie po 
uprzednim naprawieniu dachu oraz uporządkowaniu 
młyna w przeciągu dwóch tygodni przy niezbędnej 
ilości robotników. Źródła nie mówią, o jaką ilość 
robotników chodziło, ale możemy się domyślać, że 
byłoby to od 3 do 4 ludzi. Z początkiem lipca roz-
poczęto prace przy młynie pod ochroną polskiego 
wojska. Dowódca 12 Specjalnego Pułku Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Iwaszkiewicz 
przysłał dla jego ochrony 4 żołnierzy35. Niestety, 
po kilku dniach wojskową ochronę odwołano, co 
natychmiast pociągnęło za sobą nieprzyjemne dla 
polskich władz konsekwencje. Michał Czarnota-
-Bojarski pisał: „Odwiedziłem wczoraj pułkownika 
Iwaszkiewicza i poprosiłem go o obsadę wojskową 
młyna, gdyż przyrzeczona przezeń i posłana straż 
została po kilku dniach zdjęta bez uprzedzenia, co 
natychmiast odbiło się na wywiezieniu jednego pasa  
i dynamo. Zaproponowałem mu wspólną eksplo-
atację młyna, którego zdolność przemiałowa może 
dojść do 30 t dziennie, co pokryłoby z nadwyżką 
wszelkie potrzeby aprowizacyjne powiatu i woj-
ska. Przystał na to chętnie (...) Obecna sytuacja jest 
bardzo ciężka. Starostwo nie ma wcale mąki i nie 
może wprowadzić wcale chleba kartkowego”36. Uru-
chomienie przedsiębiorstwa stało się strategicznym 
zadaniem. „Celem dopomożenia nowonaznaczone-
mu burmistrzowi (na miejsce zmarłego w wybuchu 
miny śp. burmistrza Kubika) ob. Mieczysławowi 

Żójdziowi wypracowałem plan zaopatrzenia kartko-
wego w chleb. Realizacja planu uzależniona jest od 
uruchomienia młynów”37.

 Od 25 lipca Grupa Operacyjna dysponowała tak-
że młynem wodno-elektrycznym w Kraśniku Gór-
nym38. Był to Concordia Mühle, pracujący pod kie-
runkiem niemieckiego właściciela Kurta Fellbiegera. 
Młyn wcześniej, pod tym samym kierownictwem, 
eksploatowany był przez Rosjan. Nie oznaczało 
to, że można było od razu go użytkować. Rosjanie 
przekazali młyn bez pasów, z drobnymi uszkodze-
niami. W protokole inwentaryzacyjnym, sporządzo-
nym jeszcze przed przejęciem 13 czerwca 1945 r. 
czytamy: „Młyn po przeprowadzeniu nieznacznych 
napraw może być natychmiast uruchomiony, na ra-
zie turbiną wodną gdyż brak energii elektrycznej”39. 
Nie był to duży młyn. Jego zdolność przemiałowa 
wynosiła 1 t zboża dziennie, a więc trzydziesto-
krotnie mniej od zdolności remontowanego młyna  
w Zebrzydowej. Niemniej jego uruchomienie znacz-
nie poprawiłoby sytuację aprowizacyjną nawet przy 
wykorzystaniu tylko części jego mocy. Już 4 sierpnia 
1945 r. Czarnota-Bojarski pisał: „Do uruchomienia 
w Ober Schönfeld młyna wysłałem milicjanta, gdyż 
bez ochrony bałem się dać pasy”40. Wreszcie 11 sierp-
nia 1945 r. młyn uruchomiono: „Dziś uruchamia się 
młyn w Ober Schönfeld, dokąd dostarczyliśmy pasy 
i postawili milicjanta, którego na razie musimy kar-
mić i uzbroić, bo milicja nie ma dostatecznej ilości 
karabinów”41.

Tymczasem w młynie w Zebrzydowej ochrania-
nym przez wojsko 12. pułku cały czas trwały prace, 
których efektem miało być wspólne eksploatowanie 
młyna i być może rozwiązanie problemu zaopatrze-
nia kartkowego w chleb. Niestety, 28 lipca ochrona 
wojskowa została bez uzgodnienia zdjęta. „Byłem 
też w tej niesłychanie dla nas ważnej sprawie u puł-
kownika, ale go nie zastałem, czy też nie zostałem 
przyjęty. Mam o 5-tej spotkać się z majorem 12 puł-
ku na posiedzeniu Komitetu osiedleńczego, więc  
z nim tę sprawę poruszę. Oprócz tego zapowiedzia-
łem swoją bytność u pułkownika Iwaszkiewicza”42. 
Rozmowy albo nie odbyły się, albo nie dały rezultatu, 
gdyż w następnym sprawozdaniu z 4 sierpnia Czar-
nota-Bojarski pisał: „Młyn w Siegersdorfie wymaga 
jeszcze dalszych reperacji oraz ochrony. Projektuję 
wspólną z 12 pułkiem eksploatację młyna, co dało-
by konieczne zabezpieczenie. Sprawę utrudnia nie-
obecność pułk. Iwaszkiewicza, gdyż z jego zastępcą, 
majorem Kamińskim, wszelkie pertraktacje są bez-
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owocne”43. Jak się okazało troska o ochronę młyna 
nie była bezpodstawna. Do demontaży i grabieży do-
szło 8 sierpnia 1945 r. „Młyn w Siegersdorfie, który 
miał być ochraniany przez straż obiecaną przez pułk. 
Iwaszkiewicza, wzgl. przez żołnierzy, których miał 
dać do pomocy przy porządkowaniu młyna (mieli-
śmy młyn eksploatować z nim do spółki) został czę-
ściowo zdemontowany. Wzięto pasy od elewatora  
i kamień. Zabrali wojskowi sowieccy, którzy przy-
jechali z 20 jeńcami wojennymi z Neuhammer. Nie 
pomogła ani interwencja milicji ani przejezdnego 
polskiego oficera. (...) Konieczne jest zarządzenie  
z komendantury frontu, gdyż inaczej cała formal-
ność oddawania zakładów przemysłowych pozosta-
nie czczą formą”44. Czarnota-Bojarski zwrócił się do 
sowieckiego majora Nudelmanna, szefa 3-go Od-
dzielnego Wydziału Łupów Wojennych. Nie dało to 
żadnych rezultatów, a 15 sierpnia Rosjanie ponow-
nie najechali młyn i dokonali dalszych rabunków.  
O pomoc zwrócono się do Pełnomocnika Rządu. „In-
terwencja ta może mieć tylko zasadnicze znaczenie, 
gdyż obecnie młyn nie nadaje się prawie do użytku. 
Był to najważniejszy młyn w powiecie ze zdolnością 
przemiału do 30 t dziennie. Wszelkie starania o uzy-
skanie opieki wojskowej polskiej, pomimo obietnic 
spełzły na niczym”45. W ten sposób największy młyn 
w powiecie - Heinrichsmühle w Zebrzydowej, zde-
mentowany i wywieziony przez Armię Czerwoną 
przestał być obiektem zainteresowań administracji 
polskiej, ponieważ nigdy nie odzyskano zabranych 
zeń urządzeń. W 1948 r. młyn pracował, ale jego 
zdolność przemiałowa wynosiła tylko 800 kg zbo-
ża na dobę. W protokole kontroli z 16 lipca 1948 r. 
o młynie napisano: „Posiada turbiny o napędzie 35 
KM jest to pozostałość po zniszczonym, dużym mły-
nie handlowym”46. Historia polskich starań o jego 
uruchomienie, jego demontaż i wywiezienie przez 
Rosjan są jedynym tak szczegółowo opisanym przy-
padkiem bezwzględnego działania Armii Czerwonej 
na terenie powiatu. 

Podobny los spotkał młyn Krügera w Dąbrowie 
Bolesławieckiej47. W tym przypadku młyn został 
prawdopodobnie zdemontowany przed przybyciem 
Grupy Operacyjnej i w jej sprawozdaniach nie ma 
o nim wzmianki poza wskazanym wyżej przypisem. 
Młyn ten uruchomiono w 1949 r. po przeprowadze-
niu prac remontowych, co wskazywałoby na niecał-
kowity wywóz urządzeń młyńskich, a raczej zabra-
nie, podobnie jak w Zebrzydowej, części urządzeń. 
Inną rzeczą jest, że młyn w Dąbrowie był niewiel-

kim młynem o zdolności przemiałowej po remoncie 
2640 kg na dobę, usytuowanym bardzo korzystnie: 
„Młyn o dużych możliwościach przemiałowych 
z powodu dużej ilości wody i zagęszczenia osiedli 
rolniczych”48. Młyn znalazł się od 22 lutego 1949 r. 
w prywatnym nadaniu młynarza Piotra Mazurkiewi-
cza, który był w stanie samodzielnie przeprowadzić 
remont. Młyn w Zebrzydowej był zbyt duży, aby 
można było go takim sposobem wyremontować.

 Jeszcze w czerwcu 1945 r. przeznaczono na po-
trzeby starostwa młyn w Kraśniku Dolnym. „Zlu-
strowano młyn w Nieder Schönfeld; przeznaczony 
dla potrzeb aprowizacyjnych starostwa został nie-
oczekiwanie wywieziony przez jakąś jednostkę woj-
skową”49. Rabunek ten nie sparaliżował jednak pracy 
młyna i po uzupełnieniu braków z młyna w Kraśni-
ku Górnym nadawał się on nadal do wykorzystania. 
Niemniej i tego młyna nie udało się ustrzec przed 
grabieżą. „Ochrona przez milicję jest zupełnie nie-
dostateczna nie tylko z powodu małego jej wyszko-
lenia i słabego uzbrojenia, ale i z powodu przewagi, 
jaką ewentualni zamachowcy nad nią posiadają (...) 
Dziś nadjechał na rowerze milicjant z Nieder Schön-
feld z wiadomością, że opuszczający młyn oddział 
wojskowy zamierza zabrać wypożyczone z młyna 
w Ober Schönfeld dynamo. Zawiadomiony przeze 
mnie Komendant Wojenny dał natychmiast pisemny 
rozkaz pozostawienia urządzeń nietkniętych, ale nie 
wiadomo, jaki to pismo doręczone przez milicjanta 
będzie miało skutek”50. Nie wiemy jak rzecz cała 
się zakończyła, ale młyna tego nie uruchomiono ani  
w 1945 ani w 1946 r., co oznacza, że pismo Ko-
mendanta Wojennego nie powstrzymało demontażu. 
Można także domniemywać, że nie dokonali go pod-
władni bolesławieckiej Komendantury Wojennej,  
a powstrzymanie grabieży możliwe było tylko siło-
wo, do czego władze polskie nie były zupełnie przy-
gotowane.

Ostatnim młynem, na którego produkcję liczono 
w 1945 r., był młyn elektryczny w Kraszowicach51, 
o zdolności przemiałowej 2 t mąki na dobę. Uru-
chomienie go było o tyle ułatwione, że energię elek-
tryczną czerpano ze znajdującej się w tej samej miej-
scowości elektrowni Schlammenwerke Kroischwitz. 
W połowie czerwca zgłosił się do Grupy Operacyj-
nej młynarz Rok. Pod koniec miesiąca został on 
zatrudniony właśnie w tym młynie. „Rok miał mi-
nimalne kompetencje fachowe, we młynie obawiał 
się,  nie bez racji, pozostawać na noc, więc został 
na własną prośbę zwolniony, a młyn oddałem Panu  
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Zakrzewskiemu polecanemu mnie przez Urząd 
Ziemski rolnikowi. Udał się tam natychmiast. (...) 
Młyn został zajęty przez ludzi kap. Andejewa, ko-
mendanta obozu obywateli sowieckich. Młyn mógł 
dostarczyć nam mąki na 300 porcji chleba dziennie. 
Odzyskanie do czasu likwidacji obozu problema-
tyczne”52. Niestety nic bliżej nie wiemy o okoliczno-
ściach zajęcia kraszowickiego młyna przez Rosjan, 
ani tym bardziej jak długo go eksploatowano.

W efekcie jedynym pracującym w 1945 r. mły-
nem, który miał zapewniać mąkę dla wyżywienia 
polskiej administracji i przybywających Polaków 
(przybywali oni od 17 września poprzez Powiato-
wy Urząd Repatriacyjny w sposób zorganizowany),  
a także - pomimo wysiedlenia - wciąż napływają-
cych Niemców, był młyn w Kraśniku Górnym.

15 września 1945 r. nastąpiła likwidacja Grup 
Operacyjnych i przekazanie zabezpieczonego przez 
nie majątku właściwej administracji. Przekazano 10 
młynów Referatowi Aprowizacji i Handlu przy Sta-
rostwie Powiatowym w Bolesławcu. Były to:
1.  Młyn Krügera w Dąbrowie Bolesławieckiej;
2.  Młyn Wintera w Kraśniku Dolnym;
3.  Młyn Simona w Nowogrodźcu;
4.  Młyn Reicha w Grodzanowcu;
5.  Młyn Schlaffke w Krzyżowej;
6.  Młyn Rau w Bolesławcu;
7.  Młyn Concordia w Kraśniku Górnym;
8.  Młyn Schenzela w Zebrzydowej;
9.  Młyn Heilmanna w Tomaszowie Bolesławieckim;
10. Młyn Kroischwitz w Kraszowicach53.

Nie były to wszystkie znajdujące się w powie-
cie młyny. Już 24 października 1945 r. burmistrz 
Nowogrodźca wykrył dwa młyny w Gościszowie, 
które nie były ujawnione przez Grupę Operacyjną. 
Pierwszy z nich prowadzony był przez Niemca Karla 
Tenne. Był to młyn wodno-elektryczny o zdolności 
przemiałowej 1 t na dobę. Wykryto w nim maga-
zyn zbożowy gdzie było 6548 kg zboża mieszanego  
i 552 kg mąki pszennej. Zboże i mąkę skonfisko-
wano i złożono w magazynie Zarządu Miejskiego 
w Nowogrodźcu. Drugim był młyn wodny, zajęty  
18 października 1945 r. przez Polaka Williama Kla-
dy. Młyn był czynny, ale nie posiadał zapasów. Oba 
młyny nie były jednak w stanie rozpocząć od razu 
pracy z powodu braku energii elektrycznej.

W październiku w Nowogrodźcu pracował młyn 
o zdolności przemiałowej 1 t na dobę. „Młyn w No-
wimburku jest objęty przez wojsko polskie - czynny. 
Kierownikiem młyna jest plut. Ob. Wróbel Szymon, 

fachowiec, który włożył dużo pracy w dopilnowaniu 
młyna i sprowadzeniu maszyn do robienia pęcza-
ku”54. Pracujący w Nowogrodźcu młyn zabezpieczał 
potrzeby wojska. Na potrzeby Referatu Aprowizacji 
pracował jedynie młyn w Kraśniku Górnym, do któ-
rego w listopadzie doprowadzono prąd. Moc przero-
bowa młyna zwiększyła się do 3,3 t mąki na dobę. 
Nie rozwiązano tym jednak problemów aprowizacji. 
W piśmie Referatu do Pełnomocnika Rządu z 15 li-
stopada 1945 r. czytamy: „(…) Chleb nie był wy-
dawany regularnie z powodu braku środków i nie-
wystarczającej produkcji młyńskiej, bowiem 1 młyn 
na powiat nie jest wystarczający. Uruchomienie in-
nych młynów jest kwestią kilku dni. (…) Przecięt-
nie 50 chlebów dziennie wydaje się potrzebującym 
pomocy”55. W tym czasie funkcjonował także młyn 
w Kraśniku Dolnym. Był on jednak pod zarządem 
Armii Czerwonej i pracował dla jej potrzeb. W listo-
padzie 1945 r., korzystając z linii energetycznej do-
prowadzającej prąd do młyna w Kraśniku Górnym, 
także do niego doprowadzono energię. Całością prac 
kierował Józef Klimasz, który później, w marcu  
1946 r., obsadził młyn w Kraśniku Dolnym. Nie wie-
my jak Rosjanie eksploatowali młyn i na jakiej zasa-
dzie współpracował z nimi Klimasz. Doszło jednak 
do konfliktu tegoż młynarza z Referatem Aprowi-
zacji i Handlu, ponieważ młynarz sam sfinansował 
doprowadzenie energii elektrycznej do eksploatowa-
nego jeszcze przez Rosjan młyna. Zaraz po odejściu 
Rosjan i obsadzeniu młyna Klimasz obciążył Referat 
kosztami doprowadzenia prądu w wysokości 15 000 
zł. Kwota ta została zakwestionowana przez Referat 
Przemysłowy i ostatecznie postanowiono zwrócić 
mu 8000 zł.56

Na przełomie 1945 i 1946 r. w powiecie bolesła-
wieckim pracowały zatem młyny w:
1. Kraśniku Górnym - dla potrzeb Referatu Aprowi-

zacji i Handlu Starostwa Powiatowego. Był on do 
końca 1945 r. jedynym młynem produkującym 
mąkę dla potrzeb osadników polskich i admini-
stracji. Spoczywał na nim cały ciężar utrzymania 
ludności cywilnej polskiej i niemieckiej w naj-
trudniejszym okresie;

2. Bolesławcu - Mühle Rau o zdolności przemiało-
wej 1 t na dobę, uruchomiony pod koniec grudnia 
1945 r. Znacznie poprawił zaopatrzenie w chleb 
w mieście i powiecie;

3. Kraśniku Dolnym, pracujący na potrzeby Rosjan 
i ich obozów przejściowych;

4. Kraszowicach, jak wyżej;
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5. Nowogrodźcu, młyn pracujący dla Wojska Pol-
skiego.
Ze sprawozdania Referatu Aprowizacji i Handlu 

za styczeń 1946 r.57 dowiadujemy się o pracach nad 
uruchomieniem młyna w Krzyżowej. Uruchomie-
nie zaplanowano na luty. Był to Wilhelm Schlafke 
Mühle, dość duży młyn o zdolności przemiałowej do  
3,6 t na dobę. Planu tego nie udało się zrealizować. 
„Cośmy planowali na miesiąc luty nie zostało zorga-
nizowane: młyna w Lichtenwaldau nie uruchomili-
śmy z powodów technicznych”58. Co ciekawe młyna 
tego prawdopodobnie nigdy nie uruchomiono. Znika 
on bowiem z wszelkich materiałów źródłowych. 

Powoli poszerzała się wiedza administracji pol-
skiej o strukturze gospodarczej powiatu. Już w li-
stopadzie 1945 r. wiedziano o istnieniu 18 młynów 
na terenie powiatu. Na przeszkodzie do ich urucho-
mienia stały nie tylko przyczyny natury technicz-
nej (brak energii i surowca czy młynarzy), ale tak-
że braki transportowe: „Sytuacja aprowizacyjna na 
terenie tutejszego powiatu od razu poprawiłaby się 
po przydzieleniu do Referatu Aprowizacji i Handlu 
przynajmniej 1 auta ciężarowego i 1 osobowego, a to  
w celu zbadania całego powiatu, gdyż jak dotychczas 
praktycznie biorąc ani jeden Urząd należycie powia-
tu nie zbadał. - Dowodem powyższego jest fakt, że 
Grupa Operacyjna, która operowała od zarania pol-
skiej administracji przekazała w dniu 15 września br. 
referatowi aprowizacji 13 młynów, a obecnie liczy-
my ich już 18”59. Informacja o tyle ciekawa, że proto-
koły Grupy Operacyjnej wykazują 10 przekazanych 
młynów. Nie ujmują trzech młynów, których Grupa 
przekazać nie mogła, ponieważ były one wówczas, 
jak to wykazano wyżej, w gestii Wojska Polskiego 
(1) i Armii Czerwonej (2).

Proces przejmowania i uruchamiania młynów  
w powiecie bolesławieckim w okresie 1945-1947 
miał charakter spontaniczny i chaotyczny. Do czerw-
ca 1946 r. zarejestrowano 21 młynów. Nie oznacza 
to, że młyny te pracowały. Działały w warunkach 
zupełnie nieustabilizowanej gospodarki. Do końca 
grudnia 1945 r. nie działało na terenie powiatu pra-
wo przemysłowe60, zaopatrzenie odbywało się w za-
sadzie na wolnym rynku, a system kartkowy działał 
bardzo niedoskonale. Ten spontaniczny proces obej-
mowania i uruchamiania młynów sprawił, że do lu-
tego 1947 r. uruchomiono 16 młynów. Na proces ten 
wpływ miało kilka czynników. Po pierwsze pojawili 
się osadnicy obejmujący młyny. Nie zawsze byli to 
młynarze, jak w przypadku młyna w Dąbrowie Bo-

lesławieckiej, gdzie osadnikowi Stanisławowi Dud-
kowi odebrano w 1948 r. zajęty przez niego młyn, 
uzasadniając, że nie był on młynarzem. Drugim 
istotnym elementem było powstanie zaplecza rolni-
czego, któremu młyny gospodarcze były niezbędne. 
Tak stało się w przypadku młyna w Grodzanowicach 
(Reich Mühle), który od czerwca 1945 r. do połowy 
1946 r. był unieruchomiony, w stanie niezniszczo-
nym najpierw pod opieką niemieckiego właściciela 
E. Reicha, a potem polskiego osadnika, młynarza 
Józefa Chorzempy. Młyn był spory, ponieważ jego 
zdolność przemiałowa wynosiła 6,51 t na dobę, a nie 
pracował ze względu na „(…) brak skupisk gospo-
darstw rolnych”61.

Kolejnym czynnikiem była niezbędna w przy-
padku większości młynów energia elektryczna. Pro-
blem energii był w omawianym okresie dość złożo-
ny i szczegółowe jego omówienie wykracza poza 
zakres tego rozdziału. Faktem jest, że obsadzony przez 
polskiego osadnika Stanisława Wareckiego młyn  
w Mściszowie władze nakazały w 1949 r. rozebrać 
uzasadniając: „Nie można uruchomić z braku prądu”62. 

Ostatnim czynnikiem decydującym o losie mły-
nów był stan fizyczny, w jakim się dany obiekt znaj-
dował w momencie przejmowania go przez Pola-
ków. O zdecydowanie złym stanie młynów źródła 
mówią w trzech przypadkach. 
1. Kampfmayer Mühle w Nowogrodźcu - młyn cał-

kowicie spalony jeszcze przed przybyciem Pola-
ków63;

2. Heinrichsmühle w Zebrzydowej, opisywany 
wcześniej największy młyn w powiecie, który 
został doszczętnie zdewastowany przez Rosjan, 
tak, że jego zdolność przemiałowa spadła z 30 t 
dziennie jeszcze w początku sierpnia 1945 r. do 
800 kg w 1949 r.;

3. Młyn w Wykrotach, całkowicie zniszczony przed 
przybyciem Polaków.64

Od drugiej połowy 1946 r. ilość uruchomionych 
młynów zaczęła wzrastać. Od lutego 1947 r. Refe-
rat Aprowizacji i Handlu zaczął prowadzić regular-
ne statystyki dotyczące ich działalności. Niestety, 
przekazanie w lipcu 1947 r. młynów w gestię Re-
feratu Przemysłu i Handlu zmieniło specyfikę spra-
wozdawczości, w efekcie czego problemy młynów 
uległy „zaciemnieniu” tak, że szczegółowe śledzenie 
ich losów jest praktycznie niemożliwe.

Poniżej przedstawiam dynamikę rozwoju mły-
narstwa w powiecie, ze szczególnym uwzględnie-
niem pierwszej połowy 1947 r.
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Tabela 1. Produkcja młynów i zatrudnienie w nich w powiecie bolesławieckim w latach 1947-1949
Rok Miesiąc Ilość młynów Zatrudnienie Przerób miesięczny w tonach

1947

Luty 16 40 52
Marzec 16 32 45

Kwiecień 16 29 64
Maj 14 23 35

Czerwiec 14 21 42

1948 Czerwiec 16 Brak danych 47
Koniec roku 18 Brak danych Brak danych

1949 21 Brak danych Brak danych

Źródło: Tabela sporządzona na podstawie sprawozdań comiesięcznych Referatu Aprowizacji i Handlu, Patrz: AP Lubań, Staro-
stwo Powiatowe w Bolesławcu sygn. 59 oraz Sprawozdania ogólne i statystyczne, sygn. 66.

Tabela 2. Wykaz młynów w powiecie bolesławieckim w czerwcu 1948 r.

L.p. Miejscowość Nominat Dobowa zdolność przemiałowa 
w tonach

1 Bolesławiec Adamiec-Gracki Zbigniew 4,29

2 Dąbrowa Bolesławiecka Dudek Stanisław 4,29
3 Gościszów Mazurkiewicz Piotr 1,32
4 Grodzanowice Chorzempa Józef 0,00
5 Kraszowice Kramarczyk Mieczysław 3,96
6 Kraśnik Dolny Klimasz Józef 6,93
7 Kraśnik Górny Świerczyński Jan 4,95
8 Krzyżowa Birkowski Józef 3,63
9 Nowogrodziec Szczepański Michał 3,30
10 Ołobok Topolnicki Józef 1,65
11 Parowa Burdzy Józef 1,65
12 Raciborowice Dolne Szelc Franciszek 0,00
13 Raciborowice Dolne Pożoga Stanisław 1,65
14 Tomaszów Tofil Adolf 2,97
15 Warta Bolesławiecka Owczarek Józef 7,26
16 Zebrzydowa Klich Jan 0,00

Razem dobowa zdolność 
przemiałowa w tonach 47,85

Źródło: Tabela sporządzona w oparciu o wykaz zakładów przemysłowych czynnych na terenie miasta i powiatu z dnia 21.06.1948 r.,  
AP Lubań, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 66, s. 135 oraz pochodzący z maja 1948 r. wykaz młynów, ibidem, s. 164. Pod-
stawą obliczenia wielkości przemiału przyjęto, w tym dokumencie normę ustaloną przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów z 
17.06.1947 r., w rubrykach, gdzie norma wskazana wynosi 0,00 normy takiej nie ustalono.

Nie jesteśmy w stanie wskazać, dlaczego nastą-
piło wahanie w ilości młynów oraz skąd wzięła się 
tendencja do spadku zatrudnienia. Możliwe, że wią-
że się ten problem z rolniczym zapleczem młynów. 
Udało się ustalić, jakie młyny pracowały w czerwcu 
1948 r. 

Sytuację prawną młynów w sposób ogólny re-

gulował dekret o ustroju rolnym i osadnictwie na 
obszarze Ziem Odzyskanych i Wolnego Miasta 
Gdańska65. Powoływał on powiatowe (oczywiście 
także wojewódzkie) Komisje Osadnictwa Rolni-
czego, które miały orzekać w sprawie przeniesie-
nia prawa własności nieruchomości ziemskich. Do 
nich należało również określenie, czy ubiegający się 
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o akt nadania „(…) posiada praktyczne przygotowa-
nie do prowadzenia gospodarstwa rolnego (ogrod-
niczego) (…) posiada fachowe wykształcenie rol-
nicze”66. Drugim aktem prawnym było zarządzenie 
Ministra Aprowizacji i Handlu z 29 października 
1945 r. w sprawie wydzierżawienia przemysłu spo-
żywczego osobom prywatnym i idące za nim za-
rządzenie Wojewody Wrocławskiego z 28 sierpnia  
1946 r. w sprawie wydzierżawienia zakładów prze-
mysłu spożywczego67. Zarządzenie stwierdzało, 
że nie podlegają wydzierżawieniu młyny zbożowe  
o zdolności przemiałowej powyżej 15 t na dobę. 
Takich młynów już w roku 1946 w powiecie bole-
sławieckim nie było. Żaden z wymienionych aktów 
prawnych nie stwarzał jasności w zakresie postępo-
wania z młynami, które mogły być wydzierżawio-
ne. Wspomniane zarządzenie nie precyzowało trybu 
wydzierżawiania. Problem ten rozstrzygnął dopiero 
wydany przez Departament Osiedleńczy Minister-
stwa Ziem Odzyskanych 12 kwietnia 1947 r. okól-
nik dotyczący nadawania młynów gospodarczych w 
gminach wiejskich na terenie Ziem Odzyskanych i 
Wolnego Miasta Gdańska68. Stwierdzał on, że: „(…) 
przedmiotem osadnictwa w trybie dekretu z dnia 6 
września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na 
Obszarze Ziem Odzyskanych i b. WM Gdańska są 
młyny gospodarcze o zdolności przemiałowej do 
5 t na dobę, położone na terenie gmin wiejskich,  
o ile nie zostały już wydzierżawione przez spółdziel-
nie Związku Samopomocy Chłopskiej i zgodnie  
z uchwałą Prezydium Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1946 r.”69 Da-
lej okólnik ustalał, że młynarzom należy pozostawić 
działkę do 2 ha użytków rolnych oraz, co istotne, że 
wiatraki, małe młyny jednokamieniowe „(…) należy 
uważać jako dodatek do normalnego gospodarstwa 
pełnorolnego w granicach art. 9 dekretu”70, zatem 
na zasadach gospodarstwa rolnego. Większość mły-
nów powiatu bolesławieckiego kwalifikowała się do 
właśnie tej kategorii. Postępująca stalinizacja życia  
i tzw. „bitwa o handel”, która objęła nie tylko handel, 
ale i problemy własności przedsiębiorstw, zaowoco-
wała pismem okólnym Ministerstwa Ziem Odzyska-
nych z 14 lipca 1948 r. „W związku z przeprowadza-
ną obecnie regulacją na terenie Ziem Odzyskanych  
i b. Wolnego Miasta Gdańska Ministerstwo zawiesza 
działanie okólnika nr 27 z 12 kwietnia 1947 r. w spra-
wie nadawania własności młynów gospodarczych  
w gminach wiejskich na terenie Ziem Odzyskanych  
i Wolnego Miasta Gdańska. W związku z powyż-

szym należy wstrzymać na te obiekty wydawania ak-
tów nadania, a w wypadku już wydanych nie wyda-
wać orzeczenia aktu nadania aż do odwołania”71. Od 
tego momentu rozpoczął się proces starania władz  
o przejęcie młynów z rąk prywatnych i przekazywa-
nia ich spółdzielniom. W praktyce okres, w którym 
możliwe było przekazanie młynów prywatnym wła-
ścicielom w powiecie bolesławieckim, był jeszcze 
krótszy. Sam dekret z 6 września 1946 r. o ustroju 
rolnym i osadnictwie na terenie Ziem Odzyskanych  
i b. Wolnego Miasta Gdańska dotarł do Powiatowe-
go Urzędu Ziemskiego w Bolesławcu 22 listopada  
1946 r. Dnia 14 kwietnia 1947 r. powołano na szefa 
Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolniczego Stani-
sława Wronę (Komisarza Ziemskiego)72, nominowa-
nie członków poszczególnych komisji szacunkowych 
miało miejsce 5 maja 1947 r.73 Instrukcja Minister-
stwa Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie podzia-
łu i regulacji gospodarstw chłopskich została zareje-
strowana w Bolesławcu 30 czerwca 1947 r.74 Zatem 
nadawanie młynów mogło się odbywać pomiędzy 
30 czerwca 1947 a 14 lipca 1948 r. Rzeczywiście,  
w Archiwum Państwowym w Lubaniu zachowały 
się dotąd niesygnowane protokoły posiedzeń Powia-
towej Komisji Osadnictwa Rolniczego. Udało się 
ustalić tylko dwa przypadki nadania młyna:
1. Młyn w Zebrzydowej nadany 18 października 

1947 r. Janowi Klichowi (protokół nr 100, poz. 
55);

2. Młyn w Parowej nadany 29 października1947 r. 
Józefowi Burdzy (protokół nr 105, poz. 45). 
Oba młyny nadano nie na zasadach ogólnych, ale 

jako młyny z przydziałem 2 ha ziemi.
Do listopada 1946 r. młyny działały w warunkach 

gospodarki rynkowej. Rozporządzenie Ministra 
Aprowizacji z 11 listopada zmieniło tę sytuację75. 
Wprowadzało ono zezwolenia A, B i C na handel 
zbożem i produktami przemiału. Wprowadzono tak-
że pojęcie młyna gospodarczego i handlowego. Kry-
terium była tu wielkość przemiału. Jeżeli nie prze-
kraczała ona 10 t na dobę, to młyn taki uznawano za 
młyn gospodarczy i nie mógł on uzyskać zezwolenia 
ani A ani B. Zezwolenie C nie pozwalało na ekspan-
sję rynkową przedsiębiorstwa. Na terenie powiatu 
bolesławieckiego wszystkie młyny były młynami 
gospodarczymi. Oznaczało to, że mogły przemielać 
zboże na zlecenie rolnika oraz przedsiębiorstwa han-
dlowego posiadającego zezwolenie A lub B. Sprze-
daż produktów przemiału była możliwa tylko jeżeli 
pochodził on z opłat przemiałowych pobieranych 
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w naturze (miarka) i to jedynie przedsiębiorstwom 
posiadającym zezwolenie B. W konsekwencji nie 
mogły się w młynach gospodarczych zaopatrywać 
przedsiębiorstwa dalej przetwarzające ich produkt 
(np.: piekarnie, cukiernie, makaroniarnie, browary, 
palarnie kawy itp.). Młyny gospodarcze nie mogły 
rozwijać się, ponieważ nie mogły prowadzić nor-
malnej działalności gospodarczej, przekształcać się 
w hurtownie itp. Nie miały szansy na konkurowanie 
z uspołecznionymi, większymi młynami dysponują-
cymi zezwoleniami A (cały kraj) i B (województwo). 
W efekcie młyny gospodarcze odcięto od źródeł 
zaopatrzenia (pozostała jedynie najbliższa okolica 
z rolnikami jeszcze niezrzeszonymi w rolniczych 
zespołach spółdzielczych) oraz zbytu (tylko przed-
siębiorstwa uspołecznione legitymujące się zezwo-
leniem B). Wszystkim rodzajom przedsiębiorstw 
młynarskich dano 30 dni na dopełnienie zgłoszenia  
w Referatach Przemysłu i Handlu. Nie posiadamy 
bezpośrednich informacji na temat tego procesu kon-
cesyjnego, ale z pewnością nie wszyscy młynarze 
byli w stanie zarejestrować się76.

Tabela 3. Unieruchomienia młynów w powiecie bolesławieckim w 1949 r.
LP Młynarz Miejscowość Data i przyczyna unieruchomienia

1 Michał Szczepański Nowogrodziec  
(ul. Młyńska 2)

02.03.1949, zrzeczenie się z powodów 
podatkowych

2 Józef Chorzempa Grodzanowiec 01.03.1949, zrzeczenie się z powodów 
podatkowych

3 Bronisław Adamowicz Kraszowice 11.04.1949, na własną prośbę, pozostawił 
kamień śrutownika dla własnych potrzeb

4 Stanisław Warzecki Mściszów 01.04.1948, zlikwidowano z braku prądu  
i środków na jego doprowadzenie

5 Franciszek Szelc Raciborowice 11.04.1949, brak środków na remont

6 Jan Klich Zebrzydowa 12.04.1949, przeniesiono do rzemiosła

7 Piotr Mazurkiewicz Gościszów 21.04.1949, zlikwidowany  
z powodu braku dochodów

Źródło: AP Lubań, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, zebrano z danych cząstkowych, sygn. 69.

Wraz z powstaniem w kwietniu 1946 r. pierw-
szych trzech spółdzielni Samopomocy Chłopskiej, 
od maja rozpoczęto kontrolę młynów.

 Od 1948 r. zaczął się proces przejmowania mły-
nów od prywatnych właścicieli w oparciu o cytowa-
ny wcześniej dekret z 6 września 1946 r. (O ustroju 
rolnym...). Na jego podstawie 16 kwietnia 1948 r. 
odebrano młyn Józefowi Birkowskiemu z Krzyżo-
wej i przekazano Gminnej Spółdzielni Samopomoc 

Chłopska w Różence77 oraz 8 czerwca 1948 r. Janowi 
Agackiemu młyn w Modłej przekazując go tejże sa-
mej spółdzielni,78 to samo stało się 2 kwietnia 1949 r.  
z młynem Józefa Owczarka w Warcie Bolesławiec-
kiej, a później Józefa Klimasza, który w czerwcu 
1949 r. tej samej spółdzielni zdał młyn w Kraśniku 
Dolnym. Z powodu braku kompetencji do prowadze-
nia młynów 8 kwietnia 1948 r. wydano orzeczenie  
o odebraniu młyna Stanisławowi Dudkowi w Dą-
browie Bolesławieckiej. Odebranie młyna w Warcie 
Bolesławieckiej Józefowi Owczarkowi poprzedziło 
aresztowanie młynarza już pod koniec 1948 r. przez 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego79 
i zamknięcie młyna. Niestety nie znamy powodu 
aresztowania, ani późniejszego losu młynarza.

W 1949 r. pojawił się nowy termin, ściśle związa-
ny z rodzącą się „nową rzeczywistością” - unierucho-
mienie. Oznaczał on rezygnację nominatów z prowa-
dzenia przedsiębiorstwa. W odniesieniu do młynów 
proces ten najbardziej nasilił się w marcu i kwietniu 
1949 r. Proces ilustruje tabela nr 3.

Jak wynika z tego zestawienia w pierwszych 

dwóch przypadkach zrzeczenie nastąpiło z powo-
dów podatkowych, w przypadku 4 i 5 z braku środ-
ków inwestycyjnych, podobnie było w przypadku 
punktu 7. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że miejsco-
wość Mściszów była najdalej na południowy zachód 
wysuniętą miejscowością powiatu bolesławieckiego, 
od miasta dzieliło ją prawie 20 km, podczas gdy od 
Lubania oddalona była tylko o 7 km. W latach pięć-
dziesiątych z tego właśnie powodu włączono ją do 
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powiatu lubańskiego i dopiero wówczas doprowa-
dzono do niej energię elektryczną właśnie z Lubania. 
Zatem doprowadzenie prądu do młyna oznaczało 
doprowadzenie energii z Gościszowa (około 6 km),  
a taka inwestycja z pewnością przekraczała możli-
wości pojedynczego młynarza. Generalnie wszyst-
kie te przypadki mają wspólny mianownik. Jest nim 
brak środków finansowych wynikający z braku do-
chodów, które mogły pochodzić jedynie z tzw. miar-
ki przemiałowej i to tylko w przypadku, gdy uzyska-
na w ten sposób nadwyżka została zakupiona przez 
przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie na handel 
hurtowy typu B.

W ujęciu statystycznym ilość młynów i ich 
przynależność do określonego sektora w roku 1949 
przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. Zmiany formy własności młynów w powiecie w 1949 r. 
ROK 1949 Sektor prywatny Sektor spółdzielczy Razem

MIESIĄC

Styczeń 15 1 16

Luty 15 1 16

Marzec 14 2 16

Kwiecień 11 2 13

Maj 11 2 13

Czerwiec 10 2 12

Lipiec 9 3 12

Sierpień 9 3 12

Wrzesień 9 3 12

Październik 9 4 13

Listopad 9 4 13

Źródło: Zestawienie sporządzono na podstawie materiałów zawartych w teczce: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, 
sygn. 66. Sprawozdanie Referatu Przemysłu i Handlu z działalności za IV kwartał 1948 r.

Jak widać ilość prywatnych młynów w ciągu  
1949 r. spadła z 15 do 9, a ilość spółdzielczych mły-
nów wzrosła jedynie z 1 do 4, we wszystkich przypad-
kach poprzez przejęcie prywatnych przedsiębiorstw. 
W trzech przypadkach nastąpiła całkowita likwida-
cja przedsiębiorstwa. Istotnym czynnikiem mającym 
poważne znaczenie w kwestii istnienia młynów jest 
także ogólna ilość ludności. Powiat bolesławiecki li-
czył w 1948 r. 25,7 tys. mieszkańców,80 podczas gdy 
w 1939 r. mieszkało w nim 74,3 tys. osób81. Biorąc 
pod uwagę znacznie mniejszą liczbę miszkańców 

powiatu w 1948 r., w stosunku do 1939 r., prawo nie-
sprzyjające działalności gospodarczej oraz możliwo-
ści kapitałowe ludności polskiej wydaje się, że utrzy-
manie infrastruktury młynarskiej nie było możliwe.  
W późniejszym czasie ilość prywatnych młynów 
jeszcze bardziej spadła, do 6 w 1958 r.82 i 4 w 1959 r.83 
Zwiększeniu uległa ilość młynów uspołecznionych 
dochodząc w 1963 r. do 784.

Tabela nr 5 zawiera wykaz młynów istniejących 
na terenie powiatu, występujących w różnorodnym 
materiale archiwalnym wytworzonym przez wła-
dze polskie. Interesujące jest to, że nie udało się 
autorowi natrafić na tego typu pełną inwentaryza-
cję młynów. Wydaje się, że władze polskie w okre-
sie 1945-1950 nigdy nie dysponowały pełnym ich 
wykazem. Jak wynika z tego zestawienia, w wielu 

wypadkach nie udało się ustalić danych niemiec-
kiego właściciela, ani nawet wielkości produkcji.  
W okresie po 1947 r. zainteresowania władz skie-
rowane były raczej na przenoszenie własności  
z prywatnej na spółdzielczą niż na działania zmie-
rzające do uratowania zastanej infrastruktury mły-
narskiej. Dzieje bolesławieckiego młynarstwa 
tego okresu okazały się niezwykle dramatyczne. 
Przemysł, który można by określić mianem „drob-
ny”, stanowiący zaplecze dla rolnictwa regionu,  
w momencie przełomowym, czyli czasem pomię-
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Tabela 5. Wykaz młynów powiatu bolesławieckiego 1945-1949

Lp. Miejscowość

Niemiecka 
nazwa młyna 
lub niemiecki 

właściciel

Polscy nominaci Typ młyna Zdolność
przemiałowa Uwagi

1 Bolesławice Brak danych Sękowski Ignacy od 
01.08.1946 Elektryczny Brak danych

2 Bolesławiec Mühle Rau Adamiec-Gracki 
Zbigniew Elektryczny 4,29 Uruchomiony 

w grudniu 1945

3 Brzeźnik Brak danych Bommer Ludwik Brak danych Brak danych

4 Czerna Brak danych Mierzwa Andrzej Elektryczny Brak danych

5 Dąbrowa 
Bolesławiecka Krüger Mühle

Dudek Stanisław 
14.06.1946-1948
Mazurkiewicz Piotr od 
22.02.1949

Wodno- 
elektryczny 2,64

6 Gościszów
Mühle u. 
Bäckerei Ernst 
Freud

Szewczyk Józef Wodno- 
elektryczny 1,5

7 Gościszów Brak danych
Mazurkiewicz Piotr do 
22.02.1949
Mazurkiewicz Rafał

Wodno- 
elektryczny 1,2

8 Grodzanowice Reich Mühle Chorzempa Józef Elektryczny 6,51

9 Iwiny Brak danych Klich Sylwester od 
19.08.1946 Brak danych Brak danych

10 Kraśnik Górny Concordia 
Mühle Świarczyński Jan Wodno- 

elektryczny 3,3

11 Kraśnik Dolny Winter Mühle

Klimasz Józef 1948-
1949
Od 1949 GS SCh 
w Kraśniku Dolnym

Wodno 
elektryczny 4,62

12 Kraszowice Brak danych Kramarczyk Tadeusz Elektryczny 2

dzy wojną a pokojem, okazał się najważniejszym 
dla zapewnienia warunków przeżycia jesieni i zimy  
1946 r. przez pierwszych osadników polskich, pozo-
stałej ludności niemieckiej oraz mas ludności prze-
mieszczającej się z zachodu na wschód. Natomiast 
wraz z postępującą po wojnie stabilizacją społecz-
no-gospodarczą jego rola malała. Późniejsze zmiany 
ustrojowe spowodowały, że władze starały się prze-
nieść punkt ciężkości produkcji młynarskiej na mły-
ny uspołecznione, co udało się, gdy prywatne młyny 

zostały odcięte od rynku zbytu. Gorzelnie, najpierw 
intensywnie eksploatowane i dewastowane przez 
Rosjan objęte zostały monopolem spirytusowym. 
Wraz ze stalinizacją życia politycznego i gospodar-
czego prawa rynkowe przestawały działać i istnienie 
zarówno młynów, jak i gorzelni uzależnione było od 
politycznych decyzji, a nie potrzeb mieszkańców. 
Los bolesławieckich browarów okazał się szczegól-
nie smutny. Ich historia nie znalazła kontynuacji na 
polskim Śląsku.
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13 Krzyżowa
Wilhelm 
Schlaffke 
Mühle

Birkowski Józef do 
16.06.1948
GS SCh 
od 10.11.1949

Elektryczny 3,6

14 Lubków Brak danych Kubuś Józef (1949) Wodny Brak danych

15 Krępnica Brak danych Tęcza Józef Elektryczny 0,5

16 Mierzwin Brak danych Adamiec Bolesław Wiatrowy Brak danych

17 Mierzwin Henkel Mühle Brak danych Brak danych Brak danych

18 Modła Brak danych

Agacki Jan do 
08.08.1948
GS SCh Różenka od 
08.08.1948

Wodno- 
Elektryczny 1,96

19 Mściszów Brak danych Warecki Stanisław Elektryczny Brak danych

20 Nowogrodziec Simon Mühle

Wojsko Polskie mjr 
Budkiewicz 1945,
Wróbel Szymon 1945-
1946
Szczepański Michał 
1948-1949

Elektryczny 3,3

21 Nowogrodziec Kampfmayer 
Mühle Brak danych Brak danych Brak danych Całkowicie 

zniszczony

22 Ołobok Brak danych Topolnicki Józef Wodny 1,65

23 Osła Brak danych

Ćwik Jan 1948-1954
Spółdzielnia 
Produkcyjna im 
Ludwika Waryńskiego 
w Osłej od 13.09.1954

Elektryczny 2,64

24 Parowa Brak danych Burdzy Jan 1947-1949 Wodno- 
elektryczny 1,65

25 Podgrodzie 
(Raciborowice) Brak danych Sikorski Damazy od 

03.08.1946 Wodny Brak danych

26 Raciborowice 
Dolne Brak danych Szelc Franciszek od 

14.09.1945
Wodno- 
elektryczny Brak danych

Młynarz 
otrzymał akt 
nadania

27 Raciborowice 
Dolne

Engwicht 
Mühle

Pożoga Stanisław od 
20.04.1948

Wodno- 
elektryczny 1

28 Tomaszów 
Bolesławiecki

Heilmann 
Mühle

Tofil Adolf 1945-1949
GS SCh  
w Tomaszowie Bol.  
od 1949

Wodny 0,6

29 Warta 
Bolesławiecka Brak danych

Owczarek Józef 1948-
1949
Od 24.12.1948 
nieczynny, 
zabezpieczony przez 
PUBP

Elektryczny 5,28
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Przypisy:

1. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 70, s. 463.
2. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 131, Aneks do protokołu 
zdawczo-odbiorczego nr 16 z dnia 15.09.1945 r., s. 87.

30 Wierzbowa Brak danych Rakoczy Leon od 1946 Brak danych Brak danych
Uruchomiony 
01.01.
1947

31 Wykroty Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Obiekt 
całkowicie 
zniszczony

32 Wykroty Kampfmayer 
Mühle Roman Ignacy Wodny 0,5

33 Zebrzydowa
Heinrichsmühle
Wł. Heinrich 
Schenzel

Klich Jan Wodny
Do sierpnia 
1945- 30
Później 0,8

Młyn 
zdemontowany 
przez Rosjan

Źródło: Tabela opracowana w oparciu o różne cząstkowe źródła: AP Lubań, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Bolesławcu, sygn. 19, Organizacja źródeł informacji statystycznej, k. 1, AP Lubań, Starostwo Powiatowe w Bole-
sławcu, sygn. 20, k. 9., Sprawozdanie Referatu Przemysłu i Handlu z działalności za IV kwartał 1948 r., AP Lubań, 
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 66, s. 153.

Adam Baniecki

Młyn w Osłej, ok. 1941 r.
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3. Ibidem, „Obecnie nieczynny z powodu braku surowców. Nadaje się do uruchomienia w każdej chwili po dostarczeniu surowców  
i paliwa”. Informacja Grupy Operacyjnej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów [dalej: GO KERM] z 30.06.1945 r. dla Starosty 
Powiatowego, s. 148.
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1945 r., bp.
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9. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 131, Protokół nr 20 z posie-
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12. Specjalny Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(12. Pułk Kawalerii) w Bolesławcu w 1945 r. (część II)

W części pierwszej przedstawione zostały zagad-
nienia dotyczące dyslokacji i organizacji pułku, jego 
mocy bojowej, zadań jakie wykonywał, obiektów 
koszarowych i mieszkalnych. W tej części przed-
stawione zostaną kwestie związane ze stanem oso-
bowym, końmi, szkoleniem wojskowym, zabezpie-
czeniem kwatermistrzowskim oraz rozformowaniem 
pułku.

Stan osobowy

Pułkiem dowodził ppłk dypl. Aleksander Iwasz-
kiewicz, Rosjanin - oficer Armii Czerwonej (dalej: 
ACz) oddelegowany we wrześniu 1944 r. do Woj-
ska Polskiego. Na to stanowisko wyznaczony został 
z zajmowanej uprzednio funkcji szefa sztabu 2. Sa-
modzielnej Brygady Zaporowej I Armii Wojska Pol-
skiego I Frontu Białoruskiego (dalej SBZ)1. Korpus 
oficerski według deklarowanej przynależności naro-
dowej w większości był polski. Wśród 91 oficerów 
64 stanowili Polacy, 20 - Rosjanie, 4 - Ukraińcy, 2 
- Białorusini, 1 - Żyd. Jednak na wielu stanowiskach 
„pierwsze skrzypce grali” rodowici Rosjanie bądź 
oficerowie, którzy przeszli „chrzest bojowy” w ACz 
(aż 32). W dowództwie pułku: dowódca i szef sztabu 

to Rosjanie, zastępcy dowódcy do spraw polityczno-
-wychowawczych i liniowych - Polacy, kwatermistrz 
był Ukraińcem, dowódcy: dywizjonu kawalerii i ba-
talionu zmotoryzowanego, 2. szwadronu ułanów, 
kompanii cyklistów byli Rosjanami, dowódcy bate-
rii artylerii i moździerzy oraz kompanii samochodów 
pancernych to Białorusini. „Obcokrajowcami” było 
także kilku szefów służb. Za to wszyscy oficerowie 
polityczno-wychowawczy byli Polakami, a w służ-
bie informacyjnej połowa.

Mimo, iż etat pułku przewidywał miejsce dla 116 
oficerów, nigdy tej liczby nie osiągnął. W pełni po-
kryte były potrzeby służby sanitarnej, korpusu arty-
lerii, łączności, chemicznej, służby samochodowej, 
uzbrojenia i budowlanej oraz wojsk inżynieryjno-
-saperskich. W tym gronie dwóch żołnierzy miało 
przekroczoną „pięćdziesiątkę”, dwudziestolatków  
i młodszych było stu trzydziestu dwóch. Najstar-
szym był szef służby samochodowej mjr Sergiusz 
Ogoń-Doganowski - 54 lata. Dowódca miał 33 lata, 
szef sztabu 35, a kwatermistrz 36. Najmłodszymi 
oficerami byli trzej Polacy, z których ppor. Edward 
Kornak, dowódca 4 plutonu samochodów pancer-
nych miał niespełna 18 lat. W korpusie oficerskim 
dominowali podporucznicy (38) i chorążowie (29).

 

Najniżsi stopniami oficerowie rozpoczynali służbę  
w szeregach 1 Armii Wojska Polskiego (dalej AWP) 
w 1944 r. Kursy oficerskie w Riazaniu ukończyło 14, 
a w ośrodkach szkolenia, już na terenach wyzwolo-
nych w latach 1944-1945, szlify oficerskie zdoby-
ło 11.

 
Co najmniej 30-osobowa grupa podoficerów 

przeszła do korpusu oficerskiego „z marszu”, pod-
czas działań wojennych. Z tej liczby pochodziło 20 
byłych podoficerów Wojska Polskiego okresu mię-
dzywojennego. Trzej młodzi oficerowie skończyli 
przedwojenne szkoły podchorążych rezerwy (w tym 
chor. Włodzimierz Kowalski). 20 oficerów, 78 pod-
oficerów i 56 szeregowych wzięło udział w wojnie 
z III Rzeszą w 1939 r., a 963 na frontach II wojny 
światowej2.

Tylko trzej oficerowie mieli odwagę przyznać 
się do udziału w walkach ugrupowań partyzanckich:  
w oddziale „lewicowym”, w bliżej nieokreślonym 
i Armii Krajowej (chor. Włodzimierz Kowalski),  
a jeden deklarował przynależność do Polskiej Partii 
Robotniczej. Za zasługi wojenne odznaczonych było 
44 oficerów pułku (w tej liczbie 32 orderami i meda-

Aleksander Iwaszkiewicz w mundurze oficera Wojska Polskiego, 
źródło: (IPN, 1855-228)
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lami polskimi). Najwyższymi prestiżowo Orderami 
Suworowa i Kutuzowa (obydwa posiadał dowódca 
pułku) oraz Orderem Czerwonej Gwiazdy uhono-
rowano 9. Wśród Polaków - oficerów najwięcej 
odznaczeń, w tym Virtuti Militari V klasy posiadał 
dowódca 1. szwadronu ułanów dywizjonu kawale-
rii rotmistrz Aleksander Szymczak, przedwojenny 
podoficer. Krzyżem Walecznych odznaczonych było 
12 oficerów, w tym m.in.: podporucznicy - Zygfryd 
Janczar, Władysław Bergiel, Jan Kolasa, Stanisław 
Szarłat oraz chor. Franciszek Hordziejewicz. Wśród 
33 oficerów odznaczonych medalem Zasłużony na 
Polu Chwały znaleźli się podoficerowie okresu mię-
dzywojennego. W tej grupie byli: porucznicy Adam 
Mięsko i Henryk Wawrzynowicz oraz podporucz-
nicy: Józef Boguta, Władysław Kędzia, Julian Pie-
truszka i Franciszek Ratajczak.

Oficerowie pułku nie legitymowali się zbytnim 
wykształceniem. Wyższe posiadało 6 (w pułku jesz-
cze dwóch podoficerów), średnie - 38, a 1 ukończył 
tylko 4 klasy szkoły powszechnej. Nawiasem mó-
wiąc, w tamtym okresie nie wykształcenie było prio-
rytetem w nadawaniu stopni wojskowych. Zwracano 
wówczas uwagę przede wszystkim na zaangażowa-
nie polityczne i postawę w służbie. Mniej ważnymi 
były predyspozycje do wykonywania zadań na okre-
ślonych stanowiskach. Taką oszałamiającą karie-
rę zrobił m.in. zastępca dowódcy pułku (wcześniej  
2. SBZ) do spraw polityczno-wychowawczych  

Antoni Punda - w niespełna 3 lata przebył drogę od 
chorążego do pułkownika. Posiadał wykształcenie 
w zakresie 7 klas szkoły powszechnej3. Większość 
żołnierzy służby zasadniczej (stanu zmiennego)  
z ukończonymi 2 - 3 klasami przyznawało się do pra-
cy w gospodarstwach rolnych. Gros „bardziej edu-
kowanych” to szoferzy, kowale, tapicerzy, stolarze. 
Bardzo wielu żołnierzy - szeregowych zmobilizowa-
no do Wojska Polskiego w sierpniu 1944 r. W puł-
ku służyło 11-16 kobiet (w dniu 2 lipca: 2 oficerów,  
1 pełniący obowiązki oficera, 3 podoficerów, 5 sze-
regowych.), wśród nich ppor. Klaudia Iwaszkiewicz, 
Ukrainka, żona Aleksandra - dowódcy.

Według spisu opatrzonego datą 17 września  
1945 r.4 pułk liczył 1050 żołnierzy. Najliczniejsze 
grupy to żołnierze pododdziałów piechoty (460)  
i kawalerzyści (212).

Oficjalnym językiem urzędowym był język pol-
ski. Oficerowie czerwonoarmiści oddelegowani do 
Wojska Polskiego z reguły pisali po rosyjsku (np. 
prośby o udzielenie urlopów), a na kierowanych 
do nich meldunkach w języku polskim adnotacje  
w wielu przypadkach wykonywali cyrylicą. Podob-
nie czynił dowódca pułku. Swoje pisma do przełożo-
nych sporządzał odręcznie po rosyjsku, które czasa-
mi dołączano do polskich tłumaczeń. Dotyczyło to 
także brudnopisów rozkazów bądź zarządzeń szefa 
sztabu. Pod rozkazami obydwaj podpisywali się po 
polsku. Ogromna większość oficerów posługiwała 

Spotkanie z żołnieżami 18 BA, 25 rocznica powstania brygady i Dnia Zwycięstwa 1987 r., od lewej płk Kazimierz Nienartowicz, 
płk Aleksander Iwaszkiewicz, por. Henryk Woś i por. Zygmunt Borowski. fot. D. Gulowaty
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się językiem polskim przeplatanym rusycyzmami,  
a język pisany trącił rosyjską składnią. W meldun-
kach używano na ogół nazw miejscowości niemiec-
kich w transkrypcji polskiej, niestety zniekształcanej. 
Stąd też czasami występuje trudność identyfikacji opi-
sywanych zdarzeń z miejscem faktycznych wydarzeń.

Każdy oficer i podoficer, pełniący służbę w pułku 
musiał podpisać stosowną deklarację. Dla przykładu 
starszy sierżant Aleksander Sawicki złożył podpis 
pod następującym tekstem: „Stwierdzam, że p. 2, cz. 
II Regulaminu Służby Wewnętrznej omawiające sta-
nowisko oficera (podoficera), jest mi znany w całej 
osnowie. Oświadczam, że wykonywać będę ściśle 
rozkazy przełożonych, których ustanowił Przewod-
niczący Krajowej Rady Narodowej, jako najwyższy 
zwierzchnik Polskich Sił Zbrojnych, że nie należę  
i należeć nie będę do żadnych organizacyj, związ-
ków i stowarzyszeń tajnych, że będę się przeciw-
stawiał wszelkim próbom podważenia powagi  
i autorytetu Naczelnych Władz w państwie: KRN  
i PKWN - jako próbom godzącym w ideę demokra-
cji i zasadę jedności Narodu Polskiego, walczącego 
o utrwalenie wolności i niepodległości Polski, że 
podpisałem niniejszą deklarację prawdziwym moim 
nazwiskiem.”5.

Konie

Koniom zawsze poświęcano wiele czasu i uwa-
gi. Jeśli stwierdzono nieprawidłowości w służbie 
wobec żywego inwentarza mogące powodować 
uszczerbek jego kondycji - natychmiast wyciągano 
wnioski dyscyplinarne. Najczęściej stosowaną karą 
był kilkudniowy areszt. Za niedbalstwo i niedopilno-
wanie porządku w stajni spotkało to m. in. jednego  
z wachmistrzów, dwóch żołnierzy, a za spanie na 
służbie kilku ułanów. W pierwszych tygodniach bo-
rykano się z niedoborem osprzętu zaprzęgowego. 
Podczas jednego z przeglądów oceniono, że 60% 
koni wymaga ponownego podkucia, a 30% z nich 
stoi uwiązanych sznurkami u żłobu! 10 lipca dowód-
ca pułku zwracał uwagę, że ok. „70% z 294 koni po-
debranych przez nas jako zdobycz wymaga dłuższe-
go wypoczynku, dla nabrania ciała. Tylko 76 głów, 
na których uczę jazdy kawaleryjskiej, są mniej wię-
cej dobrymi końmi”. Wykazano 21 koni stacjonarnie,  
a 16 ambulatoryjnie chorych6.

Opiekę medyczną nad końmi sprawowali dwaj 
Rosjanie - lekarz i felczer weterynarii, a w dywi-
zjonie kawalerii dwaj felczerzy. Obowiązujący dla 

12. Specjalnego Pułku etat przewidywał miejsce dla 
413 koni, łącznie z tymi, które były zaangażowane 
do pracy w polu. Wraz z upływem czasu ich licz-
ba stopniowo zmniejszała się. Jedną z większych 
operacji przekazywania koni do dyspozycji innych 
jednostek organizacyjnych przeprowadzono 23 paź-
dziernika, kiedy to 180 sztuk (108 wierzchowych, 14 
artyleryjskich i 58 taborowych) wraz z 30 furmanka-
mi parokonnymi przekazano do dyspozycji dowódz-
twa Wojsk Wewnętrznych woj. katowickiego. Konie 
odprowadziła grupa 41 ludzi (w tym 23 jeńców nie-
mieckich)7.

Szkolenie ogólnowojskowe, specjalistyczne, 
bojowe i polityczne

Po sformowaniu pułku 1 lipca wydano podod-
działom broń i amunicję. Z tym dniem przystąpiono 
do szkolenia ogólnowojskowego, specjalistycznego 
i bojowego według programów opracowanych przez 
dowództwo korpusu. Do głównych zagadnień zali-
czano: zapoznanie żołnierzy z regulaminami woj-
skowymi (zasady pełnienia służby wewnętrznej, 
obowiązki żołnierza wobec przełożonego), dosko-
nalenie umiejętności z wyszkolenia chemicznego, 
saperskiego, fizycznego, sanitarnego i strzeleckiego,  
a także działania taktycznego na polu walki, musztry, 
topografii. Tematykę narzucano z góry. Pierwszymi 
zrealizowanymi tematami ze szkolenia politycznego 
były m.in.: „Korpus bezpieczeństwa na straży bez-
pieczeństwa i porządku kraju”, „535 rocznica bitwy 
pod Grunwaldem”, „Tradycja Święta Żołnierza”  
i „Zakończenie wojny na Dalekim Wschodzie”. 
Szkolenie specjalistyczne zróżnicowane było  
w zależności od pododdziału. Kawalerzyści mu-
sieli posiąść minimum wiedzy dotyczącej „obycia  
z  końmi”: jazdy wierzchem i działania sekcji kon-
nej w obronie. Żołnierze piechoty pogłębiali umie-
jętności działania na polu walki. Z kolei artylerzyści 
doskonalili znajomość budowy i eksploatacji dział  
i moździerzy oraz pracy na stanowisku ogniowym  
i kierowanie ogniem działonu. Łącznościowcy uczy-
li się budowy linii telefonicznych, obsługi i eksplo-
atacji połączonych łącznic induktorowych i brzę-
czykowych, a także określania i usuwania drobnych 
uszkodzeń w aparatach UNA-F8. 

Głównym zadaniem pierwszych tygodni istnienia 
jednostki było przeprowadzenie odpowiednich szko-
leń w zakresie ugruntowania zasad współdziałania 
we wszystkich komórkach organizacyjnych. Poziom 
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wyszkolenia osobistego był bardzo zróżnicowany. 
Funkcjonowało przekonanie, że najwartościowszą 
grupę stanowią ci spośród oficerów i podoficerów, 
którzy swoją przygodę z mundurem rozpoczęli już  
w II Rzeczypospolitej i przeszli chociażby część 
szlaku bojowego. Była to niemała grupa osób. Praw-
dą jest również, że zwłaszcza podoficerowie mie-
li trudności z czytaniem i pisaniem, co w pewnym 
stopniu utrudniało kontakt z podwładnymi. Na po-
czątku lipca dowódca pułku rozkazał: „Dla podnie-
sienia poziomu wyszkolenia bojowego podoficerów 
batalionu zmotoryzowanego i dywizjonu kawale-
rii zorganizować 10-dniowy zbór dowódców dru-
żyn i najsłabszych zastępców dowódców plutonów  
w sprawach liniowych”. Utworzono grupę złożoną  
z podoficerów (nawet w stopniu plutonowego)  
i szeregowych rozpoczynając szkolenie z myślą  
o przyszłej kadrze zawodowej. Egzaminy zdało 68 
żołnierzy. Tych, którzy otrzymali najwyższe oceny 
mianowano nawet o dwa stopnie wyżej. Dla przy-
kładu plutonowymi zostali starsi strzelcy: Bronisław 
Downar i Bolesław Kacpuro.

Dwukrotnie przeprowadzono pułkowe sprawdze-
nia stanu osobowego i gotowości bojowej, kontro-
lę zaopatrzenia artyleryjskiego oraz przegląd koni  
i uzbrojenia. W meldunku operacyjnym z 19 lipca 
dowódca pułku chwalił się, że „pododdziały bata-
lionu zmotoryzowanego na zarządzony o 5.30 alarm 
ćwiczebny wyszły na miejsce zboru w 10-12 mi-
nut”9. Jednak zupełnie odmienny przebieg miał alarm  
z wymarszem na 5 km (koniec sierpnia). Pułk był 
gotów razem z tyłami pierwszego rzutu w 50 minut. 
Ale nie popisali się tym razem artylerzyści, gdyż po-
zostawili w koszarach działo. Niektórzy oficerowie 
wyszli bez osobistego oporządzenia i ckm-ów, nie 
zadbano o zabezpieczenie w wodę. Owsa dla koni 
wzięto tylko na jeden dzień, a kowale zapomnieli 
podków. Dowódca zagroził odpowiedzialnym za ten 
stan rzeczy „sądem, jeśli sytuacja się powtórzy”10. 

Do treningu ogniowego i oceny praktycznego 
wykonania strzelań z etatowej broni wykorzysty-
wano strzelnicę urządzoną przez stacjonujące tu do 
zakończenia wojny wojskowe jednostki Wehrmach-
tu. Znajdowała się ona w odległości około 2 km od 
koszar w kierunku południowym, po prawej stronie 
drogi Bolesławiec-Lwówek Śl. Zaadoptowano czte-
ry stanowiska do prowadzenia ognia: dwa na odle-
głość 25-50 (broń krótka) oraz 250 i 350 metrów. 
Strzelnica zabezpieczona była po bokach nasypami 
w wysokości 3 m z betonowymi schronami, a przed-

nia jej część ścianą żelazo-betonową o wysokości  
5 m z kulochwytem. Planowano jej rozbudowę. „Dla 
przeprowadzenia ostrego strzelania z ckm, moździe-
rzy i 45 mm dział; miejsce zostało podebrane lecz 
z powodu żniw roboty wstrzymano” - napisano w 
jednym ze sprawozdań11. 14 lipca został oddany do 
użytku tor ćwiczebny. Do najważniejszych zadań, ja-
kie stały przed żołnierzami były: na linii wyjściowej 
rozpocząć prowadzenie ognia z automatu, wrzucić 
trzy granaty do okopu, przeczołgać się pod zasie-
kami, przeskoczyć okop i płot, następnie przejść do 
walki na bagnety, najpierw na powierzchni, później 
w kolejnym okopie, gdzie były ustawione 3-4 kukły 
ćwiczebne do pchnięcia bagnetem...12

Rozpoczęcie służby ochronnej w obozach gru-
pujących niemieckich jeńców wojennych i praca  
w majątkach ziemskich spowodowały, że praktycz-
nie od września zaprzestano szkolenia w pododdzia-
łach. Szkolenie polityczne, dotychczas traktowa-
ne priorytetowo, realizowano tylko sporadycznie,  
organizując zajęcia podczas indywidualnych rozmów  
i w formie pogadanek dla niewielkich grup.

Praca polityczna

Za całokształt pracy polityczno-wychowawczej 
odpowiadała sekcja polityczna. Na jej czele stał 
zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wy-
chowawczych, który miał do dyspozycji instruktora 
propagandy w słowie i piśmie, instruktora oświaty, 
lektora pułku, bibliotekarza i kierownika klubu żoł-
nierskiego. Temu ostatniemu podlegali: kierownik 
biblioteki z bibliotekarzem, kino-radio-mechani-
kiem oraz szoferem. Stanowiska te zajmowały „oso-
by mundurowe”.

Pracę polityczno-wychowawczą prowadzo-
no w oparciu o otrzymywane ze sztabu korpusu 
konspekty. Do 12 lipca, raz w tygodniu, a później  
w poniedziałki, środy i piątki szeregowi i podofice-
rowie niezawodowi uczestniczyli w szkoleniu poli-
tycznym. W pozostałe dni przeznaczano jedną go-
dzinę na informację polityczną, w czasie której pół 
godziny rezerwowano na czyszczenie broni13. Ilość  
i jakość oraz energia, z jaką przystępowano do zajęć, 
uzależniona była od rangi danego wydarzenia. We 
wrześniu praca aparatu polityczno-wychowawczego 
ukierunkowana była na przygotowanie żołnierza do 
demobilizacji, „pouczenie o obowiązkach żołnierza 
jako osadnika po zdemobilizowaniu”14.

Jeszcze wczesną jesienią żołnierze byli przeko-
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nani, że w związku z pełnieniem służby ochronnej 
w obozach „na zimę z wojska nie pójdą”. Nastro-
je wśród stanu osobowego zmieniły się, kiedy od 
drugiej dekady października przekazywano obozy 
jenieckie ACz, a kolejne grupy jeńców wojennych 
odsyłano transportami „w dalszą podróż”.

 
Na ofi-

cerach polityczno-wychowawczych spoczywało 
szereg bardzo trudnych zadań. Od najprostszych, 
których celem było wierne przekazanie rozkazów  
i zarządzeń dotyczących zamierzeń osiedleńczych 
po te, praktycznie nie do zrozumienia dla przeciętne-
go obywatela, dlaczego przyjaciel, sojusznik i wier-
ny towarzysz broni przesunął granicę wschodnią 
Polski, odebrał własność prywatną…

Działalność kulturalno-oświatowa

10 sierpnia pod nadzorem instruktora oświatowe-
go pułku ppor. Karola Żałobniaka rozpoczęto kurs 
likwidacji analfabetyzmu.

 
39 żołnierzy podzielono 

na trzy grupy. Sierż. Stanisławę Frankiewicz, chor. 
Franciszka Hordziejewicza i chor. Włodzimierza 
Kowalskiego uczyniono odpowiedzialnymi za pro-
wadzenie zajęć codziennie, z wyjątkiem niedziel 
i świąt w godzinach 17.30-19.30. W następnym 
miesiącu naukę prowadzono już w jednej grupie,  
w godz. 7.30-9.15. Pod koniec września tylko 27 
szeregowych nie potrafiło czytać i pisać (cztery kla-

sy skończyło 323 na ogólną liczbę 1037 żołnierzy 
ujętych w wykazie statystycznym)15.

Ważnym elementem kształtowania postaw 
żołnierskich i obywatelskich było uczestnictwo  
w seansach filmowych. Korzystano z sali kinowej  
w mieście. Pierwszy raz projekcja filmu odbyła się  
3 lipca w kinoteatrze Metropol. O ile kadra zawodo-
wa miała możliwość nieskrępowanego uczęszczania 
na zabawy taneczne, o tyle zorganizowanie takiej 
imprezy dla żołnierzy stanowiło problem. Wiado-
mo, że zafundowano im taką rozrywkę w niedzielę  
16 września w świetlicy pułkowej. Pułk posiadał 
własną orkiestrę. Trzynastoma muzykami kierował 
kapelmistrz - plut. pchor. Jan Madajewski16.

Religijność żołnierzy

W etacie pułku nie przewidziano miejsca dla oso-
by duchownej. Dowódca w jednym z pierwszych 
raportów informuje przełożonych o kłopotach z tym 
związanych: „Skład osobowy - żołnierze proszą  
o skierowanie ich do kościoła, lecz kapelana woj-
skowego u nas nie ma - jest tylko ksiądz cywilny 
i to Polak niemiecki?”17. Żołnierze uczestniczyli 
w coniedzielnych (świątecznych) nabożeństwach. 
Zorganizowane grupy wychodziły do kościoła pod 
dowództwem wyznaczonego oficera. Przed świętem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w dniach 

Pododdział plut. Machowienki (1 szwadron dyonu kawalerii) lipiec 1945 r., zdjecie ze zbiorów córki Danuty Machowienki
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2-5 sierpnia, na terenie koszar, chętni żołnierze wzię-
li udział w spowiedzi i przystąpili do komunii świę-
tej. W sobotę, już o siódmej rano, na placu apelowym 
odbyła się Msza św. i kazanie, a o dziesiątej w nie-
dzielę 5 sierpnia modlono się w kościele pw. WNMP 
i Św. Mikołaja, w intencji „poległych dusz”18.

Udział w uroczystościach

24 czerwca 1945 r. na moskiewskim Placu Czer-
wonym odbyła się Defilada Zwycięstwa. Dowódca 
pułku rozkazał, by ów dzień: „niedzielę uważać za 
dzień święta Zwycięstwa Demokracji Narodu Pol-
skiego”. O godz. 18.00 w sali miejskiego kinoteatru 
na uroczystej odprawie zameldowało się 70% stanu 
osobowego. W niecały miesiąc później jubileusz 
Grunwaldzkiej Victorii dowódca polecił „uważać 
jako wielkie święto narodowe narodu polskiego 
(…) na cześć 535 rocznicy bitwy pod Grunwaldem,  
w której naród polski wraz z narodem litewskim roz-
bił niemieckich krzyżaków - odwiecznych wrogów 
narodu polskiego”. W przeddzień, 14 lipca o 20.00  
z udziałem przedstawicieli władz cywilnych cały 
stan osobowy wziął udział w uroczystej akademii, po 
niej w koncercie, a od 23.00 w tańcach. Dokładnie  
w dniu święta odbyły się: miting na placu przed ratu-
szem, defilada pododdziałów pułku koło magistratu 
(w szyku pieszym, bez artylerii), zawody sportowe 
na terenie miasta, uroczysty obiad, a wieczorem ko-
lejny koncert w sali kino-teatru Odeon19.

Ewenementem było uczczenie rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego - pierwsze po wojnie  
i później zaniechane na długie lata w oficjalnych 
państwowych obchodach. W rozkazie z 1 sierpnia  
1945 r. dowódca oznajmił, że o godzinie 21.00  
w teatrze Odeon „odbędzie się żałobna akademia 
ku czci poległych w walce z najeźdźcą hitlerow-
skim w czasie Powstania Warszawskiego w roku 
1944 pierwszego sierpnia”20. Kilka dni później, 15 
sierpnia uczczono Święto Żołnierza. Dowódca pułku  
w napisał m.in.: „Po wielu latach niewoli i cierpień 
po raz pierwszy w tym roku obchodzimy Święto 
Żołnierza w Wolnej, Niepodległej, Demokratycznej 
Polsce”. Początek świętowania w pułku wyznaczono 
na ósmą, przeprowadzono dwugodzinną pogadankę 
nt. Święta Żołnierza. W programie obchodów zna-
lazły się m. in. strzelanie oficerskie z broni krótkiej,  
a dla pozostałych z długiej, zawody sportowe na sta-
dionie, a po obiedzie „masowe tańce i gry” w klubie 
pułkowym. Po kolacji uczestnicy uroczystości udali 

się na akademię w Domu Żołnierza i koncert21.
Pretekstem do chwili odpoczynku, jak się 

okazało ostatni raz w historii pułku, był dzień  
3 września, związany z zakończeniem wojny na  
Dalekim Wschodzie. Przed południem przeprowa-
dzono dwugodzinne pogadanki „na tle politycz-
nym”, po południu odbyły się zawody lekkoatletycz-
ne, a wieczorem uroczysta akademia, w której udział 
wzięli przedstawiciele miejscowych władz, ludność 
cywilna i wojsko ACz.

Sport i organizacja zawodów

Pomimo że, jedynym obiektem sportowym, ja-
kim dysponowali bolesławieccy żołnierze było bo-
isko, to organizowano wiele różnorodnych zawodów 
sportowych. 22 lipca w pływaniu na 100 m zwycię-
żył chor. Marian Pernak (kierownik klubu), a na  
200 m st. szer. Tadeusz Reginia (kompania łączno-
ści). 29 lipca i z okazji Święta Żołnierza przeprowa-
dzono zawody lekkoatletyczne, strzeleckie i wyścig 
rowerzystów. W konkurencjach lekkoatletycznych 
klasą dla siebie byli: st. strz. Władysław Lojko z ba-
talionu zmotoryzowanego, st. szer. Aleksander Mróz, 
st. szer. Marian Żałoba (obydwaj z kompanii łącz-
ności) i kpr. Zygmunt Kopka z kwatermistrzostwa. 
Wyścig rowerzystów (15 km) rozstrzygnął na swoją 
korzyść szer. Jan Zaczkowski (kompania łączno-
ści). W sierpniu dystans 25 km najszybciej pokonał 
kpr. Stanisław Bodzon. Ppor. Bazyli Sztybel, ppor. 
Genadij Plewako, kpt. Mikołaj Artiuchow i ppor. 
Eugeniusz Pieczonka nie mieli równych w strze-
laniu oficerskim z pistoletu TT na odległość 25 m,  
a w grupie podoficerów i szeregowych z kbk (na 100 
m) najlepszymi okazali się: plut. Mieczysław Onosz-
ko z batalionu zmotoryzowanego i kpr. Roman Ma-
zurek z kompanii łączności22.

24 czerwca i 2 września zmierzyły się drużyny 
pułkowe z reprezentacjami sąsiadującej jednostki 
czerwonoarmistów w piłce nożnej i siatkówce. Wy-
ników nie podano.

Sześciu oficerów (na czele z dowódcą pułku)  
i jeden podoficer posiadało legalnie broń myśliwską 
tworząc „grupkę myśliwych”23.

Dyscyplina

Różnorodność udzielonych wyróżnień świadczy 
o dużym zaangażowaniu w służbie i pracy. Przewa-
żały nagrody za dobrą organizację i osiągane wyniki 
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w codziennym szkoleniu, za sumienne wykonywa-
nie obowiązków wartowniczych i pracę w gospodar-
stwach rolnych, którymi opiekowała się jednostka. 
Pierwszy majątek, przejęty jeszcze przez 2. SBZ 
znajdował się nieopodal Myśliborza. Tam nadzo-
rował hodowlę st. felczer weterynarii pułku por.  
Tichon Bażynow. Ponieważ „przyczynił się do po-
mnożenia pogłowia bydła i koni oraz przewiózł  
w całości gospodarstwo do m. Bunzlau nie ponosząc 
żadnych strat” został wyróżniony przez dowódcę po-
chwałą24. Uzasadniając mianowania na kolejne stop-
nie wojskowe dowódca odwoływał się najczęściej 
do „zdobytych doświadczeń” w czasie wojny. Np. 
pod koniec września kapralami zostali starsi szere-
gowi: Stanisław Karpowicz z orkiestry i Aleksander 
Mróz z kompanii łączności. Ciekawym przykładem 
świadczącym o tym, że w tamtym czasie wszystko 
było możliwe jest zapis w rozkazie dziennym pod 
datą 28 września: „Zdegradowanemu przeze mnie 
ze stopnia sierżanta do stopnia szeregowego - szer. 
Janowi Winklerowi za dobre wyniki w pracy i przy-
kładną dyscyplinę powracam stopień podoficerski 
„sierżanta” i uważam karę za niebyłą”25.

Zauważano także wiele nieprawidłowości. Ppłk 
Iwaszkiewicz powróciwszy z urlopu w dniu 24 wrze-
śnia wydał trzystronicowy rozkaz dotyczący działań 
mających na celu podniesienie dyscypliny wśród 
stanu osobowego, gdyż „za czas mego pobytu na 
urlopie i nieobecności w pododdziałach dyscyplina 
podupadła do bardzo niskiego poziomu”. Dowódca 
był przekonany, że kadra skupia wysiłki „w kierunku 
osobistego wzbogacenia się i jedynie nad zabezpie-
czeniem swego bytu, a swoje interesy stawia obec-
nie wyżej od interesów państwowych...”. Zakazuje  
m.in. zawierania małżeństw bez jego zezwolenia, 
nakazuje odesłanie wszystkich „niezakonnych” żon 
i wysiedlenie z domów oficerskich osób nienależą-
cych do rodzin wojskowych. Ponadto zaznaczył, że 
miejscem zamieszkania wszystkich żołnierzy nieza-
wodowych są koszary. Tylko jego zastępcy, szef szta-
bu i dowódcy oddziałów mogą „trzymać” ordynansa 
lub szofera, oficerowie mogą posiadać tylko po jed-
nym rowerze, który powinien zostać zarejestrowany 
i posiadać przepustkę, a wszystkie „trofiejne” moto-
cykle zdobyte podczas służby w 2.SBZ lub już w 12. 
Specjalnym Pułku natychmiast muszą zostać zdane 
„na skład kwatermistrzostwa”26.

Nie udało się ustrzec tragicznych w skutkach wy-
padków. Do pierwszego przyczynił się kpt. Gałkin, 
szef informacji pułku,27 który nieostrożnie obcho-

dząc się zdobyczną bronią krótką (niekontrolowany 
wystrzał) pozbawił życia swojego ordynansa st. strz. 
Borysa Strelczuka. Adnotacji o ukaraniu nie znale-
ziono. Innym, do końca niewyjaśnionym co do oko-
liczności zdarzeniem (rana postrzałowa, ciało zna-
leziono w pobliskim lesie), stanowiła śmierć chor. 
Bolesława Walkiewicza28. Zanotowano kilkanaście 
przypadków, które „o mały włos” nie zakończyły 
się równie nieszczęśliwie. Takim np. była rana, jaką 
odniósł jeden z plutonowych, który udał się „za po-
trzebą” do ubikacji. Powieszony na klamce od drzwi 
karabin spadł na podłogę i w wyniku samoczynnego 
przeładowania nastąpił wystrzał. Pocisk ugodził go 
w lewą rękę29.

Żołnierze 12. Specjalnego Pułku wspominali za-
równo wiele miłych, jak i niesympatycznych spo-
tkań z Rosjanami. Do tej drugiej kategorii należała 
np. „przygoda” ułana Zenona Szostaka. Kiedy 30 
czerwca wyjeżdżał furmanką z podwórka pobli-
skiego majątku Sibichalow „(…) Na niego najechał 
samochód Armii Czerwonej. Konie się spłoszyły. 
Spadł z furmanki w wyniku czego złamał obydwie 
kości goleniowe prawej nogi”. 12 sierpnia wysłano 
st. ułana Władysława Głogowskiego po sprzęt do 
Łazisk. Tam jeden z oficerów ACz zabrał mu wóz  
z końmi. Powiadomiony o tym zdarzeniu przełożony 
owego woźnicy niezbyt precyzyjnie „dogadał się”  
z napastnikami, gdyż już w połowie drogi wracają-
cego „po swoje” Głogowskiego zatrzymali ci sami 
„watażkowie”. Wspomniany oficer zażądał oddania 
automatu, obrzucił obelgami typu „ty polska mor-
do”, a gdy to nie pomogło dobył „nagana”. W kie-
runku uciekającego ułana oddał kilka strzałów, na 
szczęście niecelnych30.

Oceniając poziom dyscypliny należy brać pod 
uwagę również przestrzeganie zasad związanych  
z terminowym wykonywaniem rozkazów, w tym 
także powrotów o określonym czasie z urlopów  
i służbowych podróży. Co prawda, do częstych nie 
należały wielodniowe spóźnienia z urlopów, bądź  
w ogóle dezercje. Takie postępowanie dziwiło jed-
nak zwłaszcza wtedy, gdy dotyczyło oficerów i pod-
oficerów. Wśród nich „wyróżniała się grupa” wyjeż-
dżających do ZSRR. Np. mjr Aleksander Strełkow, 
dowódca batalionu zmotoryzowanego spóźnił się 
13 dni. Przyjechał, ale nie chciało mu się przystą-
pić do służby. W tym czasie obraził słownie kwa-
termistrza pułku za to, że ten nie chciał mu wydać 
nowego munduru. Zastępujący dowódcę mjr Witold 
Chanecki, bezkompromisowy i prostolinijny oficer 
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postanowił „natychmiast usunąć go z zajmowanego 
stanowiska i przedłożyć wniosek dowódcy Korpusu 
Bezpieczeństwa Publicznego (dalej KBW) o degra-
dacji do niższego stopnia i skierowanie na niższe sta-
nowisko”31. Niebawem tak też się stało.

Po żołnierzy, którzy nie wracali na czas z urlopów, 
wysyłano ich przełożonych. Nie wszystkich udawa-
ło się odnaleźć. Ppor. Kazimierz Pyziak pojechał  
w okolice Ostrowi Mazowieckiej. Powrócił bez 
trzech żołnierzy. W stosownym meldunku wyraził 
przekonanie, iż najprawdopodobniej ułani Anto-
ni Mróz, Edward Zaorski oraz Stanisław Pedrzych 
wstąpili, ewentualnie współpracują z bandami gra-
sującymi na tamtych terenach. Na początku września 
dowódca pułku złożył przełożonym meldunek, że w 
kompanii łączności starsi szeregowi Stefan Daniel-
ski, Czesław Wątróbski oraz szer. Czesław Osowski 
po przyjeździe z urlopu zaczęli prowadzić agitację 
antyradziecką oraz przeciw państwu. W ostatnim 
akapicie dowódca pisał: „Proszę dozwolić areszto-
wać ich, a sprawę skierować do Sądu Wojskowego 
KBW”32.

 Kadrę zawodową bardzo często delegowano 
służbowo poza garnizon. 13 lipca adiutant dowód-
cy został wysłany do Bydgoszczy, by w warsztatach 
naprawczych przeprowadzić rozmowy nt. szybkiego 
wyremontowania samochodów. Tam nie wykonał 
zadania, gdyż „uprawiał bezczynność służbową, zaj-
mując się pijaństwem i sprzedażą posiadanej zdoby-
czy wojennej”. Ponieważ już wcześniej zauważono 
u niego niezdyscyplinowanie, chwiejny moralnie 
charakter oraz skłonności do nadużywania alko-
holu („uprawiał często pijatykę”), niezadowolenie 
dowódcy sięgnęło zenitu. Ppłk Iwaszkiewicz posta-
nowił usunąć chorążego ze stanowiska i „odkomen-
derować” do Oddziału Personalnego KBW, a na to 
stanowisko wyznaczyć swoją żonę - ppor. Klaudię 
Iwaszkiewicz33.

Inny z kolei oficer podczas podróży do Warsza-
wy wykorzystał samochód do celów prywatnych,  
a „literatura wyszkoleniowa, którą przywiózł do puł-
ku była w niemożliwym stanie - zalana benzyną i oli-
wą”34. Początkowo nikt nie zwracał uwagi, jeśli ktoś 
posiadał broń zdobytą w różny sposób podczas dzia-
łań wojennych. Nie do końca orientowano się w tym, 
kto i ile jej posiada. Kadra praktycznie nie rozsta-
wała się ze swoimi pistoletami. Dochodziło do czę-
stego ich użycia. Pewnego razu nietrzeźwy sierżant  
z kwatermistrzostwa maszerując jedną z bolesławiec-
kich ulic zauważył kogoś wyglądającego przez okno 

domu (należącego do miejscowego piekarza). Jak 
się okazało, tą osobą był, będący w odwiedzinach st. 
strz. Henryk Stańczyk. Sierżant oddał dwa, niecel-
ne strzały. Po tym incydencie nakazano wszystkim 
zdanie „zdobycznej” broni krótkiej do magazynu 
uzbrojenia35. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy 
oficerowie karani byli za nieterminowe przesyłanie 
meldunków przełożonych. Wyjaśniali później, że 
„pisma na wskutek niepunktualnie jeżdżących po-
ciągów, a co za tym idzie ślamazarnie funkcjonującej 
poczty trafiają do jednostki nierzadko w dniu, w któ-
rym powinny znaleźć się z powrotem u nadawcy”36.

Żołnierze stosunkowo często samowolnie opusz-
czali koszary. Zwykle były to krótkie nocne wy-
pady „na gorzałkę”. Często spożywano alkohol  
w mieszanym męsko-damskim towarzystwie. 5 lipca 
powiadomiony o rozpuście patrol skutecznie inter-
weniował. Pod zarzutem próby gwałtu na Niemkach 
trzech podoficerów z „motokompanii” batalionu 
zmotoryzowanego zostało osadzonych w areszcie. 
Wyjaśnienia złożone na piśmie (łamaną polszczy-
zną) przekonały przełożonych, że „…padli ofia-
rą nieporozumienia. Zgwałcone być może zostały 
owe Niemki, ale nie przez nich” - konkludowano37. 
Za to szef zaopatrzenia mundurowego pułku chor. 
Izaak Wajnsztejn „oberwał” 3 dni aresztu domowe-
go z potrąceniem 50% uposażenia „za obcowanie  
i utrzymywanie stosunków z kobietami narodowo-
ści niemieckiej oraz nietaktowne zachowanie się 
plamiące mundur oficerski”. Znany ze swej słabości 
do alkoholu st. lekarz pułku kpt. Anatol Koszkin po 
serii wykroczeń utracił swoje stanowisko. Między 
innymi „8. października o 4. nad ranem w stanie 
nietrzeźwym włamał się do prywatnego mieszkania  
w Bolesławcu, gdzie spały cywilne kobiety. Tam  
awanturując się rozrzucał różne rzeczy i potłukł lu-
stro”. W innym przypadku, „29 lipca szef zaopatrze-
nia żywnościowego pułku por. Andrzej Grandowski 
z okazji swoich imienin urządził bankiet obficie za-
opatrzony napojami alkoholowymi i przekąskami, 
na którym obecna była bez mego zezwolenia orkie-
stra pułkowa”, napisał dowódca uzasadniając nało-
żenie kary38.

Pewną grupę kadry, wzorującą się na funkcjo-
nujących w armii II Rzeczypospolitej metodach 
wychowawczych wymuszających karność podwład-
nych, trudno było przekonać o konieczności zastą-
pienia ich nowymi, odpowiadającymi armii „no-
wego typu”. Generalnie jednak nie dochodziło do 
drastycznych naruszeń stosunków międzyludzkich. 
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Do najjaskrawszych przypadków zaliczyć możemy 
następujące zdarzenia:

- 27 czerwca jeden z oficerów prowadził poga-
dankę z żołnierzami nt. „Dyscyplina podstawowym 
zadaniem żołnierza”. Nie wiadomo, czy zmęczenie 
służbą, czy nieciekawa forma zajęć spowodowała, 
że któryś z szeregowych przysnął. „Chorąży (…) 
podszedł i uderzył go po twarzy wywołując ogólne 
oburzenie wśród żołnierzy i tym samym podrywając 
autorytet oficera i pracy polit.-wych.”

- pewien dowódca plutonu za to, że „grubiańsko 
obchodził się ze swoimi podwładnymi” został zdjęty 
ze stanowiska,

 
a inny za złą opiekę nad podwładny-

mi „oberwał” 3 dni aresztu domowego39.
W tamtym czasie zanotowano wiele przypad-

ków kradzieży. Zawsze było głośno, gdy coś zgi-
nęło sąsiadom - czerwonoarmistom. Chodliwymi 
przedmiotami były gromadzone przez nich rowery 
i elementy umundurowania. „27/28 października  
z magazynów zdobyczy trofiejnych jednostki ACz 
pp 92967 została przeprowadzona kradzież kilku-
nastu dużych paczek wełny”. W tym przypadku, jak 
zresztą prawie zawsze, rewizja w pułku nie przyczy-
niła się do wykrycia sprawcy40.

Na styku z bolesławiecką „bezpieką”

Głośnym echem nie tylko wśród społeczności 
żołnierskiej, ale również w mieście, odbił się incy-
dent, którego głównym bohaterem stał się plut. Jerzy 
Dombrzalski (z plutonu ochrony). 14 października 
wyznaczony na kontrolera biletów, nie chciał wpu-
ścić na zabawę taneczną w Domu Żołnierza bez za-
kupu biletu Franciszka Leca - pracownika miejsco-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Kiedy 
ten jednak poznał siłę kopniaka „bramkarza”, po-
skarżył się swojemu szefowi. Kierownik UBP ppor. 
Florek co prawda przedstawił się, ale Dombrzalski 
nie uwierzył „panu w cywilu”. Nie chciał z nim dys-
kutować. Gdy „podchmielony natręt” nie ustępował 
chwycił go „za pierś” i wypchnął na ulicę. Florek 
postanowił na miejscu wymierzyć sprawiedliwość. 
„Wydobył zza pazuchy” broń. Plutonowy okazał się 
sprytniejszy. Nie tylko, że zabrał pistolet, ale kilka 
razy uderzył nim Florka po głowie. Dalsze okłada-
nie przerwał oficer informacji pułku. Plutonowego 
ukarano 8 dniowym aresztem zwykłym. Prokura-
tor co prawda sprawę umorzył, ale dowódca pułku  
z nadgorliwości „dołożył” Dombrzalskiemu dwu-
miesięczny pobyt w oddziale karnym z jednocze-

snym pozbawieniem stopnia podoficerskiego. Mimo 
to 29 października odtransportowano go do Oddzia-
łu Informacji KBW41.

Rozkład dnia

Dzień powszedni zaczynał się pobudką o szó-
stej, a kończył capstrzykiem o dwudziestej trzeciej. 
Wyjątek stanowiła sobota i niedziela, kiedy to cap-
strzyk ogłaszano już o dziewiętnastej. W dni świą-
teczne pobudkę zarządzano o godzinę później. Sześć 
kolejnych dni roboczych rozpoczynano 30 minuto-
wą gimnastyką pod nadzorem chor. Pernaka. Czas 
porannego rozruchu na placu przed kasynem od  
6 lipca umilała orkiestra. Później 15 min. rezerwowa-
no na toaletę poranną, 10 min. na przegląd poranny  
i 10 na modlitwę. Śniadanie należało spożyć w cią-
gu kolejnych 45 min. Po zakończeniu tych czynno-
ści przystępowano do zajęć programowych. Zawsze 
przed sześciogodzinnym blokiem 50 min. zajęć (do 
14.05) żołnierze wysłuchiwali 30 min. aktualnej 
informacji politycznej. Po obiedzie i odpoczynku 
od 16.00 do 19.45 przeprowadzano kolejne cztery 
godziny zajęć. Dzień szkoleniowy kończył się go-
dzinnym czyszczeniem broni (do 20.50). Układ dnia  
w soboty był tak ułożony, by zrealizować 8 godzin 
szkoleniowych. Wydawanie kolacji od poniedział-
ku do piątku rozpoczynano o 21.00. Kolejne po niej  
40 min. przeznaczano na czas wolny. Dzień koń-
czył 10 min. przegląd wieczorny i modlitwa (22.55). 
Po tych czynnościach, w ciągu 5 min. ogłaszano 
capstrzyk. Odosobnionym jednak zjawiskiem, nie 
spotykanym w pozostałych rodzajach wojsk, było 
„zniknięcie” (od sierpnia) z ramowego porządku 
dnia pozycji „modlitwa”42. 

Jezdni z dywizjonu kawalerii (pełniący służbę  
w stajniach) codziennie trzykrotnie wykonywali 
czynności czyszczenia, karmienia i pojenia koni43.

Raz w miesiącu dowódca pułku zatwierdzał 
„Plan - kalendarz pracy sztabu 12 Specjalnego Pułku 
KBW”. Każdy z członków dowództwa miał obowią-
zek przeprowadzania zajęć ze swoimi podwładnymi. 
W poszczególnych grupach funkcyjnych szkolono 
się 4 razy w miesiącu. Ich „jednorazowa dawka” 
planowana była na 6-8 godzin. Dwukrotnie, w go-
dzinach 18.00-20.00 przewidziano czas na odprawy 
„składu oficerskiego”44, ale w praktyce dowództwo 
pułku sporadycznie spotykało się z całym korpusem. 
Miejscem była sala nr 2 w kasynie oficerskim.

Pięć razy w miesiącu, w godzinach 18.00-22.00 
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miały odbywać się gry sportowe i zabawy. W lipcu 
i sierpniu przeprowadzono zloty aktywu młodzieżo-
wego i przodujących żołnierzy45.

Łączność z przełożonymi i kontakt z pułkiem

Łączność pułku z przełożonymi w Warszawie 
utrzymywano za pośrednictwem cywilnych łączy 
telefonicznych poprzez Wrocław i Łódź. 29 lipca 
oddano do użytku, zbudowaną własnymi siłami, li-
nię telefoniczną przez Legnicę do głównego urzędu 
pocztowego („niemieckiego”) we Wrocławiu. Od tej 
pory pułk posiadał do dyspozycji linię stałą ze szta-
bem KBW. Pod koniec września wykorzystywana 
była także łączność radiowa46. Dokumenty o charak-
terze niejawnym przekazywano kurierami podróżu-
jącymi głównie koleją, gdyż paliwo wówczas było 
„na wagę złota”. Na kurierów wyznaczano przeważ-
nie oficerów. Kiedy na początku lipca zlikwidowa-
no posterunek Poczty Bezpieczeństwa Publicznego  

w Legnicy,
 
kurierzy dostarczali i odbierali doku-

menty ze Składnicy Meldunkowej KBW we Wro-
cławiu. W strukturę składnicy pułkowej wchodziło  
2 podoficerów, 7 szeregowców, 3 konie wierzchowe, 
2 motocykle i 3 rowery47.

Posługiwano się dwoma pieczęciami. Podłużną: 
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (wiersz gór-
ny) - 12 Pułk Kawalerii (wiersz dolny) oraz herbo-
wą (okrągłą) o podobnej treści, z tym, że pośrodku 
był odwzorowany orzeł bez korony, w górnej części 
- Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a dolnej - 
12 Pułk Kawalerii48.

Dopiero 25 sierpnia rozkazem dowódcy KBW 
ustalono adresy Poczt Polowych. Numer poczty 
polowej wszystkich wchodzących w skład korpusu 
jednostek składał się z 5 cyfr. Dla sztabu bolesła-
wieckiego pułku, jego kompanii łączności i plutonu 
żandarmerii (nie będącego w strukturach etatowych 
pułku) ustalono numer 83694. Ponieważ pocztą, któ-
ra „obsługiwała” wojsko w Bolesławcu, była Legni-

Schemat łączności przewodowej sztabu 12. Specjalnego Pułku, 1945 r., źródło: IPN 678-1971, k. 42
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ca, nadawca musiał do nazwiska adresata dopisać: 
„Miasto Lignica, skrzynka pocztowa Nr 1” oraz 
literkę odpowiadającą danemu pododdziałowi. Ko-
respondencję przewożono i odbierano motocyklem. 
Tę czynność powierzano także szeregowym. Każ-
dy, kto takie zadanie otrzymał, musiał złożyć zobo-
wiązanie. 20 sierpnia jeden z żołnierzy pisze m.in.: 
„Wyjeżdżam na bojowe zadanie do miasta Liegnitz 
z zadaniem, które dowierzyło mi dowództwo 12 puł-
ku, będę wykonywał sumiennie, to pozostanie tyl-
ko w mojej tajemnicy. Wszystkie dokumenty, które 
będę otrzymywał, będę miał ściśle tajnie i doręczać 
będę tylko po adresu. Zobowiązuję się nie zdradzić 
powierzonych mi tajemnic.”49. 18 września dowód-
ca prosi o przekierowywanie listów prywatnych na 
skrzynkę pocztową nr 1 w Bolesławcu50.

Rozkazy pułku opatrywane były nazwą miejsco-
wości w brzmieniu: do 4 lipca - Bunzlau, następnie 
- Bolesław, a od 1 października - Bolesławiec.

Łączność wewnętrzna pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami organizacyjnymi pułku (opatrzonych 
kryptonimami51) i osobami funkcyjnymi, także tymi 
które pełniły służbę ochronną w obozach jenieckich, 
oparta była o telefony i gońców. Od drugiej połowy 
sierpnia zaczęto używać do połączeń rozmów za po-
średnictwem wojskowych linii telefonicznych.

Sieć grzewcza kompleksu koszarowego

Centralne ogrzewanie doprowadzone było do 
wszystkich żołnierskich bloków. Obsługiwali je pa-
lacze - bolesławieccy Niemcy, których ominęła de-
portacja. Przez pierwszy miesiąc zatrudnionych było 
kilkanaście osób narodowości niemieckiej. Niemki 
pracowały m.in. w kwatermistrzostwie, a mężczyźni 
jako specjaliści od elektryczności i kanalizacji. Wy-
posażenie do pomieszczeń sztabu pułku, bloków żoł-
nierskich i kwater zasiedlonych przez kadrę zawodo-
wą „odziedziczono” w części po wojsku niemieckim 
(ta substancja kwaterunkowa, która wcześniej nie 
została zajęta przez Rosjan). Resztę „organizowano” 
na własną rękę rekwirując sprzęty rodzinom nie-
mieckim, mieszkającym na terenie miasta i okolicy. 
Zupełnie niemałą ilością owego wyposażenia domo-
wego oraz maszynami do pisania obdarowano także 
sztab KBW.

3 lipca dowódca nakazał szefowi zakwaterowa-
nia pułku „zorganizowanie zamalowania wszystkich 
znaków niemieckich na domach koszarowych jak: 
orłów, swastyk, niezwłocznie dokonać remontu i 

pobielić wartownię oraz areszt, zgromadzić materiał 
do budowy kinoteatru i remontu parkanu koszaro-
wego. Szefowi służby samochodowej wydał polece-
nie, by „zebrał wszystkie znajdujące się w miejscu 
samochody, traktory i przyczepy i skoncentrował je 
koło klubu w koszarach”52. 7 lipca zarządzono po raz 
pierwszy akcję porządkowania terenu koszar. Ze-
brane śmieci należało „zgromadzić w miejscu ozna-
czonym, nie bliżej niż półtora km od koszar” i (…) 
„zakopać głęboko w ziemi”53.

Ochrona koszar

Od pierwszych dni wyznaczano służby z zada-
niem ochrony koszar i miejsc „rozlokowania zesta-
wu oficerskiego”. Kierował nimi oficer inspekcyjny 
pułku. Do dyspozycji miał swojego zastępcę, 3 goń-
ców, z których jeden to trębacz (ze składu orkiestry).  
W sztabie jednostki służbę pełnił oficer dyżurny szta-
bu, a w pododdziałach podoficerowie i dyżurni (służ-
bowi). Dobytku pilnowały dwie warty. Na początku 
zorganizowano 11 posterunków o ogólnej liczbie 
38 (później nawet 49 żołnierzy). Między innymi  
4 wartowników na warcie nr 2 ochraniało piekarnię. 
Zmiana wart odbywała się codziennie o 18.30. Uzu-
pełnieniem służb wartowniczych były patrole dobo-
we w mieście „mające baczenie” na bloki oficerskie. 
Wyznaczano 10 szeregowych i jednego podoficera 
do pracy na kuchni żołnierskiej. Codziennie wyzna-
czano oddział pogotowia w sile jednej kompanii54. 

W oddziałach i pododdziałach ilość żołnierzy 
zaangażowanych do służb uzależniona była od za-
dań, jakie one wykonywały. Np. podoficerowi in-
spekcyjnemu dywizjonu kawalerii podlegały służby 
w szwadronach i kompanii cyklistów (po dwóch 
na pododdział szeregowych), dyżurny inspekcyjny  
w stajni (podoficer), a temu z kolei stajenni (ułani), 
po 6 na szwadron. Codziennie służbę pełniło, w za-
leżności od potrzeby, 20-25 żołnierzy. Instrukcje dla 
służb dyżurnych w szwadronie i stajni opracowane 
zostały w oparciu o wyciągi z regulaminu służby 
wewnętrznej ACz55. W batalionie zmotoryzowanym 
dyżurny inspekcyjny (podoficer) miał do dyspozy-
cji 7 szeregowych: po 2 służbowych w kompaniach 
i gońca. Pozostałe pododdziały wystawiały służbę 
wewnętrzną złożoną z podoficera inspekcyjnego 
i dwóch służbowych. W kompaniach zezwalano 
podmieniać służbowych żołnierzami zwalnianymi 
od zajęć przez lekarza. Po wyjściu pododdziałów 
na zajęcia drzwi każdej sali nakazywano zamykać 
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na klucz. Przy bramie nr 2, która była główną dla 
wjazdu końmi, służbę wartowniczą pełnił dywizjon 
kawalerii. Łączna liczba zaangażowanych do służb 
żołnierzy w pułku ulegała ciągłym modyfikacjom, 
zmniejszyła się od sięgającej prawie 100 do 31 osób 
(w tym oficer inspekcyjny) z chwilą otrzymania za-
dania ochrony obozów z niemieckimi jeńcami wo-
jennymi56. Do służb wytypowano ograniczoną licz-
bę kadry, tak aby pełnili ją nie częściej jak trzy razy  
w miesiącu. Nie dotyczyło to szeregowych.

Rychło także rozwiązano problem kontroli żołnie-
rzy i „cywili” przemieszczających się po obiektach 
w garnizonie. „W celu zapobieżenia przeniknięcia 
na teren miejsca postoju pułku wrogich elementów 
oraz samowolnego oddalania się osób wojskowych 
poza obręb koszar” dowódca rozkazał „wprowadzić 
przepustki jednorazowe i stałe dla osób wojskowych 
oraz przepustki dla samochodów osobowych i cięża-
rowych. Dla osób cywilnych narodowości niemiec-
kiej pracujących w obrębie koszar - przepustki spe-
cjalne”. Brama główna przeznaczona była dla osób 
wojskowych i cywilnych, a przy kasynie oficerskim 
tylko dla pracowników oddziałów i sztabu pułku.

Ważny element ochrony przed zniszczeniem sub-
stancji koszarowej stanowiło zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe. 17 lipca wydano rozkaz o organiza-
cji pułkowej straży pożarnej. Dowódcom nakazano 
urządzenie punktów z beczkami z wodą, skrzynek  
z suchym piaskiem, siekierą, oskardem, wiadrem, 
łopatą, hakiem, wężem ppoż. i gaśnicą. Miały one 
zostać umieszczone przed każdym z wejść do blo-
ków, stajni i magazynów. Basen wodny ogrodzono 
drutem kolczastym (koło bramy wjazdu konnego). 
W każdym pododdziale należało wyznaczyć po 
jednej drużynie ppoż, zwolnionej od wart i służb. 
Dowódca dywizjonu kawalerii delegował dwie pa-
rokonne furmanki. 30 lipca wydano „Instrukcję  
o przedsięwzięciach na wypadek wybuchu pożaru na 
terytorium koszar”57.

Kwatermistrzostwo

Pułkowe składy zaopatrzenia i warsztaty czynne 
były w dni powszednie, od pory obiadowej do wie-
czora.

 
Starano się, aby każdy przedstawiciel woj-

skowej społeczności był najedzony, ubrany, wypo-
sażony w broń, zdrowy i otrzymywał stosowną do 
zajmowanego stanowiska zapłatę. Dbano aby, konie 
były dokarmione, a pojazdy mechaniczne posiadały 
dostateczną ilość paliwa.

Z przedstawianych przełożonym meldunków nie 
wynika, by żołnierze skarżyli się na wyżywienie. 
Nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem 
wydawania posiłków czuwali dyżurni kuchni i kasy-
na oficerskiego wyznaczani spośród 12 oficerów po-
lityczno-wychowawczych. Do połowy lipca na sto-
łówce żołnierskiej pracowały Niemki. Aby podczas 
wydawania pożywienia panował porządek dowódca 
nakazał, że wszyscy „mają chodzić w grupie, a ofic. 
inspekc. pojedynczych żołnierzy ma wyłapywać  
i przeprowadzać jedną godzinę musztry”58. 

Kadrze zawodowej przysługiwało całodzienne 
wyżywienie w kasynie. 30 czerwca do pierwszej 
grupy zaliczono 19 oficerów starszych i 89 młod-
szych (w tej grupie znaleźli się także podoficerowie, 
którzy pełnili obowiązki na stanowiskach oficer-
skich). Drugą stanowili pozostali podoficerowie - 
żołnierze zawodowi. Ci, którzy sprowadzili rodziny 
do garnizonu mogli otrzymywać w zamian suchy 
prowiant i przysługujące im kartki aprowizacyjne59. 
Praktycznie przez cały okres występowały trudności 
z tytoniem. Pod koniec czerwca była to zaległość 
dwutygodniowa. W jednym z październikowych 
meldunków dowódca informował przełożonych, że 
żołnierze odczuwając brak tytoniu wykorzystują do 
palenia liście dębowe.

W pierwszych miesiącach po zakończeniu woj-
ny stan osobowy używał ubiory zdobyte podczas 
działań wojennych. Pod koniec czerwca oceniano, 
że dobrym obuwiem i umundurowaniem może się 
cieszyć 80-90% stanu osobowego. Jednak kwater-
mistrzostwo z oczywistych względów nie zawsze 
mogło sprostać oczekiwaniom petentów. W jednym  
z meldunków dowódca pułku skarżył się na kwa-
termistrza: „Oficerowie żalą się na wydawanie nie-
punktualne dodatku oficerskiego i na umundurowa-
nie, które po atestacie im się należy, a takowego nie 
otrzymali. Zwróciłem uwagę odnośnie do dodatku 
oficerskiego Kwatermistrzowi. Jednak nie dało to 
żadnego skutku …”60. 

O zdrowie stanu osobowego dbało 7 lekarzy. 
Przełożonym tej grupy był Rosjanin, pozostali to Po-
lacy: ppor. Bernard Mocek, sierż. pchor. Stanisław 
Bonikowski (lekarze), chor. Tadeusz Kozłowski 
(lekarz - dentysta) oraz chor. Piotr Januszewski (fel-
czer). Służyli również „żołnierze na stanowiskach 
oficerskich bez stopnia”: lekarz Maria Szwaryńska  
i felczer Sergiusz Jakubczuk. W pułku nie było apte-
karza i „sióstr medycznych w stopniu podoficerskim 
i wyższym”61. Liczba leczonych na Izbie Chorych 
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z reguły nie przekraczała jednego procenta stanu 
zmiennego. Najpowszechniejszymi „dolegliwościa-
mi” były choroby skórne i weneryczne. Podczas ką-
pieli (w każdym tygodniu żołnierze mieli korzystać 
z łaźni: lipiec - różne dni, w sierpniu soboty) prowa-
dzono przegląd sanitarny, część odzieży dezynfeko-
wano. Zdarzało się, że spora grupka poddawana była 
kuracji „odwszeniowej”. Jej stały element - to cał-
kowite golenie głowy. Cały stan osobowy podlegał 
przeglądom lekarskim i stomatologicznym. Zwol-
nienia lekarskie nie należały do częstych. Zachowa-
ła się jedna z nielicznych próśb o udzielenie urlopu 
wypoczynkowego. Chor. Włodzimierz Kowalski 
prosił dowódcę pułku o urlop zdrowotny. Skarżył 
się, że od dłuższego czasu stan jego zdrowia był zły 
i za sprawą choroby serca pogorszył się w ostatnich 
dniach: „Potrzebuję wypoczynku, celem podrepero-
wania złego stanu zdrowia. Zaznaczam jeszcze, że 
jeśli urlopu nie otrzymam i nie wypocznę dalej pra-
cować będzie mnie bardzo ciężko, będę musiał być 
skierowany do szpitala”. Dowódca wyraził zgodę na 
trzytygodniowy urlop62.

 Opiekę medyczną, podobnie jak i stomatologicz-
ną dla całego stanu osobowego i ich rodzin realizo-
wano bezpłatnie. Lekarze przyjmowali codziennie 
w godzinach 19.00-21.00. Stan uzębienia oceniano 
jako zły wówczas, jeśli zachodziła potrzeba uzupeł-
nienia jego braku w ilości powyżej sześciu zębów 
w jednej szczęce. Stomatolog w swym sprawozda-
niu za sierpień podał, że na 105 pacjentów, którzy 
zgłosili się po pomoc stomatologiczną, u 23 wy-
krył zapalenie dziąseł, u 15 okostnej, u 20 gangrenę  
i u tylu też próchnicę. Założył 25 plomb63.

Odpowiedzialnym za finansową buchalterię 
uczyniono płatnika pułku. On też wypłacał całe-
mu stanowi osobowemu należności pieniężne. Na 
wysokość wynagrodzenia składały się trzy składni-
ki: uposażenie według stopnia, dodatek funkcyjny 
(około trzykrotnie mniejszy niż za stopień) i dodatek 
za wysługę lat. Ponadto można było otrzymać do-
datek rodzinny (100 zł). Zwraca uwagę stosunkowo 
duża dysproporcja w wysokości uposażeń pomię-
dzy najstarszymi stopniem i stanowiskiem a rozpo-
czynającymi służbę. Dla przykładu starszy sierżant 
na stanowisku szefa kompanii z wysługą 9-letnią  
i mający rodzinę mógł otrzymać 650 zł, zaś kapral na 
stanowisku zastępcy dowódcy drużyny, z wysługą 
do 5 lat, spełniający takie same warunki mógł liczyć 
na 262,50 zł64.

Rozformowanie pułku

 Zgodnie z rozkazem KBW pułk powinien zostać 
rozformowany do 2 października, a „sprzęt i ludzie” 
nie podlegający demobilizacji przekazani do nowo-
formowanego Samodzielnego Batalionu Ochrony 
Kolei (1. Batalion Ochrony Kolei Kraków)65. Jednak 
realizację tego rozkazu rozpoczęto w drugiej poło-
wie października, po przekazaniu obozów jenieckich 
na powrót ACz. Pod koniec września ppłka Iwasz-
kiewicza, dowodzącego najlepszą w całym KBW 
jednostką wojskową, wyznaczono na stanowisko 
Dowódcy Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
woj. śląsko-dąbrowskiego.

Obowiązek rozliczenia pułkowego dobytku, 
łącznie z późniejszym przekazaniem obiektów ko-
szarowych, zwolnienia do rezerwy kolejnych grup 
żołnierzy oraz utworzenie i dowodzenie ww. batalio-
nem przypadł w udziale majorowi Witoldowi Cha-
neckiemu. Odtąd wszelkie pretensje, zasłużone i nie-
zasłużone odnośnie do realizowanych przedsięwzięć 
spadały na niego. Jeszcze 24 października na miej-
scu służyło 28 oficerów, którym za ten miesiąc nie 
wypłacono uposażenia, a wszystkim pozostałym nie 
wydano tytoniu, prowiantu i nie zaopatrzono pułku 
w benzynę. Na domiar złego płatnik pułku zdefrau-
dował pieniądze, które wiózł z Warszawy dla demo-
bilizowanych żołnierzy66.

 
Z opóźnieniem zwolnio-

no do rezerwy prawie wszystkich, którzy podlegali 
demobilizacji. Opieszały obieg informacji sprawiał, 
że osoby, których już w wojsku nie było, kazano 
przekazać do innych jednostek. Na pierwszym miej-
scu, w gronie osób opóźniających cały proces był  
kpt. Gałkin. Przez wiele tygodni „walczono” z nim, 
aby „zdał samochód osobowy opel”, osobistą broń 
długą i automaty będące w posiadaniu jego podwład-
nych, a ludzi odkomenderował do baterii artylerii  
i moździerzy. Proszono także dowódcę KBW, 
by wywarł odpowiedni nacisk na owego oficera.  
W ślad za nim dowódca pułku wysłał nawet „umyśl-
nego”, ale ten po powrocie przedstawił dokument,  
na którym napisano: „Szef Informacji Pułku kpt. 
Gałkin od podpisu odmówił się”67.

 Operację demobilizacji zakończono 20 listopada 
zwolnieniem do cywila 405 żołnierzy. Z tej liczby 
wysłano na terytorium Polski 252 żołnierzy, a do 
ZSRR (za linię „Curzona”) 153. Ostatnimi zdemobi-
lizowanymi w tych dniach byli m.in.: wachmistrzo-
wie Stanisław Kozłowski i Antoni Szczęsnowicz, 
sierżanci Antoni Piotrowski i Edward Sawicki, plu-
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tonowi Aniela Pawełko, Władysław Nienartowicz, 
Czesław Waniszewski, st. szer. Michał Talejko,  
st. ułan Mikołaj Osaczuk, ułani Bronisław Siemasz-
ko, Tadeusz Warowy, przyrodni bracia st. ułan Bazyli  
i ułan Jan Gryszczukowie (ci ostatni na teren ZSRR). 
Wcale niemałą ilość żołnierzy przeniesiono do re-
organizowanych jednostek KBW na terenie Śląska  
i Małopolski (np. małżeństwo plut. Zygmunta i kpr. 
Halinę Kopków, czy braci i kuzynów Szylko (Alek-
sandra, Franciszka, Stanisława, Wacława i Bronisła-
wa) oraz dwóch spokrewnionych z nimi Zygmunta  
i Kazimierza Kuszelów68.

Znaczna część osób, które początkowo dekla-
rowały wyjazd, a których ojczyste ziemie weszły  
w skład Związku Radzieckiego, nie zdecydowała 
się tam powrócić. 36 podoficerów i 55 szeregowych 
postanowiło poprosić o przydział ziemi, a pozostali 
chcieli pracować w przemyśle. Zdecydowali się oni 
rozpocząć życie w nowej rzeczywistości, wśród ludzi 
z różnych stron Polski i Europy oraz przyniesionych 
przez nich kultur. Wszakże około jednej czwartej 
stanu osobowego pułku urodziło się, zamieszkiwało 
i miało rodziny na Kresach Wschodnich II RP69.

O spełnionej roli i niewątpliwych zasługach tych 
żołnierzy - pionierów, owej stałej grupy osiedleńczej 
na terenie miasta i powiatu, mówił ks. Władysław 
Rączka podczas jednego z kazań w 1995 r. Wów-
czas przytoczył kilka nazwisk, wśród nich: ppor. 
Franciszka Ratajczaka, ppor. Karola Żałobniaka, st. 
sierż. Jana Żudziewicza, sierż. Edwarda Juchniewi-
cza, plut. Wawrzyńca Machowienko i plut. Piotra 
Mojsę70. 

W ostatnim meldunku operacyjnym kierowanym 
do dowódcy KBW mjr Witold Chanecki zameldo-
wał, że 21 listopada 1945 r. 12. Specjalny Pułk KBW 
został całkowicie rozformowany. Przy okazji nie 
„pozostawił suchej nitki” m.in. na mjr. Krywochizie. 
Pisze: „Kwatermistrz pułku nie rozliczył się z kwa-
termistrzostwa pułku. 1 listopada wyjechał do Ka-

towic. (…) Zabrał swoich szefów ze sobą. (…) Jak 
widać, że majora Krywochizego interesowało więcej 
wywiezienie różnych trofei - majątków, a nie broń 
i sprzęt wojskowo-techniczny.” Pozostał chor. Wal-
kiewicz, szef uzbrojenia pułku, który miał zadanie 
rozliczenia się z broni i amunicji. Ale „Broni, która 
jest kompletna, nie ma czym odwieźć do Warszawy. 
Wagonów kolej nie daje, a samochody pułku wszyst-
kie zostały z rozkazu ppłka Iwaszkiewicza wywie-
zione do Katowic”. Podobnie, jak szef sztabu, który 
„pozostał się z tajnymi dokumentami, które do War-
szawy odwieźć nie ma czym”. Pieczęcie i stemple 
pułkowe zostały przekazane do Batalionu Ochrony 
Kolei Kraków71.

Dobiegła końca pięciomiesięczna służba żołnie-
rzy z piastowskim orłem na czapkach w bolesławiec-
kim garnizonie nad Bobrem. Przez krótki okres or-
ganizujący się tu Batalion Ochrony Kolei korzystał  
z kwaterunku po byłym 12. Spec. Pułku. Infrastruk-
turę koszarową przekazano dopiero na początku lu-
tego 1946 r. 40. Pułkowi Piechoty 11 Dywizji Pie-
choty72.

Pieczęć 12 Specjalnego Pułku KBW

Przypisy:

1. Ppłk dypl. Aleksander Iwaszkiewicz s. Leona, ur. 3.05.1912 r. w Winnicy (Ukraina), Rosjanin, choć przyznawał się do „polskich 
korzeni”, językiem polskim władał wówczas słabo. Znany w Polsce pisarz Jarosław to rzekomo jego kuzyn. Przed wstąpieniem do ar-
mii w 1933 r. ukończył studia w Instytucie Gospodarki w Kamieńcu Podolskim. W 1943 r. otrzymał dyplom Akademii Wojskowej im. 
Frunzego w Moskwie. W czasie działań wojennych był trzykrotnie ranny. Jego mundur zdobiło wiele odznaczeń bojowych, m.in.: pol-
skie - Krzyż Grunwaldu III kl., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Od drugiej połowy kwietnia 1945 r. przełożeni powierzyli 
mu czasowe pełnienie obowiązków dowódcy 2 SBZ. W okresie istnienia 12. Spec. Pułku, w Bolesławcu spędził niewiele ponad dwa 
miesiące, gdyż od 7 sierpnia do 18 września z żoną Klaudią przebywał na urlopie w Ordżonikidze (b. ZSRR - Gruzińska Socjalistycz-
na Republika Radziecka). Szybko awansował na kolejne stanowiska służbowe (ostatnie w WP: zastępca dowódcy KBW d/s ochrony 
kolei). Za niewykonanie rozkazu dowódcy KBW został odwołany ze stanowiska i odesłany do ACz. Służbę wojskową zakończył w 
1955 r. Często gościł w Polsce, także w Bolesławcu. Jeszcze w latach 80. prowadził ożywioną korespondencję z 18 Brygadą Rakiet 
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Operacyjno-Taktycznych. We Władykaukazie, gdzie mieszkał i zmarł 27.04.2010 r., udzielał się społecznie w kilku organizacjach,  
m.in. w Stowarzyszeniu Dom Polski (Stowarzyszenie Polonia Republiki Osetii Północnej). Źródło: IPN, 1855/228 i IPN, 1855/746. 
Akta osobowe Aleksandra Iwaszkiewicza, inf. syna Władymira oraz prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polonia Weroniki Zieleńskiej 
(notatki z rozmów telef. w 2014 r., w posiadaniu autora).
2. Opracowanie własne na podstawie sprawozdania ze stanu osobowego wg specjalności wojskowych i lat urodzenia 12 Specj. Pułku 
KBW wg stanu na dzień 17.09.1945 r. Stopień chorążego traktowano jako początkowy stopień oficerski. [w:] IPN, 678/1965, k. 30. 
Sprawozdania personalne pułku do KBW i Naczelnego Dowództwa WP 17.09.-15.11.1945. Także: IPN 578/3165, k. 15. Rozkazy 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (…) 2.01.-20.06.1945.
3. IPN, 0194/1425 + 1. Akta osobowe: Punda Antoni.
4. W dalszej części tekstu, ilekroć zdarzenia (fakty) opatrzone zostaną datami i nazwami miesięcy zawsze odnosić się będą do roku 1945.
5. IPN, 678/1981, k. 26. Różne korespondencje pułku z KBW 27.07.-14.10.1945, Deklaracja st. sierż. A. Sawickiego z 22.08.1945.
6. IPN, 678/1964, IPN 578/1775, k. 1-4. Korespondencje z 12 Specj. Pułkiem m. Bolesławiec. Stany zestawu końskiego i Raport ppłka 
Iwaszkiewicza z 10 lipca 1945 r. Także: IPN, 678/1982, k. 108, op. cit.
7. IPN, 678/1969, k. 41. Rozkazy i zarządzenia pułku 21.06.-30.10.1945.
8. IPN, 578/35, k. 12. KBW Oddział Operacyjny, 12 Specjalny Pułk KBW 1945 r. Por. Meldunki operacyjne, wykazy stanu oso-
bowego 6.07.-10.09.1945.
9. IPN, 578/35, k. 45, op. cit.
10. IPN, 678/1969, k. 25 i 28, op. cit. 
11. IPN, 678/1968, k. 86. Sprawozdania pułku do KBW 21.06.-11.11.1945.
12. IPN, 678/1979, k. 1 i następne. Por. opis w: Programy, wskazówki KBW z zakresu wyszkolenia bojowego 4.07.-10.10.1945.
13. IPN, 678/1987, k. 23. Rozkazy i zarządzenia pułku 23.06.-30.11.1945.
14. IPN, 578/36, k. 108-109. KBW, Oddział Operacyjny, Teczka nr 102, 12 Specjalny Pułk KBW 1945 r., Meldunki operacyjne i wyka-
zy stanu bojowego 7.09 - 30.10.1945, k. 70-71, op. cit. Zob. np. pkt 2. Meldunku operacyjnego nr 070 z 28 września 1945 r. oraz IPN, 
578/50, k. 53. Rozporządzenia Sztabu KBW 1945, teczka nr 41 (20.06.-10.09.1945), gdzie Zarządzeniem nr 054 szefa sztabu korpusu 
przypomina się, by zapoznawać ubywających do rezerwy żołnierzy o rozkazie Naczelnego Dowódcy WP nr 111 z 3.06.1945 roku  
o zamierzeniach osiedleńczych. 
15. IPN, 678/1982, k. 97 i 101. Różne korespondencje z oddziałami pułku 30.06 - 1.10.1945, teczka nr 7, IPN, 678/1987, k. 98-99  
i 138, op. cit., IPN, 678/1965, k. 95, op. cit. 
16. IPN, 678/1964, k. 269, op. cit. 
17. IPN, 578/1775, k. 1-4, op. cit. Ponadto: Ks. Paul Sauer 1892-1946, Materiały konferencji odbytej 14 maja 2004 r. w Bolesławcu, 
poświęconej pamięci ostatniego proboszcza niemieckiej parafii katolickiej w Bolesławcu pod red. naukową dr. hab. Grzegorza Strau-
cholda, Urząd Miasta Bolesławiec i Towarzystwo Miłośników Bolesławca, Bolesławiec 2004 - kapłanem wyznania rzymskokatolic-
kiego w Bolesławcu był do czerwca 1946 roku ks. Paul Sauer.
18. IPN, 678/1977, k. 54. Rozkazy, zarządzenia wyższych organów, dywizjon kawalerii 22.06.-24.10.1945. 
19. IPN, 678/1977, k. 21 i 23, op. cit. Rozkaz dowódcy garnizonu miasta Bolesław o obchodzeniu święta - rocznicy bitwy pod Grun-
waldem z dnia 13 lipca 1945 oraz wytyczne w sprawie przygotowania do udziału w defiladzie.
20. IPN, 678/1987, k. 69, op. cit.
21. IPN, 678/1987, k. 104-106, op. cit. Rozkaz świąteczny o obchodzeniu Święta Żołnierza z 14.08.1945. Pisownia oryginalna.
22. IPN, 678/1968, k. 32 i 88, op. cit.
23. IPN, 678/1981, k. 38, op. cit. 
24. IPN, 678/1975, k. 31, op. cit.
25. IPN, 678/1976, k. 142. Teczka rozkazów dziennych 1.07.-21.11.1945.
26. Początkowo tylko dowódca KBW udzielał zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez oficerów, podoficerów i szeregowych 
KBW. Zob. IPN, 678/1966, k. 60. Rozkazy i zarządzenia KBW i Naczelnego Dowództwa 21.06.-30.10.1945, teczka nr 014, Rozkaz 
d-cy KBW z 29.06.1945. Niezakonnyj - z ros. bezprawny, nielegalny, nieprawny, wbrew prawu.
27. Kpt. Gałkin, (imię nieznane) Rosjanin stał na czele czterech (etat przewidywał miejsce dla sześciu) oficerów informacji wojskowej 
12 Specj. Pułku KBW przez cały okres stacjonowania w Bolesławcu. 
28. Chor. Bolesław Walkiewicz s. Antoniego urodził się w grudniu 1918 r. w Filadelfii (USA). Ukończył cywilną szkołę techniczną w 
Warszawie w 1937 r. Tam także wojskową Szkołę Uzbrojenia. Wybuch II wojny światowej zastał go w szeregach 28 Pułku Artylerii 
Lekkiej w Dęblinie, z którym „zaliczył” udział w kampanii wrześniowej. W odrodzonym WP od 11.11.1944 r. - 2SBZ. Był tam szefem 
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O języku reemigrantów z Bośni*

Choć na cudzym my wyraju zrodzone pisklęta,
O ojczystym, miłym kraju każde niech pamięta!
Polska krew w nas płynie, polskie serce bije,
Polska mowa - nasza mowa, 
choć w cudzej krainie! 

 Maria Konopnicka

Po II wojnie światowej na terenie Dolnego Ślą-
ska osiedlała się ludność z różnych stron Polski  
i z różnych krajów Europy. Można tu było zetknąć 
się z rozmaitymi gwarami polskimi i z naleciało-
ściami obcego słownictwa. Gwary używane na tere-
nach Ziem Zachodnich naukowcy określili terminem 
„nowe dialekty mieszane” dzieląc je na trzy grupy: 
południową - z dominacją chłopów małopolskich 
i Polaków przesiedlonych z Ukrainy, północno-za-
chodnią - z przewagą ludzi posługującymi się gwara-
mi z Wielkopolski, Kujaw i Pomorza oraz północną 
- którą tworzyli chłopi z Mazowsza oraz Polacy prze-
siedleni z Litwy i Białorusi1.

Język mieszkańców Bolesławca i okolicznych 
miejscowości należy do południowej grupy nowych 
dialektów mieszanych, gdzie przewagę mają gwary  
z terenów Małopolski. Najliczniejszą grupę osadni-
ków na Ziemi Bolesławieckiej stanowili Polacy przy-
byli z byłej Jugosławii, a konkretnie z Bośni, z okolic 
Banja Luki i Prnjawora. 

Na bośniacką ziemię pierwsi osadnicy przybyli  
w 1890 r. Ogniskiem polskości i świadomości narodo-
wej2 była licząca w okresie międzywojennym około  
4 tys. mieszkańców osada Novi Martinac (Nowy 
Martyniec). Wokół skupione były inne wsie polskie: 
Rakowiec, Gumjera, Dziewięcina, Kunowa, Gra-
baśnica, Dąbrowa, Szeliszcze, Liczany, Milewac... 
(podano tu nazwy w polskim brzmieniu, bo tak je 

wymawiali moi informatorzy). Mieszkańcy tych 
miejscowości przybyli do Bośni z przeludnionych 
terenów Galicji, z Lubelszczyzny i z Wołynia. Publi-
kacje dotyczące dziejów tego osadnictwa podkreślają 
troskę działaczy polonijnych o zachowanie polskości 
i czystości języka wśród osadników. Sprzyjały temu: 
położenie geograficzne - teren górzysty, daleko od 
osad i miast bośniackich, duże skupisko Polaków 
utrzymujących więzi rodzinne (na ogół unikano za-
wierania małżeństw z ludnością niepolską) oraz reli-
gia (wyznanie rzymsko-katolickie).

Język reemigrantów w swej historii poddany 
był dwukrotnie wymieszaniu gwar. Po raz pierwszy  
w okresie bośniackiego osadnictwa i po raz drugi po 
osiedleniu się na Ziemi Bolesławieckiej.

Fonetyka

Slawista Mieczysław Małecki3 przebywając 
wśród osadników w 1926 r. zauważył, że język Wo-
łyniaków, najbardziej zbliżony do polszczyzny lite-
rackiej, uważany był przez polskich osadników za 
bardziej poprawny, „czysty”, powoli niwelujący po-
wszechne dla gwar małopolskich mazurzenie, czyli 
wymawianie głosek „c”, „s”, „z”, zamiast „cz”, „sz”, 
„ż”. Kiedy w 1968 r. wsłuchiwałam się w mowę 
mieszkańców Gościszowa, to większość z nich wy-
mawiała te głoski zgodnie z ogólnopolską normą.

Typową cechą z zakresu fonetyki dla większo-
ści gwar jest istnienie tzw. głosek pochylonych.  
W języku reemigrantów wymowa ta była bardzo 
powszechna. Głoskę „a” wymawia się jako dźwięk 
pośredni między „a” a „o” (oznakowanie: å) lub jako 
„o”; zaś samogłoska „o” wymową zbliżona jest do 
„u” (oznakowanie: ŏ); „e” wymawiano jako dźwięk 
między „e” a „y” (oznakowanie: ĕ) lub „y” ǁ4 „i” - np.: 
jåjka, jå, czåpkaǁczopka. W wygłosie „-a” wyma-
wiano powszechnie jako „a” pochylone, np.: studniå, 
zaproszonå, bogatå. Pochylone „o” - np.: dochtŏrka, 
hŏnŏrǁhunur. Pochylone „e”: mliko, syr, (tekst 4), 
chlib, kolibka, nawlikać, kolij (tekst 2).

Grupę głosek z ,,-aj” na końcu wyrazów wy-
mawiano jako „-ej” lub ,,-åj”, np. dej, tutej, dzisiåj, 
czekåj.

W niektórych wyrazach w miejscu „a” słyszało się 
dźwięk zbliżony do „u”: wŏm, kijŏnka, ṷowsiŏnka 
(słoma owsiana). Zaimek „każdy” miał bardzo wy-
raźne „u”: kużdy (tekst 4).

Rodzice autorki - Aniela i Władysław Kołodziejowie,
Osła, lata 60. XX w.
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Nagłosowe „a-” otrzymywało tzw. głoskę prote-
tyczną „j”: jakurat, jaż Jantek, Jadamek, Janielka. 
To zjawisko nosi nazwę prejotacji. Podobnie jest  
z nagłosowym „o-” i „u-”, które wymawiano jako 
„ło-”, „łu-” (w tekście „ł” oznaczono znakiem ṷ). 
W dialektologii taką wymowę nazywa się labiali-
zacją, np.: ṷokno, ṷojciec, ṷowies, ṷokropnie, ṷucik 
(uciekł), ṷonǁṷŏn. Przed spółgłoskami nosowymi  
(m, n) „o” pochylone było bardzo powszechne, np.: 
kŏń, słŏma, koruna, kumora, kŏminǁkumin.

W miejscu „o” występowało „e” w takich wyra-
zach: wiesna, mietła, kocieł, osieł, ciesać. Jest to 
wynik tzw. braku przegłosu występującego w wielu 
gwarach polskich. Uchwycono też przykłady, gdzie 
„o” przybierało postać innej samogłoski: siadło (sio-
dło), żałądek, żałądź, żĕniatyǁżyniaty.

Przysłówki, liczebniki i zaimki kończące się na 
„-ej” miały końcówkę „i” lub „y”: lepi, gorzy, (o) 
trzeci (np. godzinie), z ty (np. strony).

W dopełniaczu przymiotniki, liczebniki porząd-
kowe i zaimki przymiotne, zamiast zakończenia 
„-ego” miały „-igo”, „-ygo”, np.: austriackigo, do-
brygo, trzecigo, takigo. Celownik w tych wyrazach 
kończył się na „-imu”, ,,-ymu”: austriackimu, dobry-
mu, trzecimu, takimu. Jest to efekt pochylenia sa-
mogłoski „e”.

Samogłoska „ą” na końcu wyrazów traciła noso-
wość, często ulegała tzw. pochyleniu i wymawiano 
ją jako „ŏ” lub „u”, np.: zabijoǁzabijŏǁzabiju, siedzŏ, 
ładnŏ; podobnie wygłosowe „-ę” traciło nosowość, 
np.: troche, moge, lece.

Czasowniki zakończone na „-ął”, „-ęli” wyma-
wiano jako „-on”, „-eni”ǁ„-yni”: wzion, spoczon, 
wzieni (tekst 6). Czasownik „będzie” miał odnoso-
wioną wymowę: „bedzie”. Zaobserwowano również, 
że w miejscu „e” pojawiało się „ę” lub „en” w ta-
kich wyrazach: krent (kret), krentowisko, mięszanka, 
międza, śmiętana, mentryka, jęzioro.

W niektórych wyrazach zachowały się głoski inne 
niż w języku literackim. Są to słowa powszechnie 
występujące w gwarach Polski południowo-wschod-
niej: maniebry (manewry), czyźby (trzeźwy), gdowa, 
smĕntårz, kwardy, mgły (mdły), trzaski (drzazgi), 
ciort, paświsko, czostek, śtyry, ćmil, wielgi (tekst 3).

W miejscu ogólnopolskiego „s” i „c” słyszało się 
„sz”, „cz”: ṷu wasz, szkwarki, deszczka, w Polsz-
cze, szkobel, szałata, Sztefan, szpirt, szkrobåczka, 
ṷobczas, miejszcze, czudnie (tekst 1). Taką wymowę 
dialektolodzy nazywają „szadzeniem”.

Przedrostek „z-” starsze pokolenie dość często 

wymawiało jako „s-”, np.: smiåtać, smowa, słożona, 
smięty, sliwać (zlewać), smieniony.

Spółgłoska „ł” zanikła w złożeniach z „pół-”, np.: 
pónocek, pógłówek, pógłupek. Przyimek „koło” w 
znaczeniu „obok” wymawiano jako „kole”: kole 
domu, kole sklepu, kole maszyny.

Formant przymiotnikowy „-any” występował  
z podwójnym „n”: drucianny, drewnianny, śklanny, 
a formant ,,-ny” jako „-ni”: dolni, górni, roczni.

Spółgłoska „ź” zamiast „ż” pojawiła się w takich 
wyrazach: ziobra, źre, róźnie, próźny, źmija.

W miejscu głoski „sz” wymawiano „ś”, np.: po-
śli, śpital, straśnie, śpilka, ślachetnie (tekst 1), śla-
ban, ściaw, ślarka (koronka), śklånka, śtaba, śklårz, 
areśt. W dialektologii nazywa się to „siakaniem”.

Grupę spółgłosek „kt” wymawiało się jako 
„cht”: chtóry, nicht, chtórędy, niechtórzy (tekst 
1), dochtŏrka, trachtor; „kk”=„tk”: letko, mięt-
ko; „chrz”=„krz”: krześniak, krząstka, krząszcz, 
krząkać, krzan; „rs”=„sz”: gåsztka, (tekst 6 i 7) 
napåsztek, påszka (parska). 

Rzeczowniki z zakończeniem na „-izm” w języku 
starszych ludzi miały zakończenie „-izam”: kapita-
lizam, katechizam, organizam, socjalizam. Był to 
zapewne wpływ języka serbsko-chorwackiego, gdzie 
te nazwy tak właśnie wymawia się.

Fleksja

Cechą charakterystyczną dla gwary małopolskiej 
w zakresie fleksji jest użycie rzeczownika „dom”, 
który w miejscowniku zachował formę mianownika: 
chodź do dom, przyszli my do dom (tekst 6). W do-
pełniaczu ma formę „doma” w takich zwrotach: nie 
ma go w doma, w doma zostały dzieci.

Niektórym rzeczownikom nadawano inny rodzaj 
gramatyczny: ten ṷostrz, ten ramień, to policzko, ten 
ciemień.

Rzeczowniki rodzaju męskoosobowego miały 
formę niemęskoosobową: te Amerykany, te kolęd-
niki, te partyzany, te ministranty. Pojawiały się też 
sytuacje odwrotne - rzeczownik niemęskoosobowy 
występował w rodzaju męskoosobowym: konie się 
paśli, krowy zgłodnieli.

W dopełniaczu liczby mnogiej bez względu na 
rodzaj rzeczownika używano formy zakończonej na 
„-ów”: drogów, nogów (tekst 2 i 3), koniów, dzie-
ciów, kozów.

Rzeczowniki obcego pochodzenia zakończone 
na ,,-ja” po spółgłoskach „c”, „s”, „z” w mianowni-
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ku miały zakończenie ,,-yj”: mobilizacyj, delegacyj 
(tekst 4), milicyj.

W stopniowaniu opisowym przymiotników za-
miast przysłówka „bardziej” używano „gorzej”: 
gorszå chorå, gorzy zgnite (bardziej zgniłe).

Z form koniugacyjnych na uwagę zasługuje 1 os. 
l. mn. w trybie oznajmującym i rozkazującym. Jest 
to końcówka „-waǁ-źwa” zamiast ,,-myǁ-śmy”. To 
pozostałość po dawnej liczbie podwójnej dość rozpo-
wszechniona w języku starszych ludzi, pojawiła się 
też w mowie dzieci (tekst 7): idziewa, byliźwa, bę-
dziewa, chodźwa. Obok tych form występuje krótsza 
zakończona na „-m”: idziem, będziem, bylim.

 Czasowniki w 2 os. l.mn. kończyły się na „-ta”: 
zróbta, weźta, mieliśta (tekst 3). To typowa for-
ma dla wielu polskich gwar, ale najbardziej rozpo-
wszechniona jest w gwarach Małopolski. Trzeba tu 
także wspomnieć o stosowaniu formy liczby mnogiej 
w znaczeniu liczby pojedynczej w odniesieniu do 
osób starszych. Jest to tzw. dwojenie5, w dialektologii 
nazywane „pluralis maiestaticus”, np. dziadek mó-
wili, tata poszli, babka są gorzy chore; co robicie, 
ciotko; mamo, weźcie to dla siebie.

 Z zakresu składni na uwagę zasługuje przestawna 
konstrukcja z użyciem rzeczowników odsłownych. 
Zanotowano takie przykłady: wóz do snopków wo-
żenia, siekacz do buraków cięcia, boisko do piłki 
grania, miska do umywaniå (tekst 1).

Słownictwo

Leksyka bywa najbardziej charakterystycznym 
wyróżnikiem języka gwarowego. W trakcie rozmów 
wychwycono szereg słów typowych dla gwar z Ma-
łopolski, np. przódzi (przedtem), pirwój (wpierw), 
ślaga (kołek), lebiega (niezdara), labidzić (narzekać), 
prześlągły (niezdarny), papry (łupież), bażyć się (za-
chciewać), żeniuch (młody mężczyzna, zalotnik).

Starsi rolnicy w swoim języku zachowali sporo 
wyrazów dotyczących czynności gospodarczych, 
nazw niektórych narzędzi, części wozu, pługa, 
uprzęży. Oto niektóre z nich: klompy (drewnia-
ne obuwie używane w obejściu), szaruga (zatylnik 
wozu), rafa (żelazna obręcz na koło), bukszo (łoży-
sko przy kole), nurek (pług bez kół), capigi (uchwyty 
do kierowania pługiem), korowaj (rodzaj weselnego 
ciasta), sędzielizna (szron), zapole (sąsiek), sibierny 
(dorodny np. plon), kapciuch (wysuszony pęcherz 
wieprzowy do przechowywania tytoniu), letkie (płu-
ca zwierzęce), koromysło (nosidła).

Słownictwo serbsko-chorwackie6 siłą rzeczy we-
szło do języka polskich osiedleńców. Przecież żyli 
oni wśród Serbów i Bośniaków, kontaktowali się  
z nimi, prowadzili wymienny handel, załatwiali spra-
wy w urzędach. Starsi osadnicy słabo znali miejsco-
wy język, ale młodzi, którzy chodzili do szkoły, gdzie 
obowiązywał język serbsko-chorwacki, dość dobrze 
posługiwali się tym językiem.

 W pierwszych latach po osiedleniu się reemi-
grantów w Polsce chorwacyzmy były w powszech-
nym użyciu. W codziennych rozmowach wplatano 
słowa serbsko-chorwackie nazywając na przykład 
potrawy, niektóre przedmioty, czynności. Wyrazy 
te miały specyficzny „zaśpiew”, nadawały wypo-
wiedziom klimat bośniacki, większą wyrazistość 
i ekspresję, może łatwiej było je wymawiać. Jako 
przykłady podano tu słowa i zwroty najczęściej 
używane: opet=znów, baš=właśnie, padà=tak jest, 
dok=dopóki, zbog=z powodu, isto=tak samo, po-
lako=powoli, sigurno=na pewno, dosta=dosyć,  
owaj=ten, owde=tutaj, kruh=chleb z mąki kukury-
dzianej, palenta=mamałyga z kaszy kukurydzianej, 
krompir=ziemniaki, palacinki=naleśniki, pita=rodzaj 
wypieku z bardzo cienkiego ciasta, peruszać (serb-
sko-chorwacki - dalej w skrócie sch. - perušati7)= 
odzierać osłonki z kolb kukurydzy, pòpara=zupa wo-
dzianka, potrawa z suchego rozmoczonego chleba, 
paradajz=pomidor, stolniåk=obrus, korpa=kosz, du-
łan (sch. duhan)=tytoń, naòczary=przy uździe klapki 
boczne na oczy konia (sch. naočale=okulary), dulim 
(sch. dulum)=miara powierzchni ziemi=10 arów, lek-
tryczar (sch. električar)=elektryk, hvala=dziękuję, 
srecia=szczęście, seka=siostrzyczka, kosy=włosy, 
warkocze, avion=samolot, bicygiel (sch. bicikl)=ro-
wer, komšja=sąsiad, kako si=jak się masz, pa pusti ga-
=puśćże go! (pa=partykuła wzmacniająca „-że”), ajde 
kuci=chodź do domu, koliko je sati=która godzina.

Zwroty ekspresywne, przekleństwa bośniackie, 
złe życzenia w języku reemigrantów były bardzo po-
pularne, ubarwiały wypowiedź nadając jej żartobliwy 
charakter, najczęściej jednak wyrażały złe emocje. 
Oto kilka przykładów o łagodniejszym wydźwięku:
Ne moj brblat više=nie mów więcej bzdur,
ty pijanico=ty pijaku, ty bừdalo=ty głupcze,
da bi te puko grom=żeby cię piorun strzelił,
pa idi ti u wražiju mater=idź do diabła (dosł. idźże ty 
do diabelskiej matki).

Używanie wyrażeń i zwrotów obscenicznych po-
wszechnie nazywano „suciem” (sch. psowati=kląć, 
przeklinać). M. Małecki8 pisze, że przeklinanie osad-
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nicy nazywali słowem „psucie”. Aby uniknąć po-
wstałej homonimii, czyli istnienia obok siebie dwóch 
identycznie brzmiących wyrazów w znaczeniach 
„zniszczenie” i „przeklinanie”, w drugim znaczeniu 
zanikło nagłosowe „p-” tworząc nowe słowo „sucie”.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł nie oddaje pełnego bogactwa 
języka reemigrantów z b. Jugosławii, ale tylko sy-
gnalizuje jego najważniejsze cechy. Procesy kształ-
towania się języka ściśle powiązane są z wydarzenia-
mi historycznymi. Omówione tu zjawiska językowe  
w zespole gwar na zachodnich krańcach Polski stano-
wią pewną niezwykłość nie tylko z tego powodu, że 
zachowały cechy języka z południowo-wschodniej 
części Polski, ale także ze względu na zapożyczenia  
z języka serbsko-chorwackiego.

Mieczysław Małecki, badacz języka Polaków 
osiadłych w Bośni, pisał, że mowa tu osiedlonych 
może stanowić wzór pięknej polszczyzny. O język 
ten, o jego czystość troszczyli się nasi dziadowie. 
Przywieźli go po długiej tułaczce z powrotem do 
Polski w nieskażonej formie. Jest to część naszej kul-
tury, naszej tożsamości tu na terenie Ziemi Bolesła-
wieckiej. Jest on skarbnicą słownictwa związanego  
z pracą na roli i w gospodarstwie domowym. Gwa-
ra to ważny element kultury ludowej i jeśli do dziś 
zachowały się omówione tu gwarowe cechy języka 
reemigrantów, należy się nad nimi pochylić z szacun-
kiem i pielęgnować je, bo one są świadectwem na-
szych korzeni, bo przeszłość jest podstawą tworzenia 

dobrych rzeczy dla przyszłości.
Ilustrację tego języka stanowi 7 tekstów gwaro-

wych zapisanych uproszczoną transkrypcją z zasto-
sowaniem znaków omówionych w części „Fonety-
ka”.

Teksty gwarowe

1. O mowie polskiej w Bośni
Ślachetniea) niechtórzy mówili, a nichtórzy trochę 

się wyśmiewali, bo niechtórzy mówili czudnieb). Ṷo 
tako miske do umywaniå nazywali cuma. Gościuryc) 

to ṷuny ze wszystkim odmiennie mówiły. Wiedziała-
byś, co to „łochtusza”? A to była ṷu ni płachtad). Jak 
kupili w mieście miske, to nazywali miednica, a co sie 
zrobiło, tako skorupno miske, to była donica. Bochnia 
nazywali te miejscowość, to tam inacy mówili - copka 
to czapka, zaba, zyto (...). My įich nazywali kałakutye). 
Bolek sie ze mie kiedyś śmioł, że powiedziałam „zdy-
bałam”. Tero więcy mówie „znalazłam”.
(Odtworzono z taśmy magnetofonowej)
 a) ślachetnie = poprawnie, ładnie
 b) czudnie = dziwnie
 c) Gościur = nazwisko
 d) płachta = prześcieradło
 e) kałakuty = o mówiących niedbale

2. O drogach
Tako woda była wielgå, nazywali Sawa. Do ty 

wody pare kilometry może jakie dwadzieścia kilome-
try było do ty Sawy i drzewo szło na te statki, na te 
parachodya). Bo ṷu nos to nie szła kolij, bo to góry, 

Gościszów, lata 40. XX w.
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paskudnie bardzok. Dobrych drogów nie było. Nawet 
my szosy ni mieli, tak żeby szosa choć szła. Zacze-
ni robić i coś potem ta wojna nastała i tak ṷostawili  
i wszędzie błoto było.
(Odtworzono z taśmy magnetofonowej)
 a) parachod (rusycyzm) = parostatek

3. O pracy w ogrodzie
Jak tam poszłam, to įi czasem w ogrodzie poma-

gałam. A posadzta, a okopta, a przynieśta. Ṷo, ten 
mały przylecioł do ogrodu i pomågåł podliwać. Na-
sadziłam truskawek, tyleńko narosło tego. A tero to 
już nic ni moge. Może Wielgiego Postu doczekom. 
Nogów przybywa (...), a czego to sie śmierci båć, kie-
dy Pan Jezus takom męczyńskom śmierciom ṷumar. 
(Zapisano w trakcie rozmowy)
Autorka tekstów: Marianna Kołodziej, od 1946 r. mieszkanka 
wsi Gościszów, lat 80; urodzona na Lubelszczyźnie we wsi Po-
dwórci koło Tomaszowa Lubelskiego. Przeżyła w Bośni w No-
wym Martyńcu 42 lata, analfabetka, nie nauczyła się mówić po 
serbsko-chorwacku.

4. O serbskich weselach
Było wesele kradzione, a było i wyproszone. Wy-

prosił se młodo, nie żeby tam kråd. Tako delegacyj 
wysłoł, tak jakby staroste i uzgodnił wszystko. Przy-
jiżdżajo wozami starosta i te dzièwerya). Przyjęcie, 
stoły gotowe, późni zabiramy sie do ślubu. Kużdemu 
na plecy tako wyszywano chustkę przyszywo. Swira-
cyb) nazywały się muzykanty. Dla nas osobny stół, ale 
tyż musiało być kawoł ty peczènicyc), glauszad) - gło-
wa od świni całå ṷupieczonå, na takim talerzu dużym, 
czosnyk, syr, pàpryka kiszona była, cebula. Gościli się 
dużo lepi jak nasi Polacy. Tam sie nie słyszało, żeby 
sie pokłócili, abo pobili. Tańczyli najwięcy to koloe). 
Jak my grali polski jaki walec, abo piosenke jako, to 
słuchali (...). Jå gråłem na basachf), to Serby, nie żeby 
tylko popatrzoł na ten bas, tyko musioł pomacać. E, 
mówi, ale owo lepo swirag). To bardzok la nich było 
ciekawe.
(Odtworzono z taśmy magnetofonowej)
a) dziewer = drużba weselny, (sch. đever) = szwagier, 
brat męża
b) svirac (sch.) = muzyk, grajek, muzykant
c) peczènica = upieczone prosię, (sch. pečenica) = 
pieczeń
d) glausza = specjalnie przyrządzona i ozdobiona gło-
wa świni
 e) kolo = serbski taniec ludowy
 f) basy = basetla
 g) ovo lepo svira (sch.) = to pięknie gra

Autor tekstu: Bolesław Kojder, od 1946 r. mieszkaniec wsi Go-
ściszów, lat 63, urodzony w Nowym Martyńcu, ukończył 4-kla-
sową szkołę podstawową w Bośni.

5. O weselu i napojach
Jak sie wybierali do ślubu, to było takie prze-

mówienie do państwa młodych. Ojcowiea), jeśli żyli, 
dawali błogosławieństwo, późni brali ziarno zboża, 
sypali, wodom kropili, a muzykanty znóź grały mar-
sza. Chłopy mieli fuzyje, szczylanina, wiwat. Jak 
przyjechali z kościoła, to wychodziło sie z chlebem 
i solom. Życzenia sobie składajo i trzy razy wokoło 
stoła latajo z tym chlebem i dopiro siedli do stoła (...). 
Pili rakijeb) śliwkowo. Kisili śliwki, puszczali bez ko-
tły, gotowało się, potem ṷocedzali. Podpiwki robili z 
chmilu, drożdży i cukru. Były znóź winogradyc), z tego 
robili wina gronowe. Robili i z jabłek, i z gruszek - 
to nazywali słoducha, z kukurydzy nazywali bimber. 
Kawe czarnå pili rano przed śniadaniem i znóź po 
obiedzie. Herbate robili... lipowy kwiat, rumianek, 
bzy, mięte pieprzowo. Herbate nazywali więcy czaj.
(Zapisano w trakcie rozmowy)
a) ojcowie = rodzice
b) rakija (sch.) = lokalna odmiana napoju alkoho-
lowego
c) winograd (sch.) = winnica, tu w znaczeniu  
„winogrona”
Autorka tekstu: Maria Ludziak, od 1946 r. mieszkanka wsi Go-
ściszów, lat 72, urodzona we Włodzimierzu na Wołyniu, sama 
nauczyła się czytać i pisać po polsku.

6. Przygoda z pisanką
Franek Dąbål przyszed, my sie na zabawe zbi-

rały (...). Trzymałam pisanke w gåszci, a ṷon wzion  
i sztuknon, tak prasnon, czy tak w ręke mie palnon, czy 
jak i wziena mi sie ta pisanka, nie była dogotowanå, 
polåło się po sukience. Ja się wziena zezłościła i łap 
jakieś drugie jajko, bryz w nigo. Koszule mu zachla-
pałam. Popatrzył się ṷon po ty koszuli, a tako koszule 
różowo miåł, tako jedwabno, troszke w kwiatuszki, to 
popirw moda takå była. Poszed do dom przebråł sie. 
Nic nie mówił mi ani słowa.
(Tekst odtworzono z taśmy magnetofonowej)
Autorka tekstu: Aniela Kołodziej, od 1946 r. mieszkanka 
wsi Osła, lat 52, urodzona w Bośni w miejscowości Kunowa,  
analfabetka.

7. O Cyganach
Przystaneły na krzyżówce i chodziły po wiosce  

i łapały kury. Nałapały tych kur, pojechały do parku 
i tam gotowały sobie. I myźwa tam poszli i Cygany 
nom kozały wody przyniś. Myźwa jednym przynieśli 
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(…). Pośliźwa tam wyży i Cyganka za nami gnała, 
myźwa ṷuciekli. Na drugi dzień pośliźwa na jagody  
i įidziemy drogom koło parku, a Cyganisko jakieś wy-
leciało i chciało od nos jagód. Jo dałam įi gåsztke, 
ṷona wołå jeszcze, zaczeniźwa uciekać przez pole.
(Tekst odtworzono z taśmy magnetofonowej)

Przypisy:

1. S. Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa 1962, s. 72.
2. M. Małecki, Polskie kolonie w Bośni i ich język, Język Polski 1927, nr 4, s. 100.
3. Mieczysław Małecki (1903-1946) - językoznawca, profesor UJ, zajmował się gramatyką historyczną języków słowiańskich.
4. Znak ǁ wskazuje na oboczną wymowę wyrazu.
5. S. Urbańczyk, op. cit., s. 50-51.
6. Proces standaryzacji państw po rozpadzie Jugosławii jest w toku. Stąd trudność w znalezieniu odpowiedniego terminu na nazwę 
zapożyczeń z języka serbsko-chorwackiego. Proponowana nazwa to serbokroatyzm lub serbizm. Uważam, że bardziej komunikatywny 
w tym miejscu byłby termin „serbochorwacyzm” (na wzór: rusycyzm, germanizm).
7. Jan Wierzbicki, Ukleja Radnović, Józef Chlabicz, Mały słownik serbskochorwacko-polski, polsko-serbskochorwacki, Warszawa 1985.
8. M. Małecki, op. cit., s. 104-105.
9. Prof. Stanisław Rospond (1906-1982) - językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, w swojej pracy naukowej zajmował 
się zagadnieniami slawistycznymi, polonistycznymi, śląskoznawczymi (głównie z zakresu historii języka).

Autorka tekstu: Danusia Kędzia, lat 11, uczennica 4 klasy 
Szkoły Podstawowej w Gościszowie.

* Do niniejszego artykułu wykorzystałam materiały z mojej 
pracy magisterskiej „Język przesiedleńców z Jugosławii na tere-
nie Dolnego Śląska”, napisanej na Uniwersytecie Wrocławskim 
w 1968 r. pod kierunkiem prof. Stanisława Rosponda9. 

Stanisława Opała

Polskie osady w Bośni, źródło: Jan Bujak, Galicjanie i Serbowie, cz. II w Bośni, Jelenia Góra 2014
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II Artykuły i materiały o tematyce lokalnej
Ksiądz Paul Sauer. Mity i prawdy

W latach 70-tych, jadąc do Warszawy, na dworcu 
wrocławskim kupiłem niewielką książeczkę (krymi-
nał), żeby dla zabicia czasu przeczytać ją w drodze. 
Krótki tytuł „Sprawa R 1335/46” Teofila Kowalczyka 
niewiele mi mówił. W trakcie lektury ze zdumieniem 
zorientowałem się, że akcja utworu rozgrywała się  
w latach 1945-1947 w Bolesławcu i nie była to fik-
cja literacka, ale autentyczne wydarzenia opisywane  
w zbeletryzowanej formie kryminału. Tytuł książki 
to kryptonim akt Sądu Wojskowego we Wrocławiu 
zawierających śledztwo Urzędu Bezpieczeństwa w 
Bolesławcu, prowadzone przeciw Niemcom podej-
rzewanym o przynależność i działalność w organi-
zacji Freies Deutschland (Wolne Niemcy). Wśród 
podejrzanych przewijało się nazwisko księdza Paula  
Sauera, katolickiego proboszcza parafii w Bolesławcu. 

Początkowo można było podejrzewać, że jest 
to nazwisko fikcyjne, ale po latach, 1 listopada, na 
cmentarzu przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu zoba-
czyłem grób z tabliczką ks. Paul Sauer i palący się 
znicz. Nie posiadałem jeszcze wówczas dostatecz-

nej wiedzy o tej Postaci, nie było również dostępu 
do dokumentów. W 1985 r. cmentarz został zlikwi-
dowany i większość pochowanych przeniesiono 
na cmentarz przy ul. Śluzowej. Ekshumowano też  
ks. P. Sauera i obecnie jego grób znajduje się niedale-
ko kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu. 

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. i zjednocze-
niu Niemiec (1990 r.) Bolesławiec w 1992 r. nawiązał 
współpracę partnerską z miastem Siegburg (co opisa-
łem w Roczniku Bolesławieckim 2013). Zmieniła się 
sytuacja i można było spróbować przybliżyć ten frag-
ment historii Bolesławca z lat 1945-1947. Mieszkań-
cy dawnego Bolesławca byli żywo zainteresowani 
wyjaśnieniem wydarzeń, które rozegrały się w tam-
tym czasie, a dotyczyły ich księdza P. Sauera i wroc- 
ławskiego procesu organizacji Freies Deutschland. 
Byli mieszkańcy naszego miasta i powiatu ufundo-
wali ostatniemu proboszczowi katolickiemu obelisk 
w centrum Siegburga, obok kościoła pw. św. Serwa-
cego z napisem „Dziekan Honoris Causa Paul Sauer - 
wrzesień 1892 - 26 czerwiec 1946 - Proboszcz miasta 
partnerskiego Bolesławiec - Śląsk”1. 

Do Bolesławca płynęły prośby o pomoc przy 
wyjaśnianiu sprawy ks. P. Sauera zarówno ze strony 
Grupy Ojczyźnianej (Heimatgruppe) z Siegburga jak 
i indywidualnych osób, np. G. Ruckerta (z dawnego 
Nowogrodźca). Hans Hubertus Stiller, którego ojciec 
był przyjacielem ks. Sauera, przysłał dziekanowi ks. 
Władysławowi Rączce teczkę zawierającą wiele do-
kumentów o P. Sauerze. Ksiądz Dziekan przekazał ją 
ks. Tkoczowi - proboszczowi z Nowogrodźca celem 
przetłumaczenia i opracowania. Ksiądz Tkocz zmarł 
w 2000 r., a jego następca nie znalazł żadnych doku-
mentów na temat ks. P. Sauera. Prośby o wyjaśnie-
nie tej sprawy pojawiały się przy różnych okazjach: 
10-leciu kontaktów miast partnerskich, 750-leciu 
Bolesławca, 50-leciu Grupy Ojczyźnianej. Prosiły  
o to władze miasta Siegburga - burmistrz Rolf Krieger  
i landrat powiatu Rhein-Sieg Frithjof Kühn. 

Do Bolesławca trafiało coraz więcej informacji 
o samym księdzu i jego działalności duszpasterskiej 
w naszym mieście. Ksiądz Paul Sauer urodził się 26 
września 1892 r. w Bielitz (obecnie Bielice, koło Opo-
la), w rolniczej, śląskiej rodzinie. Miał dziwięcioro  
rodzeństwa. Starszy brat Franz był uzdolniony mu-
zycznie - ukończył studia muzyczne w Salzburgu, 

Ksiądz Paul Sauer
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gdzie został profesorem w Konserwatorium Mu-
zycznym Mozarteum. Paul Sauer, jak się później 
okazało, też kontynuował swoje muzyczne pasje. Do 
gimnazjum uczęszczał w Nysie, gdzie w 1915 r. zdał 
maturę, a następnie rozpoczął studia teologiczne we 
Wrocławiu; niestety zostały one przerwane z powodu 
powołania do wojska - była wojna. Na froncie został 
ranny w klatkę piersiową, co uszkodziło płuca. Stu-
dia kontynuował w latach 1919-1921, a 19 czerwca  
1921 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk wrocław-
skiego kardynała Adolfa Bertrama. Swoją pierwszą 
pracę rozpoczął w kościele pw. św. Jakuba w Görlitz. 
Jako wikariusz pracował tam do 1926 r., a następnie 
w latach 1926-1927 w Striegau (obecnie Strzegom), 
w latach 1927-1930 w Ziegenhals (obecnie Głucho-
łazy). W 1930 r. został proboszczem w Spremberg 
(Dolne Łużyce) i pracował tam do 1938 r. Następ-
ną parafię objął w Bolesławcu w kościele Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny. Pełnił także funk-
cję dziekana. Jak wspominałem był z zamiłowania 
muzykiem - grał na kilku instrumentach (skrzypce, 
wiolonczela, organy). Jako ksiądz katolicki grał  
w kościelnej, ewangelickiej orkiestrze którą tworzyli: 
pastor Helmut Koenig i zakrystianin z kościoła w Bo-
lesławicach Werner Gneist. Stroił także kościelne or-
gany. Te pasje wspominał prof. Heino Schubert, któ-
ry w latach 1945-1946 pobierał lekcje muzyki u ks.  
P. Sauera. Miłość do muzyki potwierdzała Jego po-
stawę ekumeniczną. Wspólnie z ewangelikami urzą-
dzali wieczory muzyczne w dawnym Tillendorfie.

W Bolesławcu i okolicy w okresie wojny prze-
bywało dużo robotników przymusowych, wywie-
zionych z podbitych krajów. Zwrócili się oni do ks.  
P. Sauera z prośbą o odprawianie jednego nabożeń-
stwa dla nich. Zgodził się odprawiać Mszę św. w nie-
dzielę wieczorem, mimo że nie było to zgodne z ów-
czesnymi przepisami. W 1942 r. ks. P. Sauer czytając 
list pasterski kardynała A. Bertrama do wiernych, 
pozwolił sobie na komentarz i za to, jak się później 
okazało, został aresztowany i osadzony na trzy tygo-
dnie w areszcie śledczym w Legnicy pod zarzutem 
„szkodliwych dla państwa niemieckiego uwag”. Na 
jego korzyść podczas obrony wpłynął fakt, iż posia-
dał on Krzyż Żelazny, który otrzymał za rany odnie-
sione jeszcze podczas I wojny światowej.

Informacje o zbliżającym się froncie spowodo-
wały, że miasto zaczęli opuszczać mieszkańcy. Kie-
rowali się na zachód za Nysę Łużycką, w Karko-
nosze, Góry Izerskie, na czeską stronę Sudetów. Po 
wkroczeniu 12 lutego 1945 r. Armii Czerwonej do 

Bolesławca, w mieście pozostało około 2000 osób 
włączając w to robotników przymusowych, jeńców 
francuskich, włoskich, belgijskich. W tej grupie był 
także ksiądz P. Sauer oraz jego siostra, Anna. Szcze-
gólną troską ks. P. Sauera był kościół. Zabytkowa 
świątynia bolesławiecka w wojennych czasach była 
miejscem schronienia modlitewnego i nie można 
jej było narażać na zniszczenia. Jako jedyny kapłan 
opiekował się całą pozostałą ludnością, w tym rów-
nież parafią ewangelicką, siostrami elżbietankami  
i diakonisami z klasztoru. Większość nabożeństw sta-
nowiły Msze św. z okazji pogrzebów. Ksiądz chował 
wszystkich, w tym również zmarłych jeńców, a także 
żołnierzy rosyjskich. Do czasu przybycia do Bole-
sławca 17 września 1945 r. księdza Jana Motyki, sam 
pełnił posługę duszpasterską. Dopiero jesienią do 
parafii ewangelickiej przyjechał Superintendent Wil-
helm Pape, co odciążyło ks. P. Sauera, który w liście 
do rodziny Ulbrich tak opisywał sytuację w mieście: 
O godzinie trzeciej przybyli do domu Rosjanie, którzy 
jednak dobrze się zachowywali. Widziałem tylko jed-
no miejsce w ogniu, lecz przez następną noc i dzień 
już się paliła część Rynku… Dach kościoła jest ponie-
kąd w porządku. Do naprawy zostało jeszcze trochę 
szyb. Pochowałem ponad 500 osób, mocno zagrażał 
tyfus. Nie było niemieckiego lekarza, jest tylko jeden 
belgijski i jeden holenderski.

Boże Narodzenie 1945 r. było obchodzone już 
wspólnie z Polakami, o czym wspominał Adam Ko-
walski w artykule „Wigilia zroszona łzami”, który 
ukazał się w „Głosie Bolesławca” 1994, nr 12, s. 8.

Rok 1946 był dla P. Sauera bardzo trudny. Wpraw-
dzie miał już polskiego pomocnika księdza Andrzeja 
Gromadzkiego, z którym dobrze mu się współpraco-
wało, ale inne sprawy mocno zaważyły na jego ży-
ciu. Urząd Bezpieczeństwa w Bolesławcu prowadził 
w tym czasie intensywne śledztwo w sprawie dzia-
łalności organizacji Freies Deutschland, którą miał 
kierować inż. Artur Kühne. Grupie ludności niemiec-
kiej zarzucano działalność dywersyjną w okolicach 
Bolesławca. Zatrzymano 40 osób. Podejrzanym był 
również ks. P. Sauer. 

Pozostająca w Bolesławcu ludność niemiecka nie 
miała żadnych wiadomości o swoich rodzinach, które 
opuściły miasto w 1945 r. Jedynym łącznikiem był 
dla nich ksiądz, który pieczątką parafialną potwier-
dzał ich tożsamość, a także przy pomocy Caritas 
wysyłał listy do Görlitz, które stamtąd dostarczano 
na Zachód, do stref okupacyjnych. Ta działalność 
stała się podstawą do postawienia ks. P. Sauero-
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Ksiądz Paul Sauer. Mity i prawdy

wi zarzutów przez UB. Były także donosy. Kapłan 
został aresztowany 30 kwietnia 1946 r. i osadzony  
w prowizorycznym areszcie w budynku przy dawnej 
Lutherstrasse (M. Lutra, obecnie ul. Grunwaldzkiej 
- mieści się tam dziś Młodzieżowy Dom Kultury). 
Przeszukana została plebania i na strychu znalezio-
no nieużywany małokalibrowy karabinek sportowy, 
który był jednym z dowodów przeciw księdzu. Ks.  
P. Sauer w areszcie zachowywał się z godnością. Wraz 
z nim przebywali też inni osadzeni, z którymi się mo-
dlił i podtrzymywał ich na duchu. Odwiedził go ks. 
Andrzej Gromadzki, żeby razem się pomodlić z oka-
zji przypadającej 25 rocznicy Jego święceń kapłań-
skich. Ciężkie warunki podczas pobytu w areszcie, 
a w szczególności traktowanie przez funkcjonariuszy 
w czasie przesłuchań, przyspieszyły pogorszenie się 
stanu zdrowia księdza. Według informacji Margare-
ty Reimann cytowanej przez Petera Börnera podczas 
uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej po-
stać P. Sauera „On sam jak i inni Niemcy był dręczo-
ny i bity. Moja córka, która była w celi obok, wszyst-
ko mi opowiedziała”. Cytat pochodzi z dokumentu 
znajdującego się w archiwum biskupstwa w Görlitz. 
22 czerwca 1946 r. ksiądz w ciężkim stanie został 
przewieziony z aresztu do Szpitala św. Józefa (dzi-
siaj Dom Dziecka przy ul. Kubika 4), a 24 czerwca 
1946 r. o godz. 22.00 zmarł. Według świadectwa zgo-
nu podpisanego przez dra Henryka Krautmana przy-
czynami były: wada serca, obrzęk płuc, cherlactwo. 
Na tej podstawie prokurator Wojskowej Prokuratury 
Rejonowej we Wrocławiu por. Bronisław Świątnicki 
umorzył postępowanie karne przeciwko ks. Paulowi 
Sauerowi. Pogrzeb Księdza odbył się w Bolesławcu, 
na cmentarzu przy ul. Lubańskiej. Pastor w chwili 
pochówku uruchomił dzwony kościelne, za co póź-
niej został ukarany. W ostatniej drodze ks. P. Suero-
wi towarzyszyli Jego współpracownicy: ks. Lampka,  
ks. Gromadzki i pastor Pape.

Pamięć o ks. P. Sauerze wśród niemieckich katoli-
ków jest ciągle żywa. Hans Christiani, kronikarz bo-
lesławiecki, w swojej książce “Das Leben in der deut-
schen schlesischen Kleinstadt Bunzlau”, wydanej  
w 1996 r. w Siegburgu tak o nim pisał: Aż do śmier-
ci był wiernym sługą człowieczeństwa, prawdziwym 
posłańcem Boga. Jego imię wyryte złotymi literami 
kończy niemiecką historię Bolesławca.

Ksiądz Paul Sauer we wspomnianym wcześniej 
liście do rodziny napisał: ileż łask potrzeba człowie-
kowi, żeby być rozsądnym, ileż ponadto, żeby działać 
po chrześcijańsku.

Grupa Ojczyźniana z Siegburga 14 maja 2004 r. 
podczas sesji naukowej poświęconej ks. P. Sauerowi 
w Teatrze Starym, w obecności historyków polskich 
z Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Pamięci 
Narodowej, wystąpiła z propozycją upamiętnienia 
księdza tablicą w kościele Wniebowzięcia NMP,  
w którym pełnił posługę. W tej sprawie w Kurii Bi-
skupiej w Legnicy odbyło się spotkanie ks. biskupa 
dra Tadeusza Rybaka, w obecności ks. prof. dra hab. 
Władysława Bochnaka i sekretarza Kurii z delegacją 
Bolesławca, w skład której wchodzili: ks. prałat Wła-
dysław Rączka, prezydent Bolesławca Piotr Roman 
i Zygmunt Brusiło. Po dyskusji ustalono propono-
wany tekst ewentualnej tablicy o treści: Pamięci ks. 
Paula Sauera, ostatniego Proboszcza Niemieckiej 
Parafii Katolickiej w Bolesławcu. [26.06.1892 Bielitz 
†24.06.1946 Bolesławiec] Bolesławiec-Siegburg maj 
2004. Ze względu na śmierć ks. prałata Władysława 
Rączki przedsięwzięcia nie zrealizowano.

 Po 10 latach od sesji poświęconej ks. Paulo-
wi Sauerowi powrócono do tego tematu. W 2014 r. 
Starostwo Powiatowe - ze starostą Dariuszem Kwa-
śniewskim i Młodzieżowy Dom Kultury - z dyrekto-
rem Markiem Łętowskim, wraz z władzami Powiatu 
Siegburg i Heimatgruppe Bunzlau zu Siegburg pod-
jęli się ustawienia pamiątkowego obelisku w ogro-
dzie na zapleczu budynku, w którego piwnicy Ksiądz 
był więziony.

 Uroczystości odsłonięcia tablicy odbyły się  
26 września 2014 r. z udziałem władz powiatu i miasta 
Bolesławiec, przedstawicieli Muzeum Ceramiki, bo-
lesławian, kilkudziesięcioosobowej grupy z Niemiec, 
której przewodniczył Peter Börner, delegacji miast, 
w których pracował Paul Sauer, kilkunastoosobowej 
grupy księży niemieckich - katolickich i ewangelic-
kich. Tablica z brązu przedstawia sylwetkę ks. Paula 
Sauera trzymającego skrzypce, w tle umieszczono 
fasadę Bazyliki WNMP i napis w języku polskim  
i niemieckim2:

AD MEMORIAM
KSIĄDZ DZIEKAN ERZPRISTER
PAUL SAUER 
*  26.09.1892 
    16.06.1921 
 † 24.06.1946

OD 1938 PROBOSZCZ KOŚCIOŁA FARNE-
GO W BOLESŁAWCU. MĘŻNY JEGO OBROŃ-
CA, KTÓRY OFIARNIE WSPOMAGAŁ SWO-
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ICH BLIŹNICH - MUZYK, DUSZPASTERZ 
MŁODZIEŻY I ZWOLENNIK EKUMENIZMU.  
JEGO ŚMIERĆ WZYWA DO POJEDNANIA.

BOLESŁAWIEC - 2014 - SIEGBURG
 

II wojna światowa i lata 1945-1946 to trudny 
czas, który zdeterminował stosunek Polaków do fa-
szystowskich Niemiec. To okres dramatów z jednej, 
i z drugiej strony. Wspomniany proces grupy Freies 
Deutschland we Wrocławiu zakończył się surowymi 
wyrokami. Z czterdziestu oskarżonych aż piętnastu 
otrzymało karę śmierci (osiem wyroków zostało wy-
konanych), pozostałych skazano na wieloletnie wię-
zienie.

Tak się złożyło, że po 70-ciu latach od zakoń-
czenia II wojny światowej w Polsce i w Niemczech 
obchodzono 25-tą rocznicę pojednania. W 1989 r.  

w Krzyżowej kanclerz Niemiec Helmut Kohl i pre-
mier Polski Tadeusz Mazowiecki w symbolicznym 
geście przekazali sobie znak pokoju. Tablica poświę-
cona pamięci ks. Paula Sauera jest również podob-
nym gestem.

Na zakończenie uroczystości odsłonięcia tablicy, 
przedstawiciel grupy Niemców Peter Börner w swo-
im wystąpieniu podkreślił, że żyjący i działający na 
przełomie starego niemieckiego i nowego polskiego 
Bolesławca, ksiądz Sauer mógłby być łącznikiem 
obu narodów, obu miast partnerskich. W podobnym 
duchu było również utrzymane wystąpienie starosty 
bolesławieckiego Dariusza Kwaśniewskiego. 

1. Błędnie napisano datę śmierci ks. P. Sauera, powinno być:  
24 czerwca 1946 r.
2. Na tablicy jest błąd w dacie święceń kapłańskich ks. P. Sauera, 
powinno być: 19 czerwca 1921 r. 

Zygmunt Brusiło

Tablica w ogrodzie przy budynku MDK w Bolesławcu, fot. Z. Mirecki
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O bolesławieckiej obecności ks. Andrzeja Gromadzkiego (1898-1968)

O bolesławieckiej obecności ks. Andrzeja Gromadzkiego (1898-1968)

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.
Zamiana krajobrazów na adresy 

i chwiejnych wspomnień w nieruchodaty.
Wisława Szymborska

 
Krajobraz lwowski (1898-1946)

Andrzej Gromadzki syn Antoniego i Anastazji  
(z d. Wasilewskiej) urodził się 1 grudnia 1898 r. 
w Pawłowie, w rejonie radziechowskim obwodu 
lwowskiego. Po maturze, jako mieszkaniec Galicji  
i poddany cesarza, odbył służbę wojskową w Cesar-
sko-Królewskiej Armii Austrio-Węgierskiej w stop-
niu kanoniera. Po ukończeniu studiów na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza 
we Lwowie 23 czerwca 1923 r. dostąpił święceń ka-
płańskich i rozpoczął pracę duszpasterską w Archi-
diecezji Lwowskiej. W 1931 r. wystąpił z inicjatywą 
utworzenia stałego kina katolickiego. Był to projekt 
nowatorski ze względu na obowiązujące wówczas 
ograniczenia - np. zakaz słuchania audycji radiowych 
w zakonach. W latach 1935-1939 pełnił funkcję se-
kretarza generalnego Archidiecezjalnego Instytutu 

Akcji Katolickiej i redagował „Głos” Akcji Kato-
lickiej Archidiecezji Lwowskiej. Później znalazł się  
w Wyżnianach koło Lwowa. W 1946 r., jak inni przy-
musowo wysiedlani Kresowianie, przybył na Ziemie 
Zachodnie - „nie (...) raj sprawiedliwością dziejową 
nabyty” (określenie profesora Grzegorza Strauchol-
da) i trafił do Bolesławca.

Krajobraz bolesławiecki (1946-1952)
W poczuciu tymczasowości

W bolesławieckiej Parafii Wniebowzięcia NMP  
i św. Mikołaja zastał niemieckiego proboszcza  
ks. Paula Sauera, a znajomość języka niemieckie-
go i życzliwy stosunek do ludzi ułatwił ks. A. Gro-
madzkiemu nawiązanie przyjacielskich relacji.  
Ks. P. Sauera wkrótce aresztowano i polski kapłan 
jako współpracownik proboszcza i współmieszkaniec 
plebanii znalazł się w kręgu zainteresowań Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, co wymu-
szało spotkania niechciane, ale nie do uniknięcia.

Dokumenty potwierdzające kontakty ks. Gro-
madzkiego z bolesławieckim UBP znajdują się 
we wrocławskim IPN, ale czy są prawdziwe, czy  
ks. Gromadzki był zmuszany do składania zeznań, 
tego nikt nie wie, tym bardziej, że raporty z zeznań po 
przesłuchaniach często były fikcją. Zaskakujące było 
fabrykowanie faktów już po śmierci ks. Sauera obcią-
żające polskiego duchownego jako człowieka „do-
starczającego dowodów przestępstw” niemieckiego 
kapłana. Świadczą o tym dwa dokumenty znajdujące 
się we wrocławskim IPN: protokół przesłuchania ks. 
Gromadzkiego w charakterze świadka 30 września 
1946 r. i pismo szefa WUBP do kierownika 3 Refera-
tu I Sekcji ob. Jana Kolasy z 9 września 1946 r.1 Oba 
fakty już po śmierci niemieckiego kapłana.

Ks. A. Gromadzki kilkakrotnie prosił funkcjo-
nariuszy PUBP o pozwolenie na widzenie z aresz-
towanym kolegą, ale pozwolenia odmawiano. Zgo-
dę otrzymał dopiero na kilka dni przed śmiercią ks. 
Sauera. „Kiedy odwiedził go w więzieniu jego polski 
współbrat ksiądz Andrzej Gromadzki, aby święto-
wać z nim srebrny jubileusz kapłaństwa mógł jesz-
cze tylko dać mu ostatnie namaszczenie (…)” - za 
Margarete Reimann powtórzył Peter Börner - prze-
wodniczący Grupy Ojczyźnianej Bunzlau z Siegbur-
ga 26 września 2014 r. w Bolesławcu na uroczystości 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks. Paula Sauera w 

ks. Andrzej Gromadzki (1898-1968)
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ogrodzie Młodzieżowego Domu Kulury (maszynopis 
przemówienia P. Börnera przechowywany jest w Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu).

W materiałach bolesławieckiego UBP jest też ra-
port funkcjonariusza PUBP z października 1946 r., 
gdzie podkreśla się pozytywną rolę duchowieństwa 
„na czele z ks. Gromadzkim, który obok odbudowy 
świątyń i miejsc kultu religijnego, propagował patrio-
tyzm, zwalczanie pijaństwa, aborcji i konieczności 
skupienia się na pracy i wykonywania obowiązków 
wobec państwa”2.

Robert Klementowski, autor monografii o bole-
sławieckim aparacie bezpieczeństwa, przedstawia też 
innego typu kontakty ks. Gromadzkiego z PUBP. Te 
kontakty to tajny nadzór w postaci informatora o ps. 
Bojar. Dramatyzmu sytuacji, według R. Klementow-
skiego, dodawał fakt, że tajny współpracownik PUBP 
o pseudonimie Bojar - ks. Stefan Kukiełczyński 
(przez PUBP szantażem zmuszony do współpracy) 
był jednym z trzech księży, którym ks. Gromadzki 
najbardziej ufał. „Zadaniem Bojara była inwigila-
cja ks. Gromadzkiego oraz informowanie o sytuacji  
w dziekanacie - nastroje, wypowiedzi księży, ludno-
ści, członków organizacji przykościelnych, kwestie 
organizacyjne, kontakty z kurią, relacje z zebrań, do-
starczanie poufnych dokumentów i korespondencji 
dekanatu z przełożonymi”3. 

Stanowisko UBP dotyczące postrzegania ks. Gro-
madzkiego przedstawił ten sam autor stwierdzając: 
„Nieco bardziej pozytywnie, ale i enigmatycznie opi-

sywano ks. A. Gromadzkiego, iż nie występuje wro-
go przeciw Rządowi, a nawet udziela pewnych wska-
zówek miejscowym władzom bezpieczeństwa”4. 

Ks. A. Gromadzki wziął udział w konferencji po-
wiatowej Komitetu Obrońców Pokoju (konferencja 
księży-patriotów), do której „przekonywała” go de-
legacja PUBP. Konferencja odbyła się w Bolesławcu 
9 lutego 1951 r., ale Ksiądz Dziekan w swoim wystą-
pieniu przypomniał tylko księżom o „niemieszaniu 
się Kościoła do polityki”5. 

Następną rozmowę, „zachęcającą” Księdza Dzie-
kana do wzięcia udziału w konferencji we Wrocławiu, 
przeprowadzili delegaci PUBP przed zjazdem księ-
ży-patriotów 13 lutego 1951 r. Według R. Klemen-
towskiego: „Po kilku dniach ks. dziekan, który dotąd 
oporny był wobec wszelkiej współpracy z władzą, 
nie brał udziału w zjazdach i konferencjach, zmienił 
swoje nastawienie”6. Dokumenty odnotowują, że ks. 
Gromadzki wsparł akcję propagandową - Narodową 
Pożyczkę Rozwoju Sił Polski - w kwocie 1000 zł,  
a 23 czerwca 1951 r. na konferencji duchownych  
w Legnicy wygłosił „pozytywne” wystąpienie, a na-
wet napisał oświadczenie do Polskiego Radia.

W miarę upływu czasu i od ukazania się informacji 
o uregulowaniu stosunków między państwem a Ko-
ściołem, po ogłoszeniu przez władze państwowe 27 
stycznia 1951 r. komunikatu o likwidacji stanu tymcza-
sowości administracji kościelnej na Ziemiach Zachod-
nich ks. A. Gromadzki unikał konfliktów z władzą pań-
stwową, nawet za cenę niechcianych kompromisów.

Komunia Św. 15 czerwiec 1952 r.
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Wrastanie w ziemię

Ks. A. Gromadzki był człowiekiem wokół które-
go gromadzili się ludzie, żeby uporządkować chaos, 
uporać się z traumą przesiedlenia i nie zatracić czło-
wieczeństwa. Ewakuując się z Wyżnian koło Lwowa, 
przywiózł na Ziemie Zachodnie zabytkowe stacje 
Drogi Krzyżowej, które znajdują się w kościele pw. 
Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu7.

Pracę pierwszego polskiego administratora, pro-
boszcza i dziekana objął po ks. Janie Motyce, wi-
karym z misją organizowania duszpasterstwa. Ks.  
A. Gromadzki był nie tylko kapłanem i sługą Bożym, 
załatwiającym sprawy dzięki Opatrzności. Mawiał: 
Bóg - Bogiem, wiara - wiarą, a działanie należy do 
człowieka. I działał: głosił Słowo Boże, udzielał 
sakramentów, celebrował Msze św., składał wizy-
ty duszpasterskie, kierował parafią, prowadził kate-
chezę, pełnił rolę stabilizatora w trudnych i niepew-
nych czasach, minimalizował uprzedzenia i wrogość  
w „tyglu narodów”, jakim był Bolesławiec.

Zakładał i prowadził przy pomocy ks. Aleksandra 
Styczka (wł. Aleksego Stećków, grekokatolika, który 
nielegalnie przekroczył granicę) i ks. Cyryla Lewal-
skiego (prefekta) - przybyłych do Bolesławca razem 
z nim, organizacje przykościelne - Sodalicję Mariań-
ską, kółka ministrantów oraz bractwa różańcowe 
dla dorosłych. Za Jego pozwoleniem funkcjonował 
od 1946 r. chór kościelny, przekształcony w 1947 r.  
w kapelę. Poświęcił kaplice w Łące, Mierzęcinie,  
w Dobrej i Bożejowicach oraz zorganizował misje 
św. w 1947 r.8

Zajmował się - zleconą przez administratora apo-
stolskiego we Wrocławiu - opieką duszpasterską nad 
repatriantami z Jugosławii. Był głównym inspirato-
rem i realizatorem starań o szybki przyjazd Sióstr 
Adoratorek Krwi Chrystusa, zakonnic - repatriantek  
z Jugosławii. Był ich opiekunem i spowiednikiem. 
Interweniował w sprawie odebrania domu Siostrom 
w lipcu 1949 r., zbierając podpisy pod pismem do 
władz państwowych.

Był czcicielem Matki Bożej, organizował wspól-
ne modlitwy i pieśni, święta maryjne, procesje, odpu-
sty, angażując nie tylko dorosłych, ale w szczególny 
sposób młodzież i dzieci. Bardzo uroczyście orga-
nizował obchody świąt maryjnych, zwłaszcza tych 
które decyzją władz państwowych stały się zwykły-
mi dniami pracy: 3 maja - Uroczystość Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski i 15 sierpnia - Wniebo-
wzięcie NMP. Był inicjatorem Mszy św. odprawianej 
w wigilię Wniebowzięcia NMP. Wprowadzony przez 
Niego ceremoniał Zaśnięcia i Pogrzeb Matki Boskiej, 
na wzór obchodów w Kalwarii Pacławskiej9 celebro-
wali wszyscy Jego następcy i celebrują do dzisiaj.

Przykładem charyzmy, umiejętności porywania 
za sobą tłumów, była decyzja o wielkiej manifestacji  
z udziałem mieszkańców okolicznych gromad pod-
czas święcenia pól chłopskich (zdaniem Urzędu Bez-
pieczeństwa tam, gdzie miały powstać spółdzielnie 
produkcyjne) w 1950 r. Reakcją władz państwowych 
był zakaz tego typu działań i zorganizowanie wy-
cieczki dla młodzieży szkolnej, aby uniemożliwić jej 
udział w przygotowywanej manifestacji. W odpowie-
dzi na zakaz ks. A. Gromadzki wraz z współpracow-

Ks. Kanonik Andrzej Gromadzki i nowy ks. dziekan Wilhelm Boczek w otoczeniu chórzystów, organisty Jana Pajdy i Mariana 
Rutkowskiego, Bolesławiec 1953 r.
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nikami wypracowali „specjalną technikę” odciągania 
ludzi od inicjatywy władz - gdy ogłaszano zebranie 
gminne, ksiądz anonsował obchody uroczystości ko-
ścielnych. Reakcją wiernych było tłumnie przybywa-
nie do świątyni.

Ksiądz Dziekan, jak wszyscy nazywali ks. Gro-
madzkiego, w działaniu przejawiał rozmach i en-
tuzjazm: polecał rozlepiać plakaty, wysyłać za-
proszenia, apele-ulotki wzywające do udziału  
w uroczystościach kościelnych i prośby do Zarządu 
Miasta o wstrzymanie ruchu kołowego w pobliżu 
kościoła oraz otwarcie sklepów spożywczych do-
piero po zakończeniu uroczystości. 14 sierpnia 1947 
r. w czasie obchodów Wielkiego Odpustu w wigilię 
Wniebowzięcia NMP uzyskał nawet zgodę na ilumi-
nację kościoła przez dwie noce bez obciążania parafii 
kosztami energii. 

Działalność Ks. Dziekana polegającą na orga-
nizowaniu od podstaw życia religijnego Polaków  
w Bolesławcu miała miejsce od 4 kwietnia 1946 r., od 
ustanowienia Go wikariuszem kooperatorem, później 
administratorem oraz proboszczem i dziekanem, do 
19 kwietnia 1952 r. (formalnie), kiedy uzyskał god-
ność kanonika Kapituły Wrocławskiej, a faktycznie 
do września 1952 r.

Krajobraz wrocławski (1952-1968)

Od września 1952 r. rozpoczął posługę kapłańską 
we Wrocławiu jako proboszcz w Parafii św. Jakuba  
i Krzysztofa na Psim Polu. Za działalność duszpaster-
ską odznaczony został Expositorium Canonicali (die-
cezjalne odznaczenie honorowe) i Złotym Krzyżem 
Zasługi10.

Zmarł 15 września 1968 r. w dwa miesiące po 
jubileuszu 45-lecia kapłaństwa. Oddani parafianie  
w dowód Jego posłannictwa ufundowali Mu pomnik 
na cmentarzu przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu.

Krajobraz wspomnień

Zachował się w pamięci parafian jako „Uśmiech-
nięty Ksiądz Dziekan”. Siostra Stella ze Zgromadze-
nia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa wspominała: 
„Pamiętam Księdza Dziekana - uśmiechnięty, życz-
liwy, dużo pomagał, ale i dużo wymagał. Lubił żarto-
wać. Czułam przed Nim wielki respekt. Pomógł nam 
się tu sprowadzić i zamieszkać. Dał nam zatrudnienie 
w kościele i na plebanii: prowadziłyśmy przedszko-
le, dom dziecka i internat dla dziewcząt. Uczyłyśmy 

katechezy i gry na instrumentach. Posługiwałyśmy 
w kościele. Pomógł, kiedy chcieli odebrać nam nasz 
dom (obecny klasztor). Zebrał wtedy podpisy od lu-
dzi i wysłał pismo do władz państwowych. To był 
dobry ksiądz i człowiek”. 

„Ksiądz Dziekan przygotowywał nas i udzielał 
I Komunii Świętej w 1947 r. Była taka bieda, ale 
ksiądz Gromadzki zorganizował z pomocą matek 
i sióstr zakonnych przyjęcie komunijne na plebanii 
dla wszystkich dzieci przystępujących do komunii. 
Chciał, żeby dzieci na długo zapamiętały ten dzień  
i żeby wszyscy razem cieszyli się. Miał bardzo dobre 
podejście do dzieci. Dla każdego znalazł dobre sło-
wo. Jak wyjeżdżał do Wrocławia, to wszyscy płakali, 
bo nie chcieli Go puścić. Ludzie lubili Go i jak o coś 
poprosił, to zawsze to robili” - wspomina Jan Syska, 
ekspatriant ze Lwowa.

Piotr Burniak - były zakrystianin, dziś 89-letni - 
mówi: „Ksiądz Gromadzki? Szanował ludzi, rozma-
wiał z nimi jak równy z równym, nie robił różnicy 
między ludźmi. Był bardzo dobrym człowiekiem. 
Lubił ludzi. Był mądry. Dobrze się przy nim czuło. 
Był pierwszym księdzem, który nie pozwalał cało-
wać się w rękę. Podawał rękę, ale tak ją obracał, żeby 
jej nie pocałować. Pomagaliśmy z Księdzem Dzie-
kanem ratować Dom Sióstr (obecny klasztor) przed 
zabraniem. Do tej pory ludzie modlą się za Niego. Pa-
miętam, jak w 1948 r. jechaliśmy z Księdzem Dzie-
kanem w 320 ludzi na uroczystość Matki Boskiej 
Siewnej do Częstochowy. Wspaniały człowiek. Miał 
piękne kazania”. 

„Pamiętam, jeszcze byłem chłopcem, jak mój tato 
woził Księdza Dziekana motocyklem do Brzeźnika, 
aby odprawiał tam Mszę św., a potem z powrotem Go 
przywoził do Bolesławca” - wspomniał pan Florian 
Sondaj, repatriant z Jugosławii.

 „Ja też pamiętam przyjęcie komunijne na pleba-
nii - nie wiedziałam, że tę tradycję zapoczątkował ks. 
Gromadzki. Siostry gotowały kakao i piekły ciastecz-
ka…” - mówiła Maria Sobolska.

Z tych wspomnień tworzy się portret człowieka 
wielowymiarowego, cieszącego się dużą popularno-
ścią wśród mieszkańców Bolesławca, zasłużonego 
dla normalizowania życia w mieście. Stabilizował 
nowoprzybyłych w procesie ich wrastania w Ziemię 
Bolesławiecką, idąc przez życie duszpasterskie du-
chowością Maryjną - Mancipium Mariae (służebność 
Maryi, podążanie za doskonałością Maryi).

Ks. Wł. Bochnak w publikacji „Kościół Mariacki 
w Bolesławcu” złożył swoisty hołd ks. kanonikowi 
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1. S. Krzyżanowski, Komunistyczne represje wobec ks. Paula Sauera (1892-1946) w świetle dokumentów IPN we Wrocławiu, Studia 
Zachodnie 14, Zielona Góra 2012, s. 90.
2. R. Klementowski, My wszyscy są od pracy fizycznej... Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945-1956), Bolesławiec 
- Wrocław 2012, s. 146.
3. Ibidem, s. 151.
4. Ibidem, s. 154.
5. Ibidem, s. 158.
6. Ibidem, s. 159.
7. http://crakovia-leopolis.pl (list mgr Józefa Zająca do redakcji), 1/2013.
8. L. Liszcz, Życie religijne wiernych w Bolesławcu i jego okolicach w latach 1945-1970, Wrocław 2012, s. 200, praca doktorska, mps 
w zbiorach autorki. 
9. Kalwaria Pacławska zwana Jerozolimą Wschodu, Częstochową Podkarpacia lub Jasną Górą Podkarpacia znajduje się w gminie 
Fredropol powiatu przemyskiego województwa podkarpackiego. Jest jednym z najważniejszych i najpopularniejszych miejsc piel-
grzymkowych w Polsce południowo-wschodniej.
10. L. Liszcz, op. cit., s. 192.
11. Ks. Wł. Bochnak, Kościół Mariacki w Bolesławcu ośrodkiem kultu maryjnego, Bolesławiec 2005, s. 37.
12. http://www.azart.pl/blogi-autor/katecheza do odrobienia (28 września 2014).
13. L. Liszcz, op. cit., s. 236.

A. Gromadzkiemu pisząc: „O jego życiu i pionier-
skiej działalności duszpasterskiej w Bolesławcu, po-
winna ukazać się oddzielna publikacja”11.

Bogdan Mazurkiewicz (Telewizja Lokalna Azart-
-Sat) też upomniał się o zaznaczenie obecności Księ-
dza Dziekana w Bolesławcu: „Chciałbym zapytać, 
czy nie pora, by upamiętnić pamiątkową tablicą 
kanonika Kapituły Wrocławskiej ks. Andrzeja Gro-
madzkiego, który był pierwszym powojennym pro-
boszczem parafii”12.

Idąc śladami obecności ks. A. Gromadzkiego  
w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP i św. 
Mikołaja, szukałam na placu kościelnym dębowego 
krzyża z mosiężną tabliczką z napisem „Misje Św. 
w Bolesławcu 23-31 VIII 1947 r.” Znalazłam krzyż 
bez metalowej tabliczki i bez daty z 1947 r. Krzyż 
ufundowany przez pracowników Tartaku Państwo-
wego w Bolesławcu13 stoi tam, gdzie stał. Tabliczka 
upamiętniająca pierwsze, polskie misje w Bolesław-
cu, zorganizowane przez pierwszego, polskiego pro-
boszcza została przeniesiona do wnętrza kościoła na 
inny krzyż. 

Na zakończenie garść wspomnień rodzinnych. 
Nasz dziadek Jan Bednarski i ks. Andrzej Gromadzki 
byli braćmi ciotecznymi, prababcia Zofia i cioteczna 
prababcia Anastazja były siostrami rodzonymi. My, 
bolesławieckie wnuczki Józefy i Jana Bednarskich, 
dzieci z lat pięćdziesiątych XX w., Wanda i Ewa (au-
torka tego tekstu) tak Go wspominamy:

„Pamiętam jak Wujek Ksiądz - tak Go nazywałam 
odkąd pamiętam - przy każdej okazji bycia w koście-

le w Bolesławcu odwiedzał nasz dom. Od progu już 
mówił, że szybko musi odwiedzać, bo zaraz będzie 
potrzebny na plebanii. Babcia nie wychodziła wte-
dy z kuchni, bo Andrzejek na pewno głodny. Mama 
rozmawiała z Wujkiem, Tato słuchał i nic nie mówił,  
a siostra i ja kręciłyśmy się blisko Niego, żeby tylko 
pogłaskał nas po głowie i „przepytał” z wiersza Kto 
ty jesteś? Władysława Bełzy - wspomina Wanda. 

Przypominam sobie, że Babcia była niepocieszo-
na, kiedy Wujek odmawiał poczęstunku, mówiąc, 
że tam (na plebani) musi jeść, a na dodatek pani 
Marysia (długoletnia gospodyni Wujka) karmi Go 
na zapas. Wizyty u nas trwały krótko, ponieważ po 
kilkudziesięciu minutach przychodził pan kościelny  
z poleceniem zabrania go na plebanię. Pamiętam, że 
często powtarzał anegdotę o ks. Władysławie Rączce  
(w latach 1967-2004 proboszczu Parafii Wniebo-
wzięcia NMP w Bolesławcu), który był u Niego wi-
karym we wrocławskiej parafii, a którego bardzo ce-
nił i lubił z niego żartować. Przy każdej okazji mówił 
o kolędzie bożonarodzeniowej i ks. Rączce: „Kiedy 
ludzie zaczynają śpiewać kolędę: Podnieś rączkę 
Boże Dziecię… wszyscy patrzą na Rączkę czy już 
lewituje, a on nigdy nie”.

 
Żywi pamiętają za umarłych, tak zapamiętałyśmy 

Uśmiechniętego Wujka Księdza i pamiętamy… dla 
dzieci… dla wnuków…
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Ks. mgr Edward Bober - kanonik gremialny Le-
gnickiej Kapituły Katedralnej, prałat domowy Jego 
Świątobliwości Jana Pawła II, były dziekan Dekana-
tu Bolesławiec Zachód, Honorowy Obywatel Miasta 
Bolesławiec - obchodził 21 września 2005 r. 50-le-
cie kapłaństwa i 35-lecie powstania parafii pod we-
zwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bole-
sławcu oraz 75 urodziny (urodził się 12 lipca 1930 r.  
w Domaradzu, pow. brzozowski, woj. podkarpackie). 
Na tych uroczystościach pojawiło się wielu znako-
mitych gości i dostojników Kurii Legnickiej. Mszę 
św. pod przewodnictwem ordynariusza legnickiego 
ks. biskupa dr. Stefana Cichego koncelebrował ks. bi-
skup Stefan Regmunt, ks. biskup Tadeusz Rybak i ks. 
infułat Władysław Bochnak. Przy ołtarzu zgromadzi-
li się również kapłani współpracownicy i przyjaciele 
jubilata.

 Ponad trzydzieści pięć lat pracy kapłańskiej  
w tej parafii było dla ks. E. Bobera ważnym okresem 
w jego życiu. Czas ten poświęcił na odbudowę i roz-
budowę kościoła, domu parafialnego, budowę no-
wych świątyń oraz na pracę duszpasterską.

Święcenia kapłańskie otrzymał 19 maja 1955 
r. we Wrocławiu z rąk biskupa Antoniego Pawłow-
skiego. Zanim trafił do Bolesławca odbywał posługę  

w innych parafiach miast dolnośląskich. Pierwszą 
parafią, do której skierowany był jako młody wi-
kary, był Syców. Po roku, za odmowę współpracy  
z ówczesnymi władzami (miał donosić co się dzieje 
w Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownym) był 
zmuszony wyjechać do Kamiennej Góry, a potem do 
Marciszowa, gdzie awansował na proboszcza tamtej-
szej parafii.

W połowie 1969 r. został skierowany przez kar-
dynała Bolesława Kominka do Bolesławca, aby jako 
proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
podjąć się trudnej pracy - odbudowy poewangelickie-
go kościoła, zniszczonego w 70% i chylącego się ku 
zagładzie. 

W 1945 r. obiekt ten wraz z przyległym terenem 
przekazano w użytkowanie ewangelikom, jednak 
utrzymanie tego obiektu przerosło ich możliwości. 
Wobec tego władze Bolesławca w 1966 r., przezna-
czyły kościół na magazyn Bolesławieckiej Fabry-
ki Fiolek i Ampułek Polfa. Kościół nadal niszczał.  
31 lipca 1968 r. Wydział ds. Wyznań Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu wydał 
zgodę na odpłatne wydzierżawienie obiektu poewan-
gelickiego parafii rzymsko-katolickiej w Bolesławcu. 

W czerwcu 1969 r. rozpoczęły się prace nad od-
gruzowywaniem obiektu. Pierwszą Mszę św. paster-
kową odprawił proboszcz E. Bober w nocy z 24 na 25 
grudnia 1969 r. w pomieszczeniu kościelnym tylko 
częściowo wyremontowanym.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych,  
w 1972 r. wyszła ustawa, na mocy której na obszarze 
Ziem Zachodnich wszystkie dobra kościelne, które 
w tym czasie użytkował Kościół, przechodzą na jego 
własność. Na mocy tej ustawy kościół poewangelicki 
w Bolesławcu przeszedł na własność Parafii MBNP 
przy Placu Zamkowym 1.  

Powoli zrujnowany obiekt zaczynał nabierać 
wyglądu świątyni. Została wymieniona więźba da-
chowa, na której położono nową dachówkę. Sfaty-
gowana wieża kościelna przeszła gruntowny remont 
łącznie z wymianą schodów. Na pierwszej kondygna-
cji empor wymieniono konstrukcję stropów, położo-
no drewniane podłogi i wykonano nowe balustrady. 
Drugie piętro empor zostało zlikwidowane. W nawie 
głównej drewniane słupy zamieniono na murowane  
z cegieł. Sufit i balkony otrzymały nowy wystrój  
w postaci drewnianej boazerii. Zewnętrzne i we-

Ks. prałat Edward Bober - pierwszy proboszcz Parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu (1969-2006)
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wnętrzne ściany otynkowano i pomalowano. W ca-
łym kościele położono nową posadzkę z płytek tera-
kotowych.

Za zgodą Kurii Metropolitalnej we Wrocławiu, 
ale bez zgody nadzoru budowlanego, za ścianą 
głównego ołtarza wybudowano dwupiętrową ple-
banię. Na parterze znajdowała się zakrystia, kance-
laria parafialna i biblioteka z wypożyczalnią książek  
katolickich. Dwa pozostałe piętra były przeznaczone 
na mieszkania dla księży. Za ścianą organową przy-
gotowano trzy duże sale katechetyczne. Cały obiekt 
otrzymał nowe oświetlenie, w nawie głównej zawisły 
trzy metalowe żyrandole. Kościół wyposażono tak-
że w dębowe ławy, system centralnego ogrzewania, 
a poszczególne pomieszczenia zradiofonizowano. 
Wrocławski ks. biskup Wincenty Urban podarował 
kościołowi 14 zabytkowych obrazów Stacji Drogi 
Krzyżowej. Do spowiadania wiernych postawiono  
5 nowych konfesjonałów. 

Po zakończeniu prac budowlano-remontowych 
proboszcz zaczął wyposażać świątynię w niezbędne 
przedmioty i sprzęt liturgiczny: powstał ołtarz głów-
ny ze stołem ofiarnym i dwa boczne ołtarze pod bal-
konami, ustawiono ambonę, a na ścianach bocznych 
nawy głównej pojawiły się rzeźby św. Piotra i św. 
Pawła.

Ponadto zakupiono przedmioty niezbędne do 
sprawowania liturgii: mszały, szaty i naczynia litur-
giczne, chorągwie i sztandary, baldachim, sygna-
turkę, którą umieszczono przy drzwiach zakrystii, 
dzwonki dla ministrantów, klęczniki, obrazy i rzeź-
by sakralne, krzyż misyjny i gabloty ogłoszeniowe. 
Na chórze kościelnym powstały 40-głosowe organy. 
Na wieży zostały zawieszone nowe dzwony o wadze 
1500 kg, 1000 kg i 500 kg wykonane w ludwisarni 
przemyskiej.

Nie sposób wymienić całego zakupionego sprzę-
tu, ale należy pamiętać, że omawiana świątynia po-
wstawała niemal od podstaw i wymagała zakupu 
praktycznie wszystkiego. 

18 kwietnia 1971 r. arcybiskup B. Kominek doko-
nał poświęcenia kościoła, a 1 lipca 1972 r. odbyło się 
erygowanie nowej parafii pw. Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy w Bolesławcu. 

Po wielu usilnych staraniach i jak mówi sam pro-
boszcz - dzięki pomocy Boskiej i ludzkiej - w 1982 r. 
władze ówczesnego województwa jeleniogórskiego 
przekazały Parafii MBNP budynek po pastorze ewan-
gelickim przy Placu Zamkowym 2/3. Po uzyskaniu 
stosownych dokumentów pomimo sprzeciwu służb 

konserwatorskich proboszcz zabrał się do przebudo-
wy zabytkowego obiektu z 1767 r. Wykonano nastę-
pujące prace budowlane:
- umocnienie fundamentów budynku i wymiana 
wszystkich drewnianych stropów na żelbetonowe,
- nadbudowa drugiego piętra i pokrycie dachu blachą 
cynkową,
- wymiana wszystkich okien, zamontowanie nowego 
centralnego ogrzewania i oświetlenia.

Po przeprowadzonym remoncie w budynku znaj-
dowało się 18 pokoi mieszkalnych, sala duszpaster-
ska, kuchnia i pokój stołowy dla kapłanów, 2 sale 
katechetyczne, kuchnia dla ubogich i kancelaria pro-
boszcza parafii.

Po zakończeniu prac w kościele parafialnym,  
ks. E. Bober jako dziekan Dekanatu Bolesławiec 
Zachód przystąpił do przeprowadzenia kapitalnego 
remontu kościoła filialnego pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Bożejowicach. Tutaj również należało 
wykonać wiele skomplikowanych czynności budow-
lano-remontowych. Wymieniono częściowo znisz-
czone przez korniki elementy krokwi dachowych,  
a sufit wyłożono boazerią z płytek w postaci kaseto-
nów. Została wyrównana i wybetonowana posadzka, 
na której położono płytki terakotowe. Wierni otrzy-
mali nowe ławki. Siostry nazaretanki z Wrocławia 
podarowały trzy zabytkowe ołtarze, balaski i konfe-
sjonał. Do bocznej ściany kościoła dobudowano dużą 
salę katechetyczną, którą wyposażono w sprzęt do 
nauki religii. Obecnie sala ta służy jako zakrystia.

W Otoku został wybudowany nowy kościół filial-
ny pw. Matki Bożej Różańcowej z salą katechetyczną 
w podziemiach. Również w tym przypadku zacho-
dziła pilna potrzeba kupienia nowego podstawowego 
sprzętu liturgicznego. W latach późniejszych, według 
rozporządzenia Legnickiej Kurii Biskupiej, te dwa 
kościoły filialne zostały odłączone od Parafii MBNP 
w Bolesławcu - powstała nowa parafia w Bożejowi-
cach z kościołem filialnym w Otoku.

Po zakończeniu budowy kościoła filialnego  
w Otoku w 1987 r. i otrzymaniu zezwolenia  
ks. E. Bober przystąpił do budowy kościoła filialnego 
pw. Św. Stanisława Kostki w Łące. Kościół wznie-
siono z cegły, a jego dach pokryto blachą cynkową. 
Jak każdy nowy kościół otrzymał kompletne nowe 
wyposażenie liturgiczne. W późniejszym okresie i ten 
kościół zmienił swoją przynależność; Legnicka Kuria 
Biskupia przydzieliła go do nowo powstałej Parafii  
pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bole-
sławcu.
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Nad stroną budowlaną oraz dozorem technicznym 
w remontowanych i budowanych kościołach czuwał 
i pomagał brat ks. proboszcza - Mieczysław Bober.

Następnym dużym wyzwaniem dla proboszcza 
było uzyskanie działki budowlanej przy ul. Orzesz-
kowej (rejon ul. St. Staszica) na budowę nowego 
kościoła. Na tej działce powstała najpierw prowizo-
ryczna kaplica z elementów baraku przywiezionego  
z Trzebienia jako mienie po koszarach jednostki Ar-
mii Radzieckiej (tzw. mienie pojarowskie). Budowę 
nowego kościoła prowadził ks. Andrzej Gidziński, 
skierowany tu przez Kurię Biskupią w Legnicy. Po-
wstała nowa parafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, której teren został wydzielony z Parafii 
MBNP. 

Dzięki staraniom i na wniosek ks. E. Bobera  
25 października 1994 r. Rada Miejska w Bolesław-
cu podjęła uchwałę o oddaniu dla Parafii MBNP  
w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości zabudowanej (o pow. 264 m2 z  budyn-
kiem po starej stolarni przy pl. Zamkowym 1) z prze-
znaczeniem na Regionalne Muzeum Sztuki Sakralnej. 
Parafia nie zrealizowała jednak zgodnego z uchwałą 
przeznaczenia tego obiektu, a otrzymany obiekt został 
udostępniony zakładowi szklarskiemu.

W 1998 r. za zgodą władz miejskich, na Placu 
Zamkowym usytuowano sprowadzoną z Cmentarza 
Komunalnego figurę Jezus, Przyjaciel Dzieci, autor-
stwa Petera Breuera z 1902 r. 

Ważny owoc trzydziestu sześciu lat pracy ka-
płańskiej proboszcza E. Bobera stanowi Krzyż Mi-
lenijny. Ten monument o wysokości 27 m i wadze  
30 ton został wzniesiony przy ulicy Willowej nie-
opodal Cmentarza Komunalnego, gdzie spoczywają 
szczątki mieszkańców Bolesławca i żołnierzy Armii 
Czerwonej poległych w czasie II wojny światowej. 
Krzyż został zaprojektowany przez dwóch członków 
komitetu parafialnego. Figurę Chrystusa wykonał 
według własnego projektu artysta rzeźbiarz Zbigniew 
Frąckiewicz. Odlewu w brązie podjął się poznański 
artysta Robert Sobociński. Uroczystego poświęcenia 
dokonał 12 września 2003 r. ówczesny biskup legnic-
ki Tadeusz Rybak. Rada Miasta Bolesławiec nadała 
miejscu gdzie został umieszczony krzyż nazwę Plac 
Świętego Krzyża. 

Odchodząc na emeryturę w 2006 r. ks. proboszcz 
E. Bober, stał się rezydentem parafii MBNP w Bole-
sławcu. Pozostawił po sobie duży dorobek materialny 
i duchowy. Przez wszystkie lata swojej posługi jako 
proboszcz podjął wiele inicjatyw i działań społeczno-

-dobroczynnych. Dużą troską otaczani byli wszyscy 
potrzebujący tego wsparcia. Starał się kształtować  
i przekazywać swoje doświadczenia kapłańskie pod-
ległym mu księżom wikarym. Z wielką atencją od-
bywały się wszelkiego rodzaju nabożeństwa ku czci 
Matki Bożej. Co roku z okazji święta patrona mło-
dzieży - św. Stanisława Kostki, była organizowana 
piesza pielgrzymka pod przewodnictwem księży  
i nauczycieli do kościoła w Bożejowicach. Dobrze 
działały liczne formacje lektorów i ministrantów 
czynnie biorących udział w życiu Kościoła. Dzie-
sięciu młodych parafian postanowiło poświęcić się 
kapłaństwu. Organista prowadził chór, a dziecięca  
i młodzieżowa schola często brała udział w mszach  
i uroczystościach parafialnych. Przy kościele funk-
cjonowała kuchnia dla ubogich, utrzymywana z do-
tacji parafii i Caritasu. Codziennie rozdawano posiłki 
dla wszystkich potrzebujących wsparcia parafian.  
W Wigilię Bożego Narodzenia i w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego proboszcz wraz z księżmi 
zapraszał do sali duszpasterskiej, zachęcając do skła-
dania życzeń i spożywania świątecznego posiłku. 
Spotkania te miały rodzinny charakter.

Serdecznie dziękuję ks. Edwardowi za udostęp-
nione materiały i zdjęcia archiwalne. 

Ksiądz podczas poświęcenia kaplicy, krzyża i figury św. Barbary  
i sztandaru NSZZ Solidarność Zakładów Górniczych Konrad  
w Iwinach, 26 kwietnia 1981 r.

Lesław Kasprzycki
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Przygotowując materiały do Rocznika Bolesła-
wieckiego 2014 poszukiwałem obecnych i byłych 
mieszkańców Bolesławca rozsianych po Polsce  
i świecie, którzy odnieśli sukcesy w życiu. Informo-
wanie o nich stanowi bowiem jedno z zadań tego 
periodyku. Ponieważ uczyłem kiedyś Andrzeja Za-
wadę, absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego  
w Bolesławcu z rocznika 1966, właśnie jego postano-
wiłem przedstawić naszym czytelnikom. 

Kim obecnie jest Andrzej Zawada? Profesorem 
zwyczajnym doktorem habilitowanym nauk huma-
nistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest polo-
nistą, krytykiem literackim, edytorem, eseistą, poetą, 
dziennikarzem. Od kilku lat pełni funkcję dyrektora 
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
na Uniwersytecie Wrocławskim. Niełatwo jest pisać 
o człowieku z takim dorobkiem naukowym, literac-
kim, z tak wielokulturowym spojrzeniem na otacza-
jącą rzeczywistość.

Urodził się 28 września 1948 r. w Wieluniu.  
To powiatowe miasto w II Rzeczypospolitej oddalo-
ne około 20 km od dawnej granicy polsko-niemiec-
kiej stało się pierwszą ofiarą hitlerowskiej napaści 
na Polskę 1 września 1939 r., gdy o godz. 4.40 Luft-
waffe zniszczyło 70% zabudowy, zabijając około 
1200 mieszkańców. Profesor często wraca w swojej 
twórczości do tych wydarzeń, których nie zna z au-
topsji, ale tylko z opowieści rodzinnych. Wieluń go 
ukształtował, tam spędził dzieciństwo i dorastał, tam 
jest jego mała ojczyzna - ważne miejsce na ziemi, ale 
jak się później okazało nie tylko tam. Rodzina opu-
ściła Wieluń i wyjechała do Bolesławca, co wiązało 
się z pracą Ojca, który został tu przeniesiony i za-
trudniony na kierowniczym stanowisku w Państwo-
wych Zakładach Zbożowych (PZZ) - nazywanych  
w tamtych latach Elewatorami. Rodzina zamieszka-
ła przy dawnej ulicy Legnickiej 48. Andrzej Zawa-
da rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Bolesławcu. Wspomina, że miasto spodobało mu 
się, już w tamtych latach miało swoistą urodę i kli-
mat. Szkolne przyjaźnie nawiązane w okresie nauki 
w bolesławieckim Liceum pozostały ważne w jego 
życiu. W 1966 r. zdał maturę i podjął studia poloni-
styczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukoń-
czył w 1971 r. Naukę kontynuował w dwuletnim Po-
dyplomowym Studium Kulturoznawstwa. Następnie 
rozpoczął pracę jako asystent w Instytucie Filologii 
Polskiej - Zakładzie Literatury Współczesnej, którym 

kierował wówczas doc. dr hab. Stanisław Pietraszko 
(późniejszy założyciel pierwszego w Polsce Instytutu 
Kulturoznawstwa). Polonistyka wrocławska w latach 
70-tych XX w. kierowana przez prof. dra hab. Bog-
dana Zakrzewskiego, a później przez prof. dra hab. 
Czesława Hernasa inspirowała studentów i młodych 
asystentów do twórczości pozauczelnianej; sprzy-
jała entuzjastom teatru, literatury, dziennikarstwa. 
Andrzej Zawada jeszcze jako student publikował  
w miesięcznikach „Agora” i „Odra”, dolnośląskiej 
prasie codziennej, jak „Gazeta Robotnicza” czy ty-
godniku „Wiadomości”. Kariera młodego naukowca 
rozwijała się szybko i konsekwentnie. Doktorat pod 
kierunkiem prof. Cz. Hernasa w 1979 r., habilitacja 
i awans na docenta w 1989 r., tytuł profesora nad-
zwyczajnego w 1992 r., a profesora zwyczajnego  
- w 1998 r.

 Przez cały okres 1971-2005 był pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym w Instytucie Filologii Pol-
skiej. Pod jego opieką kilkudziesięciu studentów 

Profesor Andrzej Zawada 1983 r.
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uzyskało tytuł magistra filologii polskiej, ponad 100 
tytuł magistra lub licencjata dziennikarstwa, a 15 oso-
bom nadano tytuł doktora nauk humanistycznych.  
W 2005 r. przeszedł do Katedry Dziennikarstwa i Ko-
munikacji Społecznej. W 2007 r. Rada Naukowa Ka-
tedry wybrała go swoim dyrektorem. W tym samym 
roku Katedra została przemianowana na Instytut 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Pod dy-
rekcją prof. Andrzeja Zawady Instytut prowadzi dwa 
kierunki: w języku polskim i angielskim dla cudzo-
ziemców. W Instytucie można studiować na siedmiu 
specjalnościach medioznawczych i trzech z zakresu 
komunikacji społecznej. Instytut kształci na studiach 
zaocznych, podyplomowych, a jego pracownicy na-
ukowi sprawują opiekę nad kilkudziesięcioma dokto-
rantami. Dziennikarstwo stało się w Polsce atrakcyj-
nym kierunkiem studiów. W 2013 r. w rankingu tego 
typu uczelni Instytut zajął I miejsce w Polsce.

Prof. Andrzej Zawada ma w swoim życiorysie 
pracę na wielu uczelniach zagranicznych, gdzie był 
wykładowcą języka polskiego, literatury i kultury 
polskiej. W latach 1978-1980 pracował w Finlandii - 
w Åbo Akademi, Turun Yliopisto (szwedzkojęzyczny 
uniwersytet w Turku). Wykładał w Holandii na Uni-

wersytecie Groningen; w Szwecji - w Sztokholmie 
i Uppsali oraz w Czechach - w Pradze, Ołomuńcu  
i Brnie (jeszcze przed rozdziałem Czechosłowacji); 
w Bułgarii - w Sofii, Płowdiw i Wielkim Tyrnowie 
oraz w Niemczech w Lipsku. Wspomina, że gdy  
w okresie tzw. „późnego Gierka” pierwszy raz  
wyjechał jako młody naukowiec do Finlandii, pozna-
wał przez dwa lata nowy dla niego zachodni świat. 
Przeżycia z tego okresu często później powracały  
w jego twórczości literackiej. Wspomina: …Wszystko 
było tam dla mnie nowe, egzotyczne, inne i fascynu-
jące. Kiedy ma się trzydzieści lat, chłonie się świat 
wszystkimi porami skóry. 

W Szwecji poszerzał wiedzę o Skandynawii po-
znając jej literaturę, kulturę, historię. Doszedł do 
wniosku, że cywilizacja skandynawska jest w Polsce 
za mało znana. Opowiada, że w mieście Åbo (Turku), 
nad którym góruje zamek rozbudowany za czasów 
Katarzyny Jagiellonki - żony króla Szwecji Jana III, 
czuło się historię polsko-szwedzką. Matka królów 
szwedzkich z dynastii Wazów (w tym Zygmunta III) 
inspirowała do rozmyślań o późniejszych stosunkach 
Polski ze Szwecją zakończonych tzw. potopem.

Młody naukowiec dzięki pracy w Skandy-

Andrzej Zawada z Adamem Zagajewskim, 2003 r. Andrzej Zawada, Cieplice lata 90. XX w.
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nawii zdobył wiele doświadczeń zawodowych.  
W 1993 r. wyjechał do Holandii. Tak o tym napisał: 
Dość łapczywie poznawałem Holandię, chłonąłem 
jej krajobraz, kulturę, cywilizację, w czym uniwer-
sytet bardzo pomagał organizując dla zagranicznych 
wykładowców cosobotnie wycieczki krajoznawcze.  
Z sentymentem wspomina środek lokomocji, którym 
dojeżdżał z domu na wykłady, a był to - jak na „raso-
wego Holendra” przystało - rower.

Dorobek naukowy i osobowość prof. Andrze-
ja Zawady sprawiły, że w swoim życiu pełnił wiele 
funkcji honorowych, społecznych, w których jego 
wiedza humanistyczna była niezastąpiona. W latach 
1999-2005 był członkiem Polskiej Akademii Nauk. 
W okresie 2002-2009 pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego Komisji Nauk Filologicznych Wrocław-
skiego Oddziału PAN. W latach 1999-2008 był prze-
wodniczącym Rady Programowej Radia Wrocław; 
w 2005-2007 członkiem Komisji Akademii Europej-
skiej w Fundacji Krzyżowa.

Od 2004 r. działa w Kolegium Redakcyjnym nie-
miecko-polskiego dwumiesięcznika „Silesia Nova”.  
W latach 1996-2005 był redaktorem naukowym serii 
Biblioteka Narodowa Ossolineum. Od 2008 r. pełni 
funkcję redaktora naczelnego półrocznika „Znacze-
nie”, a od 2010 r. jest członkiem Wrocławskiej Rady 
Kultury i jednym z jurorów słynnej nagrody literac-
kiej Europy Środkowej Angelus. Mimo tylu honoro-
wych zadań, pozostaje dydaktykiem i oprócz pracy 
w macierzystej uczelni w latach 2008-2014 wykładał 
również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 
we Wrocławiu.

Dorobek naukowy i literacki prof. dra hab. An-
drzeja Zawady jest tak bogaty, że nie sposób w na-
szym Roczniku wymienić wszystkich publikacji, 
więc ograniczę się do podania tylko niektórych: „Gra 
w ludowe” (1983), „Wszystko pokruszone” (1985), 
„Jarosław Iwaszkiewicz” (1994), „Dwudziestolecie 
literackie” (1995), „Miłosz” (1996), „Dziecię noma-
dów. Wiersze i uwagi” (1998), „Literatura XX wieku” 
(1999 - wspólnie z J. Pyszny), „Mit czy świadectwo? 
Szkice literackie” (2000), „Murzynek” (2001), „Li-
terackie półwiecze 1939-1989” (2001), „Jak zostać 
pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów” 
(2011), „Oset i pokrzywa. Szkice o literaturze” (2011).

Poza wyżej wymienionymi jest autorem kilku-
dziesięciu publikacji naukowych, kilkuset krytycz-
no-literackich. Jako krytyk literacki współpracu-
je z czasopismami: „Odra”, „Twórczość”, „Nowe 
Książki”, „Przegląd Polityczny”, „Znak”, „Tygodnik 

Powszechny”, „Notatnik Teatralny”, „Chimera”, 
„Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, nowojorski 
„Nowy Dziennik”.

W związku ze swoją profesją należy do Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich, jest członkiem PEN-Clubu 
oraz od 1989 r. członkiem Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Krytyków Literackich. Profesor Andrzej 
Zawada to także tłumacz, edytor, autor słuchowisk  
i felietonów radiowych oraz adaptacji telewizyjnych. 
Można by zastanawiać się, skąd się bierze taka ak-
tywność? Profesor skromnie to wytłumaczył: Broń 
Boże nie jestem żadnym działaczem społecznym. Po 
prostu lubię robić to, co lubię. A swoją twórczość uza-
sadnia: Zajmowanie się literaturą oznacza również,  
a może nawet przede wszystkim PISANIE. Napisałem 
wiele książek i mam jeszcze jakieś plany.

Należy podkreślić, że w twórczości A. Zawady 
istotną rolę odgrywał i odgrywa Dolny Śląsk, na któ-
ry patrzy z pozycji humanisty, polonisty, historyka, 
socjologa, historyka sztuki czy również antropologa 
kultury. Jest autorem trzech ważnych książek poświę-
conych tej tematyce: „Bresław” (1996 - przełożony 
na języki: niemiecki, rosyjski, węgierski i ukraiński), 
„Dolny Śląsk, ziemia spotkania” (2002,  a w 2005 
przekład na j. niemiecki) i „Pochwała prowincji” 
(2009). Tak to uzasadnia: Przez ostatnich kilkanaście 
lat pisałem głównie na tematy lokalne, o Wrocławiu  
i Dolnym Śląsku. Mój „Bresław” był jedną z pierw-
szych wypowiedzi o potrzebie sprawiedliwego pozna-
nia niemieckiej przeszłości tych ziem… Tekst powstał 
z pobudek prywatnych, jako próba wytłumaczenia 
mojemu małemu wówczas synowi, a przy okazji sa-
memu sobie, zawiłej tożsamości miejsca, które dla 
mojego syna stało się miastem jego urodzenia i ojczy-
zną dla moich dzieci pierwszą, dla mnie drugą.

Ten problem powrócił też w „Pochwale prowin-
cji”, książce wydanej przez Bibliotekę Dolnego Ślą-
ska, a zawierającej zebrane eseje i szkice literackie 
związane ze Śląskiem. Jest to swoisty częściowo 
przewodnik dolnośląski - zawiera wiele ilustracji re-
gionalnych i chcę tu mocno podkreślić, że autor za-
mieścił dużo zdjęć obiektów naszego miasta (Rynek 
i Starówka w Bolesławcu, garniec Joppego, wiadukt 
kolejowy). Jest w tej książce kilka akcentów bolesła-
wieckich (oprócz wymienionych ilustracji), Profesor 
wspomina też szkolnego kolegę z bolesławieckiego 
LO Kazia Wyspiańskiego, z którym chodził do jednej 
klasy i zdawał maturę, spotkanie po latach na zjeź-
dzie w LO z koleżankami i kolegami.

Profesor Andrzej Zawada w wyżej wymienionej 
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książce wspomina również o ulicy Tysiąclecia, przy 
której Zawadowie mieszkali (najpierw nazywała się 
Chojnowska, potem Karola Chodkiewicza, a później 
Legnicka). Była to długa wylotowa ulica wyłożona 
kostką brukową i obsadzona kasztanami. W 1966 r.  
z okazji tysiąclecia Państwa Polskiego przemianowa-
no ją na Aleję Tysiąclecia. Wycięto stare kasztanow-
ce, położono asfalt, a młodzież z LO posadziła głogi 
(myślę, że Andrzej Zawada ze swoją klasą IVc też 
je sadził). Profesor wspomina humorystyczne wyda-
rzenie związane z nazwą ulicy: Przez wiele lat Jego 
ojcu przysyłano z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
dokumenty rentowe na adres: ul. Tysiąclecia PRL. 
Z rozbawieniem pisał, że życzliwy urzędnik życzył 
PRL nie tylko sto lat, ale tysiąca lat. Życzenia się na 
szczęście nie spełniły.

Kontynuując opowiadanie o związkach profe-
sora Andrzeja Zawady z Bolesławcem, powrócę do 
książki „Bresław”, w której autor rozważa swoje 
miejsce na ziemi między Wrocławiem, Wieluniem  
i Bolesławcem. Pisze: Jestem wrocławianinem, je-
stem Dolnoślązakiem. Świadomość i kaprys historii 
może nas z dnia na dzień ubrać w cudzą ojczyznę jak 
w niechciany uniform… (Z Bolesławca) wyjechałem 
na studia i na stałe już tu nie wróciłem. Niemniej Bo-
lesławiec uważam za drugie moje rodzinne miasto… 

Systematycznie wracałem do Bolesławca przez na-
stępnych trzydzieści lat. Moi rodzice pozostali tutaj 
do końca swojego życia, więc odwiedzałem ich często 
najpierw z żoną, potem także z córką i synem. Spę-
dzaliśmy tu wszystkie święta, niektóre weekendy i co 
roku część wakacji. Urodziwa bolesławiecka Starów-
ka należała i należy do ulubionych miejsc naszych 
spacerów. Do długotrwałego, wieloletniego naszego 
domowego zwyczaju należy też to, że codziennie rano 
wita nas Bolesławiec, bo śniadanie jemy na naczy-
niach z bolesławieckiej kamionki.

Chciałbym podkreślić, że profesor Andrzej Za-
wada, mimo tylu osiągnięć, tak bogatego dorobku 
naukowego, pozostaje bardzo skromną, życzliwą, 
wrażliwą na otaczającą przyrodę osobą, czego po-
twierdzeniem są jego utwory poetyckie zawarte w to-
miku „Murzynek” (Wrocław 2001). Krótki fragment:
O czym chciałem pisać zapomniałem
O czym miałem myśleć nie myślałem
Szedłem przez las patrzyłem i widziałem

Proszę przyjąć Panie Profesorze serdeczne po-
dziękowania za dostarczenie materiałów do przygo-
towania tego artykułu.

Zygmunt Brusiło

Andrzej Zawada z Czesławem Miłoszem (w środku) i Eugeniuszem Getem-Stankiewiczem (z lewej), Wrocław 1997 r.
fot. Janusz Stankiewicz
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Wielu ludzi zastanawiało się nad tym, jak to moż-
liwe, że w latach sześćdziesiątych-osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku w Bolesławcu, mieście oddalonym 
setki kilometrów od Bałtyku, było tak duże zainte-
resowanie tematyką morską. Najważniejszą rolę  
w upowszechnianiu tematyki morskiej odegrały dzia-
łania dydaktyczno-wychowawcze w Szkołach Pod-
stawowych nr 4 i nr 8 w Bolesławcu.

1 września 1958 r. kierownictwo Szkoły Pod-
stawowej nr 4 powierzono Pawłowi Śliwce, któ-
ry w ciągu 14 lat pełnienia tej funkcji doprowadził 
do zgromadzenia pokaźnego zbioru eksponatów  
w przyszkolnym Muzeum Morskim. Szkoła nawiąza-
ła kontakty partnerskie z nowowodowanym dziesię-
ciotysięcznikiem PLO m/s Jan Matejko. Znajomość  
i przyjaźń pomiędzy szkołą a załogą statku rozpoczę-
ła się od listów, wizyt i rewizyt. Z czasem, za sprawą 
kapitana statku Jana Wiśniakowskiego i marynarzy, 
morskie muzeum bogaciło się w coraz atrakcyjniej-
sze eksponaty. Pieczę nad zbiorami (eksponatów 
było około 3000) powierzono Wandzie Kulczyckiej.  
W szkole powstał system pracy wychowawczej opar-
ty o morską obrzędowość. Uczniowie założyli mary-
narskie stylizowane mundurki: w klasach I-III byli 
marynarze, w klasach IV-VI bosmani, a starszyzna  
z klas VII-VIII awansowała na kapitanów. 

W 1972 r. P. Śliwko objął stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Bolesławcu i rozpo-
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czął po raz drugi propagować wśród nauczycieli  
i uczniów morską pasję. Ósemka nawiązała kon-
takty partnerskie z załogami statków: m/s Pekin,  
m/s Gen. Franciszek Kleeberg i m/s Wineta. Powstało  
w niej drugie w mieście Muzeum Morskie, korytarze 
i sale dydaktyczne powoli zapełniały się eksponata-
mi, uczniowie żyli sprawami budowania wizerunku 
„morskiej szkoły”.

Ponieważ budynek Ósemki (od 1999 r. Gimna-
zjum Samorządowego nr 3, a od 2011 r. - Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 3 w Bolesławcu) przeszedł grun-
towny remont, po którym zachowało się mało pamią-
tek z dawnej „morskiej” szkoły, warto więcej miejsca 
poświęcić wyglądowi i „duchowi” szkoły z tamtych 
lat.

Przed budynkiem szkolnym od strony ul. J. Sło-
wackiego znajdował się Plac Apelowy im. Mary-
narki Wojennej - efekt bliskiej współpracy z garni-
zonem wojskowym w Helu. Na elewacji szkolnej 
była umieszczona marmurowa tablica z symbolami 
Marynarki Wojennej. Obok niej wisiała druga tablica 
informująca o współpracy szkoły z Polskimi Linia-
mi Oceanicznymi. Na Placu Apelowym zachowały 
się do dzisiaj dwie tablice pamiątkowe poświęcone 
Bohaterskim Obrońcom Helu i gen. F. Kleebergowi. 
Tablice umieszczone na kamiennych postumentach 
powstały przy życzliwym wsparciu Bolesławiec-
kich Zakładów Kamienia Budowlanego. Nieco dalej 

M/s Bolesławiec, fot. kapitan A.S. Łanucha
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od strony wejscia do szkoły, oparła się czasowi 8,5 
tonowa kotwica ze statku tankowca m/s Karkono-
sze. Jest to pomnik ku czci ludzi morza ofiarowany 
przez Polską Żeglugę Morską w Szczecinie w 1978 r.  
W szkolnym parku stał pomnik ufundowany przez 
górników ZG Konrad poświęcony Martinowi Opit-
zowi (pozostały po nim jedynie szczątki). Ci sami 
górnicy wykonali ozdobioną motywami morskimi 
główną bramę szkolną, przez którą do dzisiaj wcho-
dzi się do szkoły.

Na parterze budynku, oprócz sal lekcyjnych, 
znajdowały się: Izba Pamięci Narodowej, harcówka 
ZHP, sala indonezyjska i hinduska. W Izbie Pamię-
ci Narodowej można było zobaczyć: replikę dzwonu 
okrętowego m/s Bolesławiec, dzwon ze statku m/s 
Jan Matejko, urny z ziemią pobraną z pól bitew-
nych Wojska Polskiego - wśród nich ziemię z mogił 
Obrońców Helu i Westerplatte. W gablocie wyeks-
ponowano mundur marynarza, który służył i walczył  
w Wielkiej Brytanii na statku ORP Dragon, a po jego 
storpedowaniu na ORP Conrad. Harcówka szkolna 
była udekorowana banderami statków Polskiej Że-
glugi Bałtyckiej i marynarki wojennej.

W sali hinduskiej im. Elżbiety Shankar (bolesła-
wianki przebywającej przez wiele lat w Bombaju 
w Indiach, wspierającej rozwój kontaktów polsko-
-hinduskich, żony inż. Hinowskiego, mieszkającej 
obecnie ponownie w Bolesławcu) znajdowały się 
hinduskie rzeźby ludowe, lalki, koszule rytualne  
i bambusowe plecionki. Dodatkową atrakcją były 
wyroby ludowe wietnamskie i bogata kolekcja musz-
li morskich. Obok, w sali indonezyjskiej, zgroma-
dzono kolekcję obrazów o tematyce marynistycznej - 
twórców indonezyjskich. Był to dar kapitana żeglugi 
wielkiej (kżw) Tadeusza Kalickiego.

Bogate w morską faunę i florę było pierwsze 
piętro - tutaj urządzono Muzeum Morskie im. Bro-
nisława Miazgowskiego - znawcy zagadnień mo-
rza, którego dziełem było powołanie w Bordeaux  
w 1973 r. Instytutu Międzynarodowej Kultury Mor-
skiej. Ten ciekawy człowiek, przyjaciel dzieci, odwie-
dził Bolesławiec i szkołę latem 1975 r. W muzeum 
znajdowały się dary przywiezione przez marynarzy 
patronackich statków. Do najciekawszych zbiorów 
katalog muzealny zaliczał:
- zbiory fauny i flory mórz całego świata (w czterech 

Publikacje Szkoły Podstawowej nr 8 w Bolesławcu
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oszklonych gablotach można było podziwiać jeżow-
ce, koralowce, rozgwiazdy, rybę piłę i rybę miecznika 
oraz bogatą kolekcję unikalnych muszli morskich);
- obrazy marynistyczne;
- węzły marynarskie i boje rybackie;
- mundury oficerskie marynarki handlowej; 
- oryginalne żarówki z latarni morskiej w Świnoujściu;
- żyrokompasy, zegary okrętowe;
- maski afrykańskie, bambusowe włócznie i strzały;
- skórę kangura i skorupy żółwie;
- kolekcję wyrobów z bursztynu;
- zbiory czasopism i książek marynistycznych. 

Na honorowym miejscu stał model statku m/s 
Jan Matejko. W Klubie Neptuna eksponowane były 
zbiory ofiarowane przez kżw Teofila Grydyka: maski 
afrykańskich szamanów, oryginalne bębny tam-tam 
wydrążone z pnia palmy, przyrządy do rytualnego 
skalpowania jeńców Indian peruwiańskich, włócz-
nie wojowników z Sierra-Leone i inne. Muzeum 
Arktyczne im. Aliny i Czesława Centkiewiczów po-
siadało zbiory ze stacji badawczej im. Henryka Arc-
towskiego na Antarktydzie. Ofiarodawcami byli: kżw 
Tadeusz Kalicki i marynarze ze statku m/s Antoni 
Garnuszewski oraz Zofia Świerczyńska - dyrektorka 
zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 14 z Gdyni. 
Można było podziwiać: kości i kręgi wielorybów, 
wypchane pingwiny, skóry focze i bogatą faunę ark-
tyczną zakonserwowaną w formalinie. Na korytarzu 
wisiały kopie map żeglarskich basenu Morza Śród-
ziemnego z 1787 r. wydane w Wiedniu i inne mapy 
znaczących odkryć geograficznych.

Na drugim piętrze zgromadzono cenną kolek-
cję rzeźb ludowych Afryki i Azji, rzeźby hinduskie  
i z wyspy Bali, dekoracyjne maski czarowników  
z Wybrzeża Kości Słoniowej, metalowy odlew gło-
wy z Birmy, statuetki śmiejącego się Buddy, po-
stać wieloramiennego bożka szczęścia, maszkarony  
z buddyjskich świątyń i inne eksponaty. Obok, w sali 
Białych Orłów im. gen. Juliana Paździora, wisiała 
ostatnia bandera ze statku m/s Legnica. 

Na dużej ścianie między pierwszym a drugim pię-
trem znajdował się obraz bajkowego dna morskiego 
z legendarną syrenką morską. Ponadto w szkole były 
i inne znaczące sale muzealne i dydaktyczne: 
- galeria malarstwa i grafiki współczesnej im. Tibora 
Csorby;
- muzeum górnicze im. Alfreda Cholewiaka;
- sala górnicza im. Wiktora Woźniaka;
- sala folklorystyczna (ludowa) im. Kazimierza Burży;
- sala bolesławiecka;

- sala ludowa - muzyczna;
- sala przyjaźni polsko-jugosłowiańskiej;
- sala przyjaźni polsko-radzieckiej;
- sala przyjaźni polsko-niemieckiej.

Prawdziwymi rarytasami w szkole były: szczątki 
statku Otago, którym dowodził Józef Conrad Korze-
niowski i bandera ze statku badawczego m/s Anto-
ni Garnuszewski, odbywającego podróże na Wyspę 
Króla Jerzego u brzegów Antarktydy na Polską Sta-
cję Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego.

Uczniowie Ósemki na co dzień i odświętnie nosili 
mundurki szkolne wzorowane na mundurach mary-
narskich, zespół wokalny Muszelki prezentował cie-
kawy program szantowy na szkolnych i pozaszkol-
nych imprezach morskich.

Starsi uczniowie i nauczyciele poloniści redago-
wali szkolną gazetę „Róża Wiatrów”, zaś dyrektor 
szkoły P. Śliwko pisał artykuły o swoich doświad-
czeniach wychowania morskiego do regionalnych  
i ogólnopolskich czasopism: „Oświata i Wychowa-
nie”, „Wychowanie”, „Tygodnik Morski”, „Morze”, 
„Przegląd Morski” i miesięcznik „Namiary”.

Codzienne zainteresowania tematyka morską oraz 
bezpośredni kontakt z ludźmi morza spowodował, że 
uczniowie przyswoili sobie znaczny zasób wiedzy 
na ten temat. Trzykrotnie zdobywali pierwsze lokaty  
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Morskiej.  
W 1987 r. Minister Oświaty i Wychowania nagrodził 
ucznia Romana Sobolskiego udziałem w rejsie ża-
glowca Dar Młodzieży, za opracowanie komputero-
wego programu „Quiz Morski”. Inni uczniowie rów-
nież w nagrodę pływali na statkach: Wineta, Zawisza 
Czarny i Pogoria.

Wielu uczniów SP nr 8 wiązało swoje losy z mo-
rzem. Najbardziej znaną postacią jest Jolanta Rejent-
ko, która po ukończeniu studiów była oficerem na 
polskich statkach morskich.

SP nr 8 w Bolesławcu współpracowała ze Sto-
warzyszeniem Działaczy Kultury Morskiej w Gdy-
ni. Organizowała sympozja popularno-naukowe, 
np. Ogólnopolski Sejmik Morski z udziałem doc. dr 
Władysława Puśleckiego z Opola i komandora por. 
R. Witkowskiego. W 1978 r. w Bolesławcu zorgani-
zowano ogólnopolską imprezę „Dolny Śląsk wrasta 
w morze”, połączoną z obchodami 30-lecia wrocław-
skiej „Gazety Robotniczej” i inauguracją „Dni Morza 
1978”. Spotkania odbywały się w sali kina Forum 
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury i w Szkołach 
Podstawowych nr 4 i nr 8. Bolesławiec gościł wte-
dy wielu ludzi morza - dyrektorów armatorów: Pol-
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skich Linii Oceanicznych, Polskiej Żeglugi Morskiej 
(który zapowiedział, że wkrótce zostanie podniesiona 
bandera na m/s Bolesławiec), Polskiej Żeglugi Bał-
tyckiej i dowództwa marynarki wojennej, a także wi-
ceministra resortu handlu zagranicznego i gospodarki 
morskiej. W imprezie tej uczestniczyli także publi-
cyści morscy, matki chrzestne statków, kapitanowie 
statków.

Bolesławieckie zaangażowanie w propagowa-
nie morza przyczyniło się do zorganizowania wielu 
„imprez morskich” w regionie i mieście. W 1981 r. 
w związku z 40 rocznicą śmierci gen. F. Kleeberga 
do SP nr 8 przyjechały delegacje żołnierzy generała 
i przedstawicieli załogi statku m/s Gen. F. Kleeberg. 
Było to spotkanie trzech pokoleń Kleeberczyków. 
Doświadczenia z zakresu wychowania morskiego 
w Czwórce i Ósemce były przedstawiane w dniach 
16-17 kwietnia 1983 r. w Jeleniej Górze na 12. Fo-
rum Krajoznawstwa Dolnośląskiego poświęconego 
związkom z morzem. Te dwie bolesławieckie szkoły 
stały się centrum wychowania morskiego o zasięgu 
regionalnym i ogólnopolskim. W 1987 r. w Bolesław-
cu odbyła się konferencja szkoleniowa dla dyrekto-
rów szkół średnich województwa jeleniogórskiego  
i sympozjum dla pedagogów z Wybrzeża. Rok póź-
niej w Bolesławcu obchodzono uroczyście święto 
Dni Morza. 

SP nr 8 za swoją działalność była wielokrotnie 
wyróżniana i nagradzana. Jako pierwsza w Polsce 
otrzymała nagrodę Honorowego Korda Marynarki 
Wojennej i złotą odznakę honorową Zasłużony Pra-
cownik Morza. W 1986 r. za wzorową współpracę 
Ósemki ze szkołami i instytucjami morskimi prezy-
dent Gdyni odznaczył szkołę Medalem 60-lecia Mia-
sta Gdyni. Na statku m/s Gen. F. Kleeberg w 1981 r. 
szkoła otrzymała Złoty Medal Rady Ochrony Pomni-

ków Walki i Męczeństwa, Minister Oświaty i Wy-
chowania uhonorował społeczność szkolną Medalem 
200-lecia Komisji Edukacji Narodowej. Dodatko-
wym wyróżnieniem - tym razem również i dla miasta 
- była nadana przez Telewizję Gdańską półgodzinna 
audycja poświęcona Bolesławcowi i szkole.

W jednej ze swoich publikacji P. Śliwko napisał, 
że zewnętrzne akcenty, wizualne wyróżniki i nawet 
bogate zbiory tematyczne niewiele znaczą bez ży-
wej treści morskiej edukacji. Jego szkoła tę edukację 
oparła na współpracy ze statkami patronackimi, Gar-
nizonem Marynarki Wojennej w Helu, Przedsiębior-
stwem Rybackim Koga w Helu i zaprzyjaźnioną SP 
nr 14 w Gdyni. 

Do rozwoju tej współpracy przyczyniło się wiele 
osób: kżw Jan Wiśniakowski - Honorowy Obywatel 
Bolesławca, kżw Tadeusz Kalicki - Kawaler Orderu 
Uśmiechu, oficer marynarki handlowej Teofil Grydyk 
- Kawaler Orderu Uśmiechu, kżw Marian Warmiński 
odznaczony Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska. 
Ponadto w kronikach szkolnych do zasłużonych lu-
dzi obdarowanych przez dzieci Orderem Uśmiechu 
są wymienieni: Hilary Litewski (kapitan m/s Pekin), 
Józef Gala (kapitan m/s Pekin), Ryszard Kulczewski 
(naczelnik wydziału Polskich Linii Oceanicznych 
w Gdyni), Henryk Sikorski (naczelnik wydziału 
współpracy ze szkołami PLO) i Zofia Świerczyńska 
(dyrektorka SP nr 14 w Gdyni). Wielu zasłużonych 
dla szkoły było odznaczonych szkolnymi medalami 
i odznakami: Primi Inter Pares, Przyjaciel Dziecka, 
Przyjaciel Szkoły, Przyjaciel Mecenas. 

Innym akcentem propagującym morze był statek 
m/s Bolesławiec. Zabiegi ze strony miasta trwały kil-
ka lat zanim doczekano się jego wodowania. Pierwot-
nie miał to być statek pływający pod banderą PLO 
w Gdyni. Jednak więcej szczęścia (lub znajomości) 
mieli mieszkańcy Skoczowa, miasta słynącego m.in. 
z produkcji kapeluszy. To im pierwszym przypa-
dło cieszyć się swoim statkiem. Bolesławiec jednak 
nie rezygnował ze starań - władze miasta ponowiły 
prośbę tym razem do PŻM w Szczecinie. Udało się. 
Przyszła radosna wiadomość o pozytywnej decyzji - 
nadania nowemu statkowi PŻM nazwy m/s Bolesła-
wiec. Miasto przygotowało załodze statku pamiątki: 
bolesławiecką ceramikę, akcesoria górnicze i okazały 
gobelin z panoramą miasta.

M/s Bolesławiec był uniwersalnym masow-
cem przewidzianym do przewozu węgla do Danii  
i Afryki Północnej. Długość statku wynosiła 95,1 m, 
szerokość 14,6 m, zanurzenie ok. 6 m, całkowita Zaproszenie na konferencję
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pojemność - 2,9997 BRT. Posiadał dwie ładownie,  
w których można było pomieścić 1613 ton ładunków 
masowych. Mógł rozwijać szybkość do 12 węzłów. 
Jego zasięg pływania - 5000 mil morskich. Miał na-
pęd silnika spalinowego o mocy 3000 KM. Załoga 
liczyła 18 osób. Zbudowany został w Szkocji jako 
jeden z 15 masowców określanych mianem „typ 
Bolesławiec”, budowanych wtedy w stoczniach bry-
tyjskich dla PŻM. Uroczyste podniesienie bandery 
odbyło się 19 kwietnia 1979 r. w Szczecinie. Matką 
chrzestną została bolesławianka Jolanta Patora (żona 
ówczesnego I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR 
w Bolesławcu). Nowy statek w dziewiczy rejs popro-
wadził kżw Jerzy Niemiec. 

Pierwsze lata eksploatacji statku to okres żywe-
go kontaktu załogi z macierzystym miastem i Ósem-
ką. Niestety w miarę upływu czasu i zachodzących 
zmian w mieście, regionie i kraju - kontakty te stop-
niowo malały, aż doszło do całkowitej ich utraty.  
W 1986 r. przewodnicząca Dolnośląskiego Klubu 
Matek Chrzestnych PŻM z siedzibą w Opolu, Te-
resa Morawiec zaapelowała do ówczesnych władz 
Bolesławca o ponowne nawiązanie kontaktów part-
nerskich ze statkiem. O to samo apelował dyrektor  
P. Śliwko na sesji Miejskiej Rady Narodowej. Towa-
rzystwo Miłośników Bolesławca przyjęło patronat 
nad statkiem. Nie doszło jednak do takich kontaktów 
jak przed laty.

Inne szkoły w Bolesławcu zaczęły również starać 
się o kontakty partnerskie ze statkami morskimi - Li-
ceum Ogólnokształcące z załogą statku m/s Włady-
sław Broniewski, a Technikum Górnicze ze statkiem 
m/s Domeyko.

Tematyka morska widoczna jest w Bolesławcu 
także w innych formach. Od 1988 r. działa Bolesła-
wiecki Klub Żeglarski. Więcej wiadomości o tym 
klubie można przeczytać w artykule „XX lat Bole-
sławieckiego Klubu Żeglarskiego” autorstwa J. Ne-
slera i Z. Czyżowicza zamieszczonego w „Roczniku 
Bolesławieckim 2008”. 24 maja 2014 r. II Prywatne 
Gimnazjum w Bolesławcu otrzymało imię kapitana 
Krzysztofa Baranowskiego - żeglarza, kapitana jach-
towego, dziennikarza, nauczyciela i krótkofalowca, 
który jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samot-
nie kulę ziemską. Kapitan K. Baranowski podpisał  
w tym dniu w Teatrze Starym w Bolesławcu akt nada-
nia swojego imienia szkole. Zapowiedział również, 
że będzie budował nowy jacht szkolny i może się go 
uda nazwać „Bolesławiec”. Kapitan z dużym uzna-
niem mówił o bolesławieckich tradycjach morskich, 

podkreślając duże zasługi P. Śliwki w tej materii. Na-
leży odnotować, że pierwsze spotkanie mieszkańców 
Bolesławca z tym żeglarzem odbyło się 14 listopada 
2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Dzisiaj warto się zastanowić nad tym, na ile idea 
wychowania morskiego była skuteczna i jakie przy-
niosła korzyści społeczne. 

Oprócz kilku trwałych pamiątek „morskich” po-
zostawionych w murach szkół nr 4 i nr 8 w Bolesław-
cu, pozostali jeszcze ludzie - absolwenci tych szkół. 
Dzisiaj dorośli, wykształceni, rozsiani po Polsce  
i świecie. Czy pamiętają to wszystko, co im wpaja-
no w ławach szkolnych? I czy ta nauka przydała się  
w ich dojrzałym życiu? P. Śliwko z dumą pokazuje 
listy, które dostaje od swoich byłych uczniów. Te listy 
są dowodem na to, że idea wychowania morskiego nie 
była chybiona i odniosła pozytywne skutki. Wówczas 
przekazywane wzorce i zasady postępowania pozwo-
liły młodym ludziom na poznanie żywiołu wody  
i morza. Uczniowie bolesławieckich szkół wiedzie-
li, że morze jest „oknem na świat”, które umożliwia 
rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Historia pol-
skiej marynarki wojennej i handlowej to ważny roz-
dział dziejów Narodu Polskiego, o którym nie można  
zapominać. 

A może obydwu bolesławieckim szkołom, re-
alizującym „wychowanie morskie”, chodziło także  
o pokazanie uczniom innego sposobu na życie, da-
wanie szansy na poznanie świata inaczej niż dotąd?

Bardzo dziękuję P. Śliwce za pomoc i udostępnie-
nie materiałów do napisania tego artykułu.  

Lesław Kasprzycki

M/s Bolesławiec
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Trzeba pragnąć - bolesławieckie Muzeum im. św. Marii de Mattias

„Bo tak próbuję iść przez życie” 
Jan Paweł II 

1 lipca 2014 r. w klasztorze Sióstr Adoratorek 
Krwi Chrystusa przy ul. Zgorzeleckiej 27 w Bole-
sławcu otwarte zostało Muzeum im. św. Marii de 
Mattias. Uroczystość poprzedziła Msza św. odpra-
wiona przez J.E. ks. bpa Marka Mendyka, a kon-
celebrowana przez wielu kapłanów z Bolesławca  
i okolic; następnie ksiądz biskup wspólnie z prezy-
dentem miasta Piotrem Romanem dokonali uroczy-
stego przecięcia wstęgi. 

Muzeum otrzymało imię św. Marii de Mattias. Za-
łożone przez nią 180 lat temu Zgromadzenie Adora-
torek Krwi Chrystusa do dzisiaj pełni swoją posługę 
w Bolesławcu, a sama św. Maria de Mattias została  
w 2008 r. ustanowiona Patronką Miasta i uważana 
jest za pośredniczkę między Duchem Św. a Zgro-
madzeniem Zakonnym. Pierwotnym celem Zgroma-
dzenia było szerzenie nauki chrześcijaństwa wśród 
dziewcząt i kobiet. Mimo ciągłego braku pieniędzy 
nie zaprzestało ono swojej misji, a sprzyjała temu 
wielka charyzma, siła woli i niezwykła skromność 
jego założycielki. 

Rozwijanie swoich pasji, działalność charytatyw-
na oraz miłość bliźniego do dzisiaj funkcjonują wśród 

sióstr zakonnych Zgromadzenia, któremu przewod-
niczy w Bolesławcu siostra Anna Mikołajewicz i jej 
zastępczyni siostra Ewa Kleps. 

Powstanie Muzeum o charakterze sakralno-etno-
graficznym zawdzięczamy jednej z sióstr Zgroma-
dzenia Adoratorek - siostrze Magdalenie Karaban, 
która od ponad pół wieku należy do tej wspólnoty 
zakonnej, a wzór, jakim jest św. Maria de Mattias, 
dodaje Jej sił oraz chęci do działania. Uważa Ona, 
że czyny, a nie słowa, są w życiu najważniejsze, a Jej 
mottem życiowym jest: „Trzeba pragnąć”. 

Siostra Magdalena Karaban (ochrzczona jako 
Maria) urodziła się 10 grudnia 1940 r. w miejscowo-
ści Gumjera koło Banja Luki (Bośnia). Córka Micha-
liny (z d. Oleksy) i Edwarda Karabanów, wychowy-
wała się w licznej rodzinie. Rodzeństwo: Stanisława, 
Anna, siostra bliźniaczka Ludwika i brat Karol uro-
dziło się w Bośni; Matylda, Paweł i Weronika po 
przybyciu rodziny do Polski. Wiosną 1946 r. rodzice 
osiedlili się w Ocicach razem z pozostałymi miesz-
kańcami Gumjery. By wyżywić liczną rodzinę, zajęli 
się uprawą roli, a ojciec pracował również w kopalni 
Nowy Ląd. Byli to pobożni i pracowici ludzie, po-
siadający niezwykłe uzdolnienia artystyczne. Ojciec 
rzeźbił, robił także skrzypce, pięciu wujków muzy-
kowało na skrzypcach, a brat Paweł od 12 roku życia 

J.E. bp Marek Mendyk, z prawej siostra Magdalena podczas poświęcenia Muzeum im. św. Marii de Mattias
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grał na organach w kościele w Ocicach. 
Jako dziecko Maria lubiła malować (czasem do 

późnej nocy), a Jej ulubionym motywem były ptaki 
i kwiaty. Wspomina, że nie miała smykałki do goto-
wania, ale lubiła paść krowy, bo wtedy mogła hafto-
wać. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Ocicach, 
chciała kontynuować naukę w szkole zawodowej, 
aby zostać krawcową. Niestety nie została przyjęta, 
pierwszeństwo przy naborze miała bowiem młodzież 
z terenu miasta. To właśnie wtedy postanowiła pójść 
do klasztoru, choć pomysł ten kiełkował w jej myślach 
już wcześniej. Miała 15 lat, gdy wstąpiła do nowicja-
tu Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa 
w Bolesławcu i przyjęła zakonne imię - Magdalena. 
Obłóczyny odbyły się w 1956 r., pierwsze śluby za-
konne w 1957 r., a śluby wieczyste w 1962 r. Siostra 
Magdalena nie była osamotniona, gdyż wraz z nią  
w klasztorze było 5 koleżanek z klasy oraz jej krewna 
(siostra Bogumiła - prywatnie ciocia księdza Zbigniewa 
Karabana). Z racji misyjnego charakteru zakonu sio-
stra Magdalena pełniła posługę w różnych miejscach: 
we Wrocławiu (na dwóch placówkach), we Lwów-
ku Śląskim, w Zgorzelcu, w Warszawie i w Rzymie  
(tu z przerwami mieszkała 13 lat). Pobyt w Wiecz-
nym Mieście miał dla niej szczególne znaczenie. 
Już jako dziecko zachwycała się bowiem jego histo-
rią, zabytkami, kulturą i ludźmi, wśród których już 
jako dorosła bardzo dobrze się czuła. Był to dla Niej 
ogromny cios, gdy nie przedłużono Jej paszportu  
i musiała w 1978 r. powrócić do Polski. Kochała 
swój kraj, ale we Włoszech pozostawiła wiele roz-
poczętych prac i chciała je dokończyć. Po raz drugi 
wyjechała w 1992 r. i przebywała we Włoszech do  
2001 r. Postanowiła zrealizować swoje marzenia  
i odwiedzić Vallecorsa - miejsce urodzin św. Ma-
rii de Mattias, które emanowało ciepłem i serdecz-
nością. Drugi raz takie wzruszenie, jak wspomina 
siostra Magdalena, opanowało Ją w Accuto - małej 
miejscowości, gdzie św. Maria de Mattias pracowa-
ła i założyła Zgromadzenie Adoratorek. Dzisiaj są to 
miasta partnerskie Bolesławca. Być może ze wzglę-
du na specyficzne położenie tych miejscowości na 
wzgórzach siostra Karaban uważa, że są to miejsca 
szczególne, sprzyjające odczuwaniu bliskości Boga. 

Podczas pobytu we Włoszech chętnie pomagała 
przybywającym tam Polakom. Podczas wizyty dele-
gacji z Bolesławca na uroczystej kanonizacji Marii 
de Mattias 18 maja 2003 r., siostra oprowadzała po 
zabytkach Rzymu m.in. obecnego prezydenta Bole-
sławca Piotra Romana.

Praca wśród Włochów spowodowała potrzebę 
nauczenia się ich języka. Dzięki dobremu słuchowi 
muzycznemu siostra nie tylko poznała język włoski, 
ale też nauczyła się języka serbskochorwackiego, 
którego nie znała z domu rodzinnego, ponieważ Jej 
rodzice rozmawiali z dziećmi wyłącznie po polsku.

Dużym przeżyciem były dla siostry Magdaleny 
audiencje prywatne - najpierw u Papieża Pawła VI, 
a następnie u Ojca Świętego Jana Pawła II, którego 
wspomina szczególnie ciepło i z wielką miłością. 
Kilkakrotnie miała zaszczyt uczestniczyć w spotka-
niu Papieża z wiernymi. Z tymi spotkaniami wiąże 
się pewna anegdota. Jan Paweł II zawsze Ją pytał, 
czy ma mamę i na twierdzącą odpowiedź wręczał dla 
Niej różaniec. Siostra Magdalena ośmielona poda-
runkiem poprosiła też o różaniec dla swojej siostry 
bliźniaczki. Przy kolejnej audiencji Ojciec Św. Jan 
Paweł II zauważywszy Siostrę zażartował: „Aha, ty 
tu już jesteś”. 

Dzięki temu, że siostra Magdalena dobrze znała 
papieskiego sekretarza, kardynała Stanisława Dziwi-
sza, często proszono Ją, by przekazywała listy od in-
nych sióstr Zgromadzenia Zakonnego (m.in. z proś-
bą o audiencję) adresowane do Ojca Św. Znajomość  
z kardynałem pozwoliła na swoiste zbliżenie się 
siostry do papieża. 8 grudnia 1996 r. Ojciec Św. Jan 
Paweł II odprawiał nabożeństwo w Bazylice Santa 

Bp Marek Mendyk i prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman
podczas otwarcia Muzeum



72

Alicja Maria Brusiło

Maria Maggiore. Gdy już opuszczał Bazylikę, siostra 
Magdalena zawołała: „Ojcze Święty ja mam Drogę 
Krzyżową do poświęcenia”. Papież zawrócił i wtedy 
siostra Karaban rozwinęła rulon. W ten sposób Ocice 
spotkało wielkie wyróżnienie - Papież Jan Paweł II 
osobiście poświęcił Drogę Krzyżową dla miejscowe-
go kościoła.

Gdy w Polsce zbierano podpisy pod prośbą skie-
rowaną do Ojca Świętego o kanonizację św. Marii de 
Mattias, siostra Magdalena miała ten przywilej, że na 
prośbę Matki Generalnej Giuseppiny Fragaso osobi-
ście zaniosła do kard. S. Dziwisza listy z podpisami 
kardynałów i biskupów polskich.

W siostrze Magdalenie drzemała dusza artystki, 
a atmosfera Wiecznego Miasta sprzyjała realizacji 
przedsięwzięć kulturalnych. Zaczęła od pisania sce-
nariuszy i piosenek do przedstawień okolicznościo-
wych, które wystawiała przy udziale innych sióstr 
i studentek. Użyczała swego głosu - sopranu i altu. 
Wyjątkowa była sytuacja, gdy podczas występu  
z taśmy puszczano utwór nagrany jednym, a na żywo 
siostra wykonywała go drugim głosem, tworząc swo-
isty duet jednej osoby. Sama szyła kostiumy, projek-
towała i wykonywała dekoracje. Gdy po powrocie 
do Bolesławca s. Magdalena zobaczyła budynek 
Teatru Starego, zaczęła kiełkować w niej myśl, aby 
przygotować i wystawić w nim spektakl poświęcony 
założycielce Zgromadzenia Adoratorek - św. Marii 
de Mattias. Swoją pracę artystyczną z bolesławiec-
ką młodzieżą rozpoczęła od wystawienia (na proś-
bę siostry Wandy) jasełek w tutejszym Caritasie. Po 
tym wydarzeniu postanowiła, że napisze scenariusz  
i wyreżyseruje spektakle o życiu św. Marii de Mattias  
i Matce Lidwinie Sikorze. Pomogła Jej w tym siostra 
Krystyna, która pracowała w szkole oraz nauczyciel-
ka Agnieszka Hanowicz (obecnie Fiołkowska) i pani 
Maria Jaskot. W sumie udało się wystawić trzy spek-
takle w teatrze: dwa o św. Marii de Mattias i jeden  

o Matce Lidwinie Sikorze - w 60. rocznicę przyjazdu 
sióstr zakonnych i ludności cywilnej z byłej Jugosła-
wii do Polski. Dwa spektakle o św. Marii de Mattias 
wystawiono także w sali kina Forum. Rekwizyty, ko-
stiumy, reżyseria i scenografia były w całości dziełem 
siostry Magdaleny.

Pomysł zorganizowania w Bolesławcu Muzeum 
im. św. Marii de Mattias zrodził się w 1974 r. Od 
tego czasu siostra Magdalena zaczęła zbierać różne 
eksponaty, które obecnie prezentowane są w salach 
wystawienniczych. Dostawała je głównie od sióstr 
zakonnych przyjeżdżających do Rzymu z ośrodków 
misyjnych. Są to przedmioty kultu religijnego i świec-
kich obrzędów. Gdy powróciła do Polski, wszystko 
przywiozła ze sobą. Po uzyskaniu zgody Przełożo-
nej Zgromadzenia - Siostry Prowincjalnej Wiesławy 
Przybyło, mimo braku jakichkolwiek środków na ten 
cel, postanowiła stworzyć Muzeum im. św. Marii de 
Mattias, spełniając tym samym swoje marzenie.

Prace nad ekspozycją rozpoczęto w 2010 r.  
W pierwszej kolejności wykonano prace remontowe, 
mające na celu zaadaptowanie strychu w budynku 
klasztornym. Wybito otwory okienne, zaimpregno-
wano belki stropowe, ocieplano pomieszczenia oraz 
wstawiano ścianki działowe. Aby pozyskać dodatko-
we środki finansowe, których tak bardzo brakowało 
siostra Magdalena wpadła na pomysł (jak mówi - za 
sprawą Ducha Św.) by zająć się tworzeniem i sprze-
dażą figurek gipsowych: Matki Boskiej i Dzieciąt-
ka, św. Józefa, aniołków, baranków wielkanocnych. 
Formy kupowała w Rzymie, następnie robiła odlewy  
i malowała je. Szydełkowała też koszyczki i wiel-
kanocne kurczaki z kolorowej wełny. Przedmioty te 
dzięki pomocy księży rozprowadzała w parafiach, 
informując wiernych o celu zbierania ofiar. Wraz  
z panią Wiesławą Sużyn, która zapewniała darmowy 

Arcybiskup Józef Kowalczyk - Prymas Polski w Muzeum

Hafty siostry Magdaleny
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transport, odwiedziły 55 parafii. Za uzyskane ofiary 
kupowano materiały budowlane i opłacano pracow-
ników. Znaleźli się też darczyńcy. Inż. Piotr Musiała 
za darmo zrobił kosztorys, inni, anonimowi sponso-
rzy ofiarowali okna, drzwi, kaloryfery i farbę. Całość 
prac wykonał pan Gracjan Janiak, ale bardzo dużo 
wysiłku fizycznego włożyła sama siostra Magdalena, 
która własnoręcznie cięła deski i malowała gabloty.

Budowa trwała trzy lata, a rok 2013 r. poświęcony 
był na urządzanie wnętrz. Cała koncepcja wystawy 
(układ sal, ustawienie gablot i eksponatów, urządza-
nie pokoju Matki Lidwiny Sikory) to autorskie dzieło 
siostry Magdaleny. 7 października 2012 r. niedokoń-
czone jeszcze muzeum odwiedził Prymas Polski abp 
Józef Kowalczyk, dobry znajomy siostry Magdaleny 
z Rzymu i dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej: 
„Niech ten piękny zbiór pamiątek zgromadzony  
w domu Sióstr Adoratorek w Bolesławcu będzie nie 
tylko pamiątką przeszłości, ale wyzwaniem dla ca-
łej wspólnoty…” Biskup ksiądz dr Franjo Komarica  
z Chorwacji, który obejrzał Muzeum, był również za-
chwycony tym, co zobaczył. 

Siostra Magdalena to niezwykle skromna osoba. 
Mimo że nie ma wykształcenia plastycznego czy mu-
zealniczego, doskonale rozwiązała problem rozloko-
wania gablot w tak trudnej przestrzeni, jaką jest pod-
dasze. Przyjęła układ tematyczny ekspozycji, w ten 
sposób porządkując kolekcję eksponatów. Spośród 
zgromadzonych obiektów wiele należy do przed-

miotów cennych i unikatowych, np.: odpis z Księgi 
Chrztu św. Marii de Mattias, pamiątki z Jej kanoniza-
cji, 250-letni sekretarzyk, kilka naczyń ceramicznych 
z końca XIX w. oraz zasuszone kwiaty pochodzące z 
miejsca, w którym Jan Chrzciciel zapowiedział przyj-
ście Chrystusa. 

W muzeum znajdują się też m.in. pamiątki z Bo-
liwii i z Zairu, które przekazała pracująca na misjach 
Polka - siostra Józefa Hasiak. Są listy siostry Kalisty 
Zielonki, pamiątki po wielkiej patriotce Matce Li-
dwinie Sikorze (listy do jej siostrzenicy), która spod 
Krakowa trafiła do Bośni. Marzeniem siostry Lidwi-
ny był powrót do kraju. To dzięki jej zaangażowaniu 
Zgromadzenie Adoratorek sprowadzono do Polski. 
W jednej z gablot znajdujemy informacje o księdzu 
Antonim Dujlowiczu z Gumjery, który w czasie II 
wojny światowej zginął za swoich parafian. Na eks-
pozycji znajdują się także figury Papieża, św. Marii 
de Mattias, Ojca G. Merliniego - spowiednika Świę-
tej oraz gwardzisty szwajcarskiego, ubrane w szaty 
uszyte przez siostrę Magdalenę, której pomagały pa-
nie Maria Szkrabko i Zofia Konan.

Ciekawa jest też część etnograficzna, w której 
prezentowane są przedmioty codziennego użytku, 
ale i mniej popularne elementy wyposażenia wnętrz 
przywiezione przez reemigrantów z byłej Jugosławii. 
Są to m.in. kufry, kołowrotki, stępy, ponadto znajdują 
się tu foremki do masła czy stolnica i wałek do ciasta 
z 1935 r., które własnoręcznie zrobił dziadek siostry 
Magdaleny - Antoni Oleksy w prezencie ślubnym dla 
jej matki. Innym, wartym uwagi przedmiotem, jest 
ręczna prasowalnica z 1936 r., wykonana przez ojca 
siostry Magdaleny dla swojej żony. 

W zbiorach Muzeum znalazły się także słomiane 
buty (dar pana Tomasza Czerniawskiego), a także 
buty drewniane noszone przez ludność jeszcze po II 
wojnie światowej (siostra Magdalena w takich butach 
chodziła do szkoły, bo nie było możliwości kupienia 
innych). 

Nie sposób opisać całości zbiorów, dlatego warto 
zwiedzić Muzeum im. św. Marii de Mattias, nie tyl-
ko ze względu na unikalny jego charakter, ale także 
po to, by zobaczyć, ile może zrobić skromny, utalen-
towany człowiek, który niczego nie chce dla siebie,  
a poprzez ciężką pracę i modlitwę może osiągnąć to, 
czego zapragnie.

Alicja Maria Brusiło

Siostra Magdalena podczas prac w Muzeum
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Budynek Sądu Rejonowego (dawnego gimna-
zjum) należy obok wiaduktu, wieży kościoła pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i kompleksu Szpi-
tala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, do grupy 
niezwykle interesujących bolesławieckich budowli 
wzniesionych w stylu neogotyckim. Warta szczegól-
nej uwagi jest reprezentacyjna aula, obecnie służąca 
jako sala rozpraw, która dzięki przeprowadzonym  
w latach 2012-2014 pracom konserwatorskim i re-
montowym odzyskała swój dawny blask. 

Decyzję o wzniesieniu gmachu szkoły władze 
miejskie podjęły 11 lutego 1859 r. i od tego momen-
tu zaczęto gromadzić przeznaczone na ten cel środki 
finansowe. W październiku 1860 r. od miejscowego 
przedsiębiorcy Leitnera zakupiono parcelę, położoną 
pomiędzy teatrem a linią kolejową, o powierzchni 
4,62 morgów (za cenę 300 talarów) i przeznaczono ją 
pod budowę gimnazjum.

Ostatecznie na realizację przedsięwzięcia zgro-
madzono 37 000 talarów. 7 czerwca 1861 r. rozstrzy-
gnięto rozpisany przez władze miejskie konkurs na 
projekt budynku. Spośród 13 prac wygrał projekt 

autorstwa mistrza murarskiego Oppermanna ze Zgo-
rzelca. Drugą nagrodę otrzymał bolesławiecki kró-
lewski mistrz budowlany Jakob, któremu ostatecz-
nie powierzono prowadzenie budowy. Jego roczne 
wynagrodzenie wynosiło 600 talarów. O zwycięzcy 
konkursu nie posiadamy żadnych bliższych informa-
cji. Zwycięski projekt zakładał wzniesienie budowli 
w „kostiumie gotyckim”, co wynikało z niezwykle 
popularnej w Niemczech idei uznania średniowiecz-
nego stylu gotyckiego za styl narodowy - symbol 
przeszłości i tradycji kraju jednolitego religijnie  
i zjednoczonego politycznie. Bolesławiecki projekt 
spełniał również europejskie wymagania w zakre-
sie nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych oraz  
w zakresie ukształtowania otoczenia budynku. Wokół 
gmachu zrealizowano według projektu wybitnego 
architekta krajobrazu Eduarda Petzolda park, który 
miał służyć wypoczynkowi uczniów i ich nauczycie-
li, a także bliskiemu kontaktowi z przyrodą.

Kamień węgielny pod budowę gimnazjum wmu-
rowany został 18 października 1861 r. Wkrótce po-
tem zmarł mistrz Jakob i prowadzenie budowy prze-

Aula Sądu Rejonowego w Bolesławcu

Widok ogólny auli Sądu Rejonowego w Bolesławcu
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jął królewski mistrz budowlany Vogelsang, który 
kierował pracami przez rok, doprowadzając realiza-
cję budynku aż po dach, po czym został przeniesiony 
do innych zadań. Budowę i wystrój wnętrz ukończył 
królewski powiatowy mistrz budowlany Wronka.  
3 sierpnia 1864 r. poświęcono nowy budynek gimna-
zjum. Uroczystości rozpoczęto pod Ratuszem, skąd 
pochód przemaszerował pod nowy budynek szkolny. 
Przed wejściem do gimnazjum budowniczy Wron-
ka przekazał klucze burmistrzowi Ernstowi Schilke,  
a następnie w reprezentacyjnej auli odbyła się aka-
demia. Na drugi dzień zorganizowano wycieczkę dla 
uczniów szkoły do zamku Grodziec (Gröditzberg).

Pierwszy bardzo szczegółowy opis budynku  
i jego wnętrz, napisany wkrótce po zakończeniu prac 
budowlanych, został opublikowany w sprawozdaniu 
ówczesnego dyrektora gimnazjum F.W. Beiserta.  
Budynek gimnazjum usytuowany był pośrodku du-
żego placu pomiędzy promenadą a linią kolejową  
i składał się z sutereny, parteru i dwóch pięter. Długa 
na 167 ¼ stopy (stopa - ok. 30 cm) elewacja główna 
zwrócona była na południe, w kierunku promenady. 
Na jej osi, ponad portalem wznosiła się wysoka na 
123 stopy wieża ozdobiona galeriami, krenelażami  
i zegarem, w której wnętrzu zostało przewidziane 
pomieszczenie na obserwatorium. Węższe elewacje 
budynku - wschodnia i zachodnia - liczyły 63 ¼ stopy 
długości. Przed głównym, południowym wejściem 
położony był szeroki na 60 stóp plac ozdobiony zało-
żeniem zieleni i pomnikiem Martina Opitza.

W westybulu umieszczono wiszące naprzeciwko 
siebie dwie tablice z następującym tekstem, po le-
wej: Hanc Arcem Humanitatis, Deo, Patriae, Literis 

Consecratam. Anno Domini MDCCCLXIV (Tę arkę 
człowieczeństwa Bogu, Ojczyźnie i Nauce poświę-
cam, Roku Pańskiego 1864), po prawej: Juventuti 
Erudiendae Aperuit Civitas Boleslaviensis - Tertio 
Die Mens Augusti (Trzeciego dnia sierpnia rozpoczę-
ła (tu) nauczanie młodzież miasta Bolesławca, tłum. 
M. Olczak). Do dziś zachowała się tylko pierwsza  
z opisanych tablic.

W części wschodniej budynku zlokalizowano 
boczne wejście prowadzące do mieszkania dyrekto-
ra, a w  północnej drzwi wiodące do usytuowanych  
w osobnym budynku toalet (Apartaments). W sute-
renie znajdowało się mieszkanie portiera, na parterze 
poszczególne klasy i portiernia, na pierwszym piętrze 
również sale lekcyjne i pomieszczenie przeznaczone 
na zbiory biblioteczne i kolekcję eksponatów z za-
kresu historii naturalnej, na drugim piętrze wresz-
cie mieszkanie dyrektora i laboratorium fizyczne. 
Wszystkie klasy były przestronne i jasne, a także od-
powiednio wyposażone. Sala rysunków zaopatrzona 
została w sztalugi i dużą ilość szerokich blatów do 
rysowania. Pomieszczenie karceru zlokalizowano  
w wieży. 

Najbardziej reprezentacyjnym i okazałym po-
mieszczeniem gmachu, zarówno pod względem 
wielkości, jak i wystroju, była aula. Wysoka na dwie 
kondygnacje - 28 stóp, długa na 58 ⅛ stopy i szeroka 
na 42 ¾ stopy zajmowała zachodnie skrzydło budyn-
ku. Do auli prowadziły z korytarza pierwszego piętra 
dekoracyjne drzwi, nad którymi widniał napis: Deo, 
Patriae, Literis (Bogu, Ojczyźnie i Nauce, niezacho-
wany), zapowiadający bogaty program ideowy wypo-
sażenia wnętrza pomieszczenia. Od strony wewnętrz-

Medalion z wizerunkiem Sofoklesa Medalion z wizerunkiem Mikołaja Kopernika
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nej drzwi, w bogatej oprawie stiukowej, zwieńczonej 
łukiem w formie oślego grzbietu, ozdobione były 
dodatkowo umieszczonymi na konsolach rzeźbami 
przedstawiającymi Friedricha Wilhelma Heinricha 
Alexandra von Humboldta (znanego niemieckie-
go przyrodnika, podróżnika i geografa) i Friedricha 
Augusta Wolfa (niemieckiego filologa klasycznego). 
Pierwsze spojrzenie wchodzącego przyciągały dwa 
popiersia: panującego ówcześnie cesarza Wilhelma I 
i pierwszego króla Prus - Fryderyka I. Wspomniane 
wizerunki nie zachowały się do dnia dzisiejszego.

Ściany o regularnych podziałach na ostrołucz-
nie zwieńczone pola, ozdobione były stiukową de-
koracją ornamentalną. Na dłuższych bokach sali, w 

dekoracyjnych medalionach umieszczone były po-
piersia wybitnych postaci kultury i nauki starożyt-
nej oraz niemieckiej. Po stronie zachodniej, kolejno 
patrząc od lewej, umieszczono wizerunki: Ptoleme-
usza (greckiego astronoma i matematyka), Sokra-
tesa (greckiego filozofa, twórcy etyki), Sofoklesa 
(wielkiego tragika greckiego), Homera (pierwszego 
greckiego poety) i Witruwiusza (właściwie Marcusa 
Vitruviusa Pollio, rzymskiego inżyniera i teoretyka 
architektury). Po stronie wschodniej widniały popier-
sia niemieckich uczonych: Johanna Joachima Winc-
kelmanna (archeologa, teoretyka i historyka sztuki), 
Johanna Wolf- ganga von Goethe (poety i pisarza 
okresu Sturm und Drang), Immanuela Kanta (filozo-

Personifikacje cnót 



77

Aula Sądu Rejonowego w Bolesławcu

fa, twórcy transcendentalnego idealizmu), Johanna 
Christopha Friedricha von Schiller (pisarza okresu 
romantyzmu) oraz Mikołaja Kopernika (polskiego 
astronoma i matematyka, w II poł. XIX w. uznawane-
go przez Niemców za niemieckiego uczonego, niem. 
Nikolaus Kopernikus). Wizerunek Winckelmanna 
został usunięty najprawdopodobniej w okresie na-
zizmu, w latach trzydziestych XX wieku. Każde z 
popiersi umieszczone było w tondzie wypełnionym 
stiukową dekoracją maswerkową. Poniżej każdego 
z popiersi znajdował się fryz z nazwiskiem osoby 
przedstawionej oraz wyobrażeniami poszczególnych 
znaków zodiaku w układzie antytetycznym. Poniżej 
szeregu popiersi ściany pomalowano na błękitno, po-
wyżej zaś ozdobiono fryzem wykonanym ze stiuku. 

Południową ścianę, skierowaną na promenadę, 
zdobiły wysokie na 22 stopy trzy okna z witrażami, 
które zostały wykonane przez wrocławski Instytut 
Witrażowy Adolpha Seilera. Witraże przedstawia-
ły alegorie czterech cnót według Rafaela Santiego, 
zdobione dekoracją ornamentalną. Niewielkie, cało-
postaciowe personifikacje cnót umieszczono również 
na bocznych ścianach obok okna.

Przed oknami, na podwyższeniu, umieszczono 
trybuny ozdobione popiersiami Johanna Heinricha 
Pestalozziego (szwajcarskiego pedagoga i pisarza, 
twórcy nowożytnego systemu nauczania początko-
wego) i Johanna Caspara Lavatera (szwajcarskie-
go pisarza, pastora, autora liryki religijnej i pieśni 
patriotycznych) przeznaczone dla nauczycieli, na-
tomiast po bokach znajdowały się ławy dla władz 
miejskich i członków kolegium nauczycielskiego, 
ozdobione rzeźbami - personifikacjami wiary i na-
dziei. Przestrzeń sali wypełniały ławki przeznaczone 
dla uczniów i słuchaczy. 

Przy północnej ścianie auli wzniesiono wspartą 
na trzech kolumnach, szeroką na 12 stóp emporę mu-
zyczną, ozdobioną popiersiami wybitnych niemiec-
kich kompozytorów Franza Josepha Haydna (wg in-
nych źródeł Ludwiga van Beethovena) oraz Johanna 
Sebastiana Bacha. Pośrodku kasetonowego stropu 
umieszczono kopułę przeznaczoną na podwieszenie 
imponującego żyrandola. Strop zdobiony był arabe-
skami i czterema herbami: Cesarstwa Niemieckiego, 
Królestwa Pruskiego, Śląska i Bolesławca. Dekora-
cyjne przysufitowe konsole z maskami w prześwitach 
dodatkowo ozdobiono rozetami. Cała dekoracja auli 
została harmonijnie wykonana w stylu angielskiego 
neogotyku.

Bogaty program ideowy auli znalazł swą konty-

nuacje także poza obiektem. W 1877 r. w parku przy 
gimnazjum odsłonięto pomnik urodzonego w Bole-
sławcu poety i teoretyka literatury - Martina Opitza. 
Wykonanie popiersia z marmuru karraryjskiego po-
wierzono wrocławskiemu rzeźbiarzowi - Hermanowi 
Michaelisowi, granitowy postument wykonała miej-
scowa firma Zeidler&Wimmel.

Budynek mieścił gimnazjum do roku 1929. Z po-
wodu pożaru, w którym poważnie ucierpiał gmach 
sądu, mieszczący się przy ul. Komuny Paryskiej 
(Löwenbergerstrasse), podjęto decyzję o przeniesie-
niu tej instytucji do budynku gimnazjum. Niezbęd-
ne prace remontowe i adaptacyjne przeprowadzono 
w latach 1930-1931. Wówczas również zmieniła się 
funkcja dawnej uczniowskiej auli. Stała się ona salą 
rozpraw, z której niewielka klatka schodowa pro-
wadziła do celi aresztu. W budynku przygotowano 
pokoje dla sędziów, pozostałych pracowników sądu,  
a także dla policji, strażników oraz dozorcy. 

W latach 2012-2014 w reprezentacyjnej auli prze-
prowadzono szereg prac konserwatorskich obejmują-
cych witraże, drewniany strop (belki, płyciny, drew-
niane elementy konstrukcyjne rozet), złoconą kopułę 
oraz wsporniki (rozety, maszkarony i maski), a także 
pozostałe części sali. Przeprowadzono badania stra-
tygraficzne, usunięto nawarstwienia, zdezynfeko-
wano drewno, wykonano impregnację strukturalną 
oraz stabilizację podłoża, przeprowadzono niezbędne 
rekonstrukcje, scalenie kolorystyczne, złocenie oraz 
prace zabezpieczające. Odtworzono też popiersie 
Winckelmanna. Podczas robót konserwatorskich od-
kryto podpisy dwóch malarzy: Arthura Linke i R. Pa-
chaly, którzy w 1887 r. wykonali uzupełniające prace 
malarskie. 

Program auli zgodnie z koncepcją jej twórców 
miał być dla młodych adeptów nauk humanistycz-
nych panteonem wybitnych ludzi nauki, sztuki  
i muzyki oraz świadectwem rozwoju myśli ludzkiej 
od antyku po wiek XIX. Zgodnie z napisem umiesz-
czonym przy wejściu miał służyć Bogu, Ojczyźnie  
i Nauce. Dziś, po przeprowadzeniu żmudnych i dłu-
gotrwałych prac konserwatorskich, których koszty 
zostały sfinansowane przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości, przywrócono blask i splendor temu niezwy-
kłemu, reprezentacyjnemu wnętrzu.

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska
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Powstanie Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiec-
ka związane było z przebiegiem i wynikami wybo-
rów samorządowych w 2002 r. w Bolesławcu. Przed 
wyborami został utworzony Komitet Wyborczy 
Wyborców Ziemia Bolesławiecka - 2006. Wybo-
ry zakończyły się dużym sukcesem tego komitetu: 
do 21-osobowej Rady Miasta Bolesławiec zostało 
wybranych 6, a do 21-osobowej Rady Powiatu Bo-
lesławiec 4 radnych. Wśród tych radnych pojawiła 
się myśl utworzenia organizacji, która umożliwiała-
by stały kontakt ze środowiskiem, które zaktywizo-
wało się w czasie kampanii wyborczej. Po dyskusji 
przyjęta została propozycja, aby - w nawiązaniu do 
komitetu wyborczego - organizacja ta nosiła nazwę 
Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. 

Stowarzyszenie podjęło publiczną działalność po 
zarejestrowaniu w dniu 30 maja 2003 r., a 19 marca 
2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicz-
nego. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Coło-
kidzi - prezes, Jacek Ruchała - wiceprezes, Tomasz 
Buganik - sekretarz, Edmund Maliński - skarbnik, 

Adam Baniecki - członek zarządu.
Siedziba organizacji mieści się w wynajmowa-

nym lokalu przy ul. Kaszubskiej 4/1 w Bolesławcu. 

Stowarzyszenie w samorządzie lokalnym

W następstwie sukcesu w wyborach samorządo-
wych w 2002 r. i zawiązanych koalicji członkowie 
Stowarzyszenia objęli ważne funkcje w samorządzie 
lokalnym: Jan Cołokidzi został przewodniczącym 
Rady Powiatu Bolesławiec, Krzysztof Konopka - sta-
rostą bolesławieckim, do Zarządu Powiatu Bolesła-
wiec weszli Robert Rosiński i Wiesław Słobodzian,  
a Stanisław Małkowski został przewodniczącym 
Rady Miasta Bolesławiec. 

Udział radnych Stowarzyszenia w kolegialnych 
organach władzy samorządowej od 2002 r. przedsta-
wia tabela 1.

Oprócz tego z list Stowarzyszenia wybrani zostali 
także radni w gminach powiatu bolesławieckiego: 

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka (2003-2014)

Kadencja Rada Miasta Bolesławiec Rada Powiatu Bolesławiec

2002-2006

Zdzisław Abramowicz, Janusz 
Kozioł, 
Stanisław Małkowski, 
Krzysztof Pieszko, 
Hubert Prabucki, 
Andrzej Żuk

Jan Cołokidzi, 
Józef Król, 
Robert Rosiński, 
Wiesław Słobodzian

2006-2010

Janusz Kozioł, 
Bolesław Nowak, 
Krzysztof Pieszko, 
Hubert Prabucki

Adam Ciemięga / Leopold 
Wołoszyn*, 
Krzysztof Konopka, 
Józef Król, 
Robert Rosiński

2010-2014
Zdzisław Abramowicz, 
Bolesław Nowak, 
Stanisław Wiącek

Kazimierz Gawron,
Maciej Małkowski, 
Janusz Kozioł, 
Leopold Wołoszyn

2014-2018
Zdzisław Abramowicz, Łukasz 
Molak,
Stanisław Wiącek

Janusz Kozioł,
Maciej Małkowski,
Józef Potyszka,
Antoni Stec

Tabela 1. Radni Rady Miasta i Rady Powiatu Bolesławiec wybrani z list Stowarzyszenia

*Leopold Wołoszyn został radnym po utracie mandatu Adama Ciemięgi.
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- Andrzej Miżdal w Gminie Wiejskiej Bolesławiec  
w kadencji 2006-2010 i 2010-2014,
- Roman Nowara w Gminie Wiejskiej Bolesławiec  
w kadencji 2006-2010,
- Emanuel Janiec w Gminie Wiejskiej Bolesławiec  
w kadencji 2010-2014,
- Zofia Erhardt i Damian Tomiak w Gminie Osieczni-
ca w kadencji 2010-2014,
- Wiesław Broszko w Gminie Osiecznica w kadencji 
2014-2018,
- Agnieszka Miszkiewicz w Gminie Wiejskiej Bole-
sławiec w kadencji 2014-2018.

W kadencji obejmującej lata 2002-2006, w wy-
niku aktywności radnych Stowarzyszenia wykre-
owanych zostało wiele pozytywnych rozstrzygnięć 
zarówno w mieście jak i w powiecie: zaczęła się 
poprawa sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego 
- doprowadzono do restrukturyzacji jego zadłużenia, 
przeprowadzona została termomodernizacja budyn-
ków I i II Liceum Ogólnokształcącego, zdobyto środ-
ki na remont Młodzieżowego Domu Kultury, dzięki 
dobrze układającej się wtedy współpracy samorządu 
miejskiego i powiatowego pozyskano pomieszczenie 
i zabezpieczono środki finansowe na zorganizowanie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wyniki Stowarzyszenia w wyborach samorządo-
wych z lat 2002-2014 przedstawia tabela 2.

Sukcesu wyborczego z 2002 r. - jeśli chodzi  
o znaczenie w samorządzie lokalnym - nie uda-
ło się powtórzyć w następnych wyborach. Liczba 
głosów i mandatów zdobytych przez komitety wy-
borcze Stowarzyszenia w 2006, 2010 i 2014 r. była 
wprawdzie porównywalna z wynikami głosowania  
w 2002 r. (taka sama ilość radnych w samorządzie po-
wiatowym, ale mniejsza ilość radnych w samorządzie 
miasta Bolesławiec), ale nastąpił regres pod względem 
funkcji pełnionych w samorządzie lokalnym.

W kadencji obejmującej lata 2006-2010 radni 
Stowarzyszenia wchodzili w skład koalicji rządzą-
cej w mieście Bolesławiec, Maciej Małkowski pełnił 
wtedy funkcję wiceprezydenta miasta, a Bolesław 
Nowak był wiceprzewodniczącym Rady Miasta. 
Natomiast w Radzie Powiatu w tej kadencji, a w ka-
dencjach 2010-2014 i rozpoczętej w 2014 r. zarówno 
w samorządzie miejskim jak i w powiatowym radni 
Stowarzyszenia nie weszli w skład koalicji rządzą-
cych. Nie sprawowali żadnych ważnych funkcji ani 
w radach, ani w organach wykonawczych tych sa-
morządów. Radni ci jednak aktywnie sprawują swoje 
mandaty i pozostają w stałym kontakcie z władzami 

Stowarzyszenia.
Niekorzystnie na pozycję Stowarzyszenia w sa-

morządzie powiatowym w kadencji 2006-2010 wpły-
nęły polityczne transfery radnych - przejście Józefa 
Króla i Krzysztofa Konopki do klubu radnych Forum 
Samorządowego Ziemi Bolesławieckiej. W 2013 r. 
także radny Rady Miasta - Bolesław Nowak prze-
szedł do tego klubu.

Stowarzyszenie wystawiało także własnych kan-
dydatów w bezpośrednich wyborach prezydenta Bo-
lesławca. Byli to: w 2002 r. - Krzysztof Konopka,  
w 2006 r. - Wiesław Stefanik, w 2010 r. - Dariusz Jan-
celewicz, w 2014 r. - Maciej Małkowski. Najlepszy 
wynik uzyskał kandydujący na prezydenta Bolesław-
ca w 2014 r. Maciej Małkowski zdobywając 3932 
głosy (30,45%).

Stałą praktyką Stowarzyszenia przez cały okres 
jego działalności były otwarte posiedzenia Zarządu, 
odbywające się w jego siedzibie w każdy czwartek 
- w miarę potrzeb z udziałem radnych. W ten sposób 
funkcjonował system konsultacji w sprawach podej-
mowanych przez władze samorządowe. W spotka-
niach tych jako zaproszeni goście uczestniczyli także 
m.in.: prezydent Bolesławca, starosta bolesławiecki, 
poseł na Sejm RP, eurodeputowany, dyrektor Szpitala 
Powiatowego, kandydaci do Sejmu i Senatu RP oraz 
do Parlamentu Europejskiego.

Działalność społeczno-kulturalna 
Stowarzyszenia 

W ciągu 11 lat swojej działalności Stowarzysze-
nie podjęło się, samodzielnie lub we współdziałaniu  
z innymi podmiotami, zorganizowania wielu przed-
sięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym. 

W dniach 11-12 czerwca 2005 r. było współor-
ganizatorem „Bolesławieckiej kresowiany. Przegląd 
wielu kultur” w Bolesławcu i w Gierałtowie. W jej 
trakcie w Teatrze Starym odbyła się prowadzona 
przez Józefa Wyspiańskiego konferencja nauko-
wa „Kocioł kresowy”, a na bolesławieckim Rynku  
i w Gierałtowie lokalne oraz zaproszone z zewnątrz 
zespoły artystyczne zaprezentowały folklor kresowy.

10 listopada 2005 r. w roku 70. rocznicy śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego Stowarzyszenie zor-
ganizowało w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego sesję naukową „Józef Piłsudski - wódz i po-
lityk”, w toku której referaty wygłosili wykładowcy  
z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocław-
skiego:



80

Edmund Maliński

- prof. dr hab. Edward Czapiewski „Józef Piłsudski 
jako Naczelny Wódz w wojnie polsko-bolszewickiej 
1919-1921”,
- prof. dr hab. Grzegorz Strauchold „Starania Józefa 
Piłsudskiego o zapewnienie bezpieczeństwa Polsce 
w okresie międzywojennym”. 

Sesji naukowej towarzyszyła wystawa zbiorów 
bibliotecznych na temat Józefa Piłsudskiego w małej 
sali Galerii Format Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bolesławcu.

31 stycznia 2008 r. Stowarzyszenie zorganizowa-
ło w klubie Pegaz Bolesławieckiego Ośrodka Kultury 
otwarte spotkanie z Józefem Wyspiańskim, autorem 
książki „Żołnierze ze świrskiego lasu”. Stowarzy-
szenie współfinansowało także, przeznaczając na 
ten cel kwotę 8500 zł, wydanie książek tego autora  
o zbrodniach OUN-UPA w powiecie Przemyślany 

Nazwy komitetów wyborczych 
Stowarzyszenia.
Ilość i procent głosów oraz ilość 
mandatów

Rada Miasta
Bolesławiec

Rada Powiatu
Bolesławiec

Ilość i procent głosów zdobytych 
w 2002 r. przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Ziemia 
Bolesławiecka - 2006. 

2734 - 19,19% 5295 - 17,95%

Ilość mandatów: 6 4

Ilość i procent głosów 
zdobytych w 2006 r. przez 
Komitet Wyborczy Zarząd 
Stowarzyszenia Ziemia 
Bolesławiecka. 

3256 - 23,00% 4695 - 17,18%

Ilość mandatów: 4 4

Ilość i procent głosów zdobytych 
w 2010 r. przez Komitet 
Wyborczy Stowarzyszenia 
Ziemia Bolesławiecka.

2275 - 15,40% 5961 - 19,36%

Ilość mandatów: 3 4

Ilość i procent głosów zdobytych 
w 2014 r. przez Komitet 
Wyborczy Wyborców Ziemia 
Bolesławiecka.

2423 - 19,64% 4475 - 17,23%

Ilość mandatów: 3 4

Tabela 2. Ilość i procent głosów oraz ilość mandatów zdobytych przez listy komitetów wyborczych Sto-
warzyszenia w wyborach samorządowych w Bolesławcu w latach 2002-2014

województwa tarnopolskiego (obecnie Ukraina). 
Wielu mieszkańców z tego terenu po II wojnie świa-
towej osiedliło się na Dolnym Śląsku - również na 
ziemi bolesławieckiej. 

W 2008 r. Stowarzyszenie we współpracy  
z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zainicjowało  
wydawanie „Rocznika Bolesławieckiego” - cyklicz-
nej publikacji poświęconej przeszłości i teraźniej-
szości Ziemi Bolesławieckiej. Stowarzyszenie par-
tycypuje w ok. 30% kosztów - na dotychczasowych 
siedem edycji „Rocznika Bolesławieckiego” w latach 
2009-2014 przekazało 95 000 zł. Ponadto w 2008 r. 
- przekazało 6000 zł na wydanie przez Muzeum Ce-
ramiki w Bolesławcu katalogu „Ceramika Bolesła-
wiecka z wytwórni Reinholda”.

W 2008 r. Stowarzyszenie wsparło kwotą  
669,90 zł cykl prezentacji artystycznych w ramach 
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projektu „Ona i On” prezentowanego w galerii „Con-
cordia” przez Bolesławieckie Centrum Inicjatyw 
Lokalnych Via Sudetica, a w 2010 r. przekazało tej 
organizacji 1000 zł na współorganizowaną przez nią 
VIII Kresowianę. 

18 marca 2009 r. na wspólne zaproszenie Stowa-
rzyszenia i księgarni Agora na spotkaniu z mieszkań-
cami Bolesławca w Pałacu Ślubów gościł Rimantas 
Šalna - dyrektor Muzeum im. Adama Mickiewicza  
w Wilnie i Wojciech Piotrowicz - poeta, prozaik, pro-
wadzący Klub Poezji przy tym muzeum.

W maju i czerwcu 2009 r. Stowarzyszenie zorga-
nizowało obchody 20. rocznicy polskiego przełomu 
1989 r. pod nazwą „Bolesławiecka droga do wolno-
ści”. Składały się na nie:
- wystawa „Czy pamiętasz (1989-2009) w 20. roczni-
cę zwycięstwa Solidarności” w holu BOK-MCC,
- spotkanie poświęcone Solidarności w latach 80.  
z młodzieżą szkolną w dniu 28 maja w auli I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bolesławcu, prowadzone 
przez dr Danutę Maślicką z udziałem: Władysława 
Frasyniuka, Edmunda Malińskiego oraz przedstawi-
cieli bolesławieckiej Solidarności - Zbigniewa Razi-
ka i Zygmunta Maczkowiaka,
- dyskusja panelowa o Solidarności i obradach okrą-
głego stołu z udziałem Władysława Frasyniuka, Jana 
Kisiliczyka - posła na Sejm kontraktowy i Sejm I ka-
dencji oraz Edmunda Malińskiego - senatora RP II 
kadencji w dniu 28 maja w holu BOK-MCC, prowa-
dzona przez dr Danutę Maślicką, 
- wykład pt. „Upadek PRL” wygłoszony przez dyrek-
tora Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Na-
rodowej dr Łukasza Kamińskiego w dniu 10 czerwca 
w holu BOK-MCC. Wykład był poprzedzony wyko-
naniem przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
pieśni barda Solidarności - Jacka Karczmarskiego,  
a po wykładzie uczestnicy spotkania prowadzili żywą 
dyskusję. 

1 kwietnia 2010 r. Stowarzyszenie zorganizowało 
w Bolesławieckim Sanktuarium Maryjnym koncert 
- misterium „Muzyczne obrazy Drogi Krzyżowej”, 
inspirowane tekstami ks. Jana Twardowskiego w wy-
konaniu krakowskiej grupy De Profundis z udziałem 
znanego aktora Jana Nowickiego. 

Od 2011 r. Stowarzyszenie sprawuje patronat 
nad Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej.  
W okresie do czerwca 2013 r. przeznaczyło na jego 
działalność 2570,98 zł.

Członkowie Stowarzyszenia prowadzą indywi-
dualnie także inne działania w środowisku lokalnym. 

Edmund Maliński od 2008 r. redaguje „Rocznik Bo-
lesławiecki”, a Maria Sobolska zajmuje się korektą 
językową tekstów przygotowywanych do druku. 
Zdzisław Abramowicz - wieloletni komendant Huf-
ca ZHP i pasjonat historii - przygotowuje programy  
o miejscowych zabytkach i wydarzeniach z przeszło-
ści dla Telewizji Łużyce i Telewizji Lokalnej Azart-
-Sat; jest także stałym współpracownikiem redakcji 
„Rocznika Bolesławieckiego”. W tradycję wchodzą 
organizowane przez Witolda Wolaka na zbiorniku 
wodnym Mały Trzebień i wodach prywatnych w Sta-
rej Olesznej zawody wędkarskie w dyscyplinie spła-
wikowej i spinningowej o Puchar Prezesa Stowarzy-
szenia Ziemia Bolesławiecka oraz Festyn Rodzinny  
w Golnicach, nad którym pieczę sprawuje Andrzej 
Miżdal. Witold Wolak prowadzi także w Domu 
Dziecka sióstr Elżbietanek w Bolesławcu pracownię 
modelarską, której wyposażenie jest finansowane ze 
środków Stowarzyszenia. Wśród organizatorów Bał-
kańskiej Festy w Bolesławicach od początku istnie-
nia tej imprezy w 2005 r. jest Roman Nowara - wi-
ceprezes Stowarzyszenia. Sekretarz Stowarzyszenia 
- Dariusz Jancelewicz od 2007 r. w ramach Stowa-
rzyszenia Wsparcia Parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu podej-
muje różnorodne działania na rzecz rozwoju tej parafii  
i budowy kościoła. 

Do organizacji, których działalność jest wspie-
rana przez Stowarzyszenie należą: Bolesławiecki 
Klub Amazonek, Bolesławiecki Klub Sportowy 
Bobrzanie, Gminny Klub Sportowy Tomaszów Bo-
lesławiecki, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego 
im. Szarych Szeregów w Bolesławcu, Klub Kolarski 
Bikestacja, Klub Koszykówki StarBol, Klub Spor-
towy Majdan, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 
powiatu, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej Intelektualnie w Bolesławcu, Miejski 
Klub Sportowy Bolesłavia, Polski Czerwony Krzyż  
w Bolesławcu, Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu, 
Uczniowski Klub Sportowy Tukan Iwiny, Yacht Club 
Bolesławiec.

Prezes Stowarzyszenia - Jan Cołokidzi przez 
wiele lat fundował nagrodę publiczności w odby-
wającym się w sierpniu każdego roku Festiwalu  
Blues nad Bobrem, a od 2010 r. sprawuje patronat nad 
wspólnymi obchodami zakończenia II wojny świa-
towej organizowanymi w Bolesławcu przez Koło  
nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wspólnie  
z byłymi żołnierzami Bundeswehry z Koła nr 3  
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w Berlinie. Dzięki staraniom prezesa Stowarzysze-
nia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Bolesławcu trzykrotnie koncertowali soliści opery 
w Woroneżu (Federacja Rosyjska).

Stowarzyszenie jako organizacja 
pożytku publicznego

 Uzyskanie przez Stowarzyszenie w dniu 19 mar-
ca 2004 r. statusu organizacji pożytku publicznego 
pozwoliło na znacznie rozszerzenie jego działalności 
poprzez pozyskiwanie środków z odpisu 1% podat-
ku. Możliwe stało się wspieranie różnych inicjatyw 
społecznych i kulturalnych, udzielanie pomocy insty-
tucjom kulturalno-oświatowym i opiekuńczym, klu-
bom sportowym, organizacjom społecznym, a także 
działalność charytatywna. Tabela 3 przedstawia gro-
madzenie odpisu 1% podatku przez Stowarzyszenie 
w latach 2004-2014.

Już od 2004 r. na konto bankowe Stowarzysze-
nia zaczęły wpływać środki finansowe z tytułu 1% 
podatku. Opracowany został regulamin wydawania 
tych środków. Ze względu na to, że większość po-
datników (ok. 90%) podaje cel szczegółowy - nazwę 
osoby, instytucji lub organizacji na rzecz której za-
mierza przeznaczyć swój 1% podatku - Stowarzysze-
nie przekazuje tym beneficjentom informacje o otrzy-
manych środkach oraz o sposobie w jaki mogą one 
być im przekazane. Znaczny wzrost zarówno ilości 
podatników przekazujących 1% swego podatku, jak 
i kwoty otrzymywanych z tego tytułu środków finan-
sowych, nastąpił po zmianie przepisów podatkowych 

w 2008 r. 
Większość (ok. 2/3) przekazujących Stowarzy-

szeniu swój 1% podatku stanowią mieszkańcy ziemi 
bolesławieckiej, a pozostali (ok. 1/3) to podatnicy  
z całego kraju. 

O wydatkowaniu tych środków decyduje Zarząd 
Stowarzyszenia biorąc pod uwagę wskazania podat-
ników oraz zgodność wydatków z przepisami ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. 

W latach 2004-2014 Stowarzyszenie przekazało 
jako pomoc dla osób fizycznych oraz instytucji i or-
ganizacji łącznie 1 102 554,96 zł. W tym:
- 611 916,04 zł jako pomoc dla 52 osób (koszty lecze-
nia i rehabilitacji, pomoc charytatywna), 
- 490 638,92 zł jako pomoc dla 53 instytucji i organi-
zacji (szkoły, domy kultury, kluby sportowe, Szpital 
Powiatowy, Dom Dziecka, Muzeum Ceramiki). 

Poza gromadzeniem i rozdysponowywaniem 
środków z odpisu 1% podatku Stowarzyszenie podję-
ło też wiele przedsięwzięć o charakterze charytatyw-
nym, na które pieniądze zbierane były na jego kon-
to bankowe poprzez rozpowszechnianie informacji  
o potrzebach osób będących w szczególnie trudnej 
sytuacji losowej:

Udzieliło pomocy dwóm bolesławiankom po 
pożarze domu - w 2008 r. w wysokości 4850 zł,  
a w 2009 r. w wysokości 9932,28 zł w formie zakupu 
mebli.

W 2009 r. udzieliło wsparcia uczennicy gimna-
zjum z Bolesławca w zakupie aparatu słuchowego  
w kwocie 5400 zł. 

Rok Ilość podatników Kwota w PLN

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

 30
 102
 24
 247
 870
 2403
 2489
 3059
 3508
 3687
 5463

 13 354,00
 12 130,00
 3222,50
 8250,10

 84 565,59
145 224,38
132 837,89
162 150,29
177 803,24
211 323,53
288 821,20

Ogółem w latach 2004-2014 21 726 1 239 683,23

Tabela 3. Ilość podatników, którzy w latach 2004-2014 przekazali 1% podatku  
na rzecz Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka
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22 kwietnia 2010 r. Stowarzyszenie wsparło zor-
ganizowanie koncertu muzyki klasycznej i rockowej 
w wykonaniu młodej bolesławieckiej skrzypaczki. 
Dochód z koncertu (1257 zł) został przeznaczony na 
zakup nowych skrzypiec. 

W okresie od lutego do czerwca 2009 r. pod pa-
tronatem Telewizji Łużyce Stowarzyszenie wspól-
nie z młodzieżą szkolną z Lubania zorganizowało  
w tym mieście publiczną zbiórkę pieniędzy na lecze-
nie chorego na przewlekłą białaczkę młodego chłop-
ca z Trzebienia - zebrano 7988,11 zł. Na akcję tę zło-
żyły się: koncert walentynkowy w lubańskiej Szkole 
Muzycznej, zbiórka pieniędzy w Gimnazjum nr 3  
im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu, loteria fantowa 
podczas Dni Lubania oraz dwukrotna zbiórka pienię-
dzy do puszek kwestarskich w lubańskich sklepach.

W okresie maj-lipiec 2011 r. Stowarzyszenie we 
współpracy z Telewizją Łużyce zebrało i przekazało 
4555,08 zł na pomoc dla chorej nastolatki z Zebrzy-
dowej.

Skuteczne okazało się zorganizowanie wspólnie  
z Telewizją Łużyce pomocy w odbudowie po poża-
rze domu rodziny z Godzieszowa - w latach 2011-
2013 Stowarzyszenie zebrało i przekazało na ten cel  
35 681,59 zł.

25 maja 2012 r. Stowarzyszenie wsparło Bole-
sławieckie Stowarzyszenie Abstynentów Przemiana 
w zorganizowaniu charytatywnego koncertu aktora 
Lecha Dyblika w Teatrze Starym w Bolesławcu. Do-
chód z koncertu w kwocie 1940 zł został przeznaczo-
ny na pomoc dla kilkuletniej bolesławianki chorują-

cej na padaczkę lekooporną.
W marcu 2013 r. wspólnie z Telewizją Łużyce 

wsparło organizowany w Teatrze Starym w Bole-
sławcu koncert, z którego dochód (550 zł) został prze-
znaczony na rehabilitację kilkuletniej bolesławianki 
z porażeniem mózgowym. Na ten sam cel zorgani-
zowano charytatywny turniej piłkarski w listopadzie 
2014 r. - zebrano 1642 zł. 

Największą akcją charytatywną, dla której Sto-
warzyszenie udostępniło swoje konto bankowe, było 
zbieranie w okresie od listopada 2013 r. do lutego 
2014 r. pieniędzy na sfinansowanie operacji w klinice 
w Niemczech dla 32-letniej chorej na nowotwór mó-
zgu bolesławianki. Przewidywany koszt tej operacji 
wynosił 35 tys. euro. Dzięki aktywności przyjaciół  
i rodziny chorej oraz programom i informacjom  
w lokalnych mediach wpłynęło 928 wpłat; zebrano 
148 994,04 zł. Na tę kwotę złożyły się wpłaty in-
dywidualne, a także wpłaty pieniędzy zebranych na 
koncertach charytatywnych i zbiórkach po niedziel-
nych Mszach św. w bolesławieckich kościołach. Ze 
względu na śmierć tej osoby przed przygotowywa-
ną operacją tylko część zebranej kwoty - 12 820,27 
zł - zdążono przekazać na jej leczenie, a pozostałą 
część - po oddaniu 30 950 zł darczyńcom, którzy nie 
wyrazili zgody na zmianę przeznaczenia wpłaconych 
pieniędzy - w kwocie 105 223,77 zł przekazano na 
pomoc dla jej niepełnoletnich dzieci.

W 2014 r. Stowarzyszenie przekazało 2675 zł na 
zakup aparatu do mierzenia gęstości krwi dla bolesła-
wianina oczekującego na operację serca.

Członkowie Stowarzyszenia po walnym zgromadzeniu w dniu 19 marca 2015 r.
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Za pomoc świadczoną osobom niepełnospraw-
nym prezes Stowarzyszenia Jan Cołokidzi otrzymał 
tytuł Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych, nadany 
przez II Kongres Osób Niepełnosprawnych Diecezji 
Legnickiej w 2009 r., a w 2012 r. za pomoc Kreso-
wianom - został odznaczony Krzyżem Pamięci Ofiar 
Banderowskiego Ludobójstwa przez Ogólnopolski 
Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa do-
konanego przez OUN-UPA na ludności polskiej Kre-
sów Wschodnich w latach 1939-1947. 

21 lutego 2013 r. Stowarzyszenie otrzymało  
Nagrodę Prezydenta Bolesławca za Promocję Miasta  
w 2012 r.

* * *
W skład Zarządu wybranego przez Walne Zgro-

madzenia Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 14 mar-
ca 2013 r. weszli: Jan Cołokidzi - prezes, Maciej 
Małkowski - wiceprezes, Roman Nowara - wicepre-
zes, Dariusz Jancelewicz - sekretarz, Edmund Ma-
liński - skarbnik, Andrzej Miżdal - członek Zarządu  
i Wojciech Skrzypek - członek Zarządu.

Otwarte czwartkowe posiedzenia Zarządu Sto-
warzyszenia poświęcone są podejmowaniu decyzji  
w sprawach organizacyjnych i wydatkowaniu środ-
ków finansowych. W trakcie tych posiedzeń rozpa-

trywane są także wnioski różnych osób i instytucji, 
które zwracają się o pomoc w rozwiązywaniu swo-
ich problemów. Jest też na nich miejsce na rozmowy  
o aktualnych wydarzeniach lokalnych i sprawach  
natury ogólnej. 

Informacja o działalności Stowarzyszenia za-
mieszczana jest na stronie internetowej :
www.ziemiaboleslawiecka.info 
oraz na profilu społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/ziemiaboleslawiecka.

Obie strony prowadzi i administruje Maciej Mał-
kowski - wiceprezes stowarzyszenia.

12 lat działalności Stowarzyszenia Ziemia Bole-
sławiecka to czas wypełniony działaniami na rzecz 
lokalnej społeczności - zarówno poprzez reprezen-
towanie jej interesów w samorządzie terytorialnym, 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w sferze kul-
tury oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów so-
cjalno-bytowych. 

Edmund Maliński

Zarząd Stowarzyszenia od lewej: Andrzej Miżdal, Antoni Stec, Dariusz Jancelewicz, Jan Cołokidzi - prezes, Edmund Maliński,  
Maciej Małkowski
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Bolesławiec dobrze wykorzystał szansę, którą 
10 lat temu otrzymała Polska w momencie przystą-
pienia do Unii Europejskiej. Nasze miasto potrafi-
ło sięgnąć po niemal wszystkie dostępne fundusze.  
W efekcie pozwoliło to odrobić zaległości cywiliza-
cyjne, rozwojowe i infrastrukturalne w naszym mie-
ście - informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman. 

Bolesławiec w Unii Europejskiej to niewątpliwie 
wielki boom inwestycyjny, do którego przygoto-
wywaliśmy się przez wiele lat nie tylko mentalnie, 
ale tworząc również dokumenty planistyczne oraz 
- przede wszystkim - rozpoznając potrzeby miesz-
kańców. 

Dofinansowanie zewnętrzne pokaźnie zwięk-
szyło budżet miasta, co w efekcie dało możliwość 
wykonania inwestycji, które w znacznym stopniu 
podwyższyły standardy życiowe mieszkańców. 
Uniknięcie recesji w mieście w latach kryzysowych, 
było w niebagatelnej mierze rezultatem wykorzysta-
nia funduszy unijnych, gdyż miasto było w tym cza-
sie największym inwestorem na rynku.

Ostatnie dziesięciolecie w Bolesławcu to m.in.: 
wykonanie ponad 531 719 m2 dróg i chodników, po-

wstanie 763 nowych miejsc parkingowych, zamon-
towanie 1202 nowych punktów oświetleniowych, 
położenie 89 079 m.b. nowych rur wodno-kanaliza-
cyjnych, wymienienie 2429 szt. stolarki okiennej - to 
tylko nieliczne przykłady. Zbrojenie nowych tere-
nów przemysłowych i utworzenie strefy ekonomicz-
nej przyciągnęło inwestorów do miasta, co spowo-
dowało budowę nowych zakładów i najniższe w do-
tychczasowej historii bezrobocie. Przyjazny klimat 
dla przedsiębiorców spowodował powstanie ponad 
650 nowych miejsc pracy, głównie w branży moto-
ryzacyjnej, stwarzając nowe możliwości aktywności 
zawodowej. 

W ostatniej dekadzie samorząd miejski zainwe-
stował w Bolesławcu w sumie ponad 485 261 551 zł,  
w samą tylko infrastrukturę, tj. drogi, budynki uży-
teczności publicznej, instytucje usługowe, budynki 
mieszkalne, komunikację miejską, szpitale, moni-
toring wizyjny, oznakowanie i budowę ścieżek ro-
werowych, remont obiektów zabytkowych. W tej 
kwocie nie ujęto projektów społecznych, w realizacji 
których miasto należy do niewątpliwych liderów. 

 Niemal pół miliarda złotych w bolesławieckich 

Przedstawicielka Rady Europy Edeltraud Gatterer przekazuje prezydentowi Bolesławca Piotrowi Romanowi Tablicę Honorową 
Rady Europy. Sala Kina Forum 25 sierpnia 2012 r.
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inwestycjach miejskich:
- Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta 
Bolesławiec: 10-go Marca, Agatowa, Asnyka, Biel-
ska, Czerwonych Maków, Domeyki, Gdańska (osie-
dle Pomona), Graniczna, Grunwaldzka, Górne Młyny, 
Herberta, Jarzębinowa, Jezierskiego, Jana Pawła II, 
Kilińskiego, Konwaliowa, Kosiby (boczna), Ko-
ściuszki, Leśna (boczna), Łasicka (boczna), Łokiet-
ka, Masarska (boczna), Niepodległości, Obrońców 
Westerplatte, Okrzei, Parkowa (boczna), Pod La-
sem, Ptasia, Reja, Rumianków, Sadowa, Saperska, 
Słoneczników, Spokojna, Staszica (boczna), Śluzo-
wa (przy TBS), Traugutta, Tulipanowa, Tysiąclecia, 
Warszawska, Widok (boczna), Wojska Polskiego 
(boczna), Wyszyńskiego, Zabobrze, Zygmunta Au-
gusta, Żwirowa - 28 611 581 zł;
- Budowa i przebudowa chodników przy ulicach:  
Lubańska, Tysiąclecia, Spokojna, Czerwonych Maków, 
Parkowa, Sadowa, Zygmunta Augusta - 761 600  zł; 
- Modernizacja zapleczy ulic: Asnyka 2-9; Da-
szyńskiego 12; Sądowa 3; Teatralna 2 do Rynek 28; 
Daszyńskiego 1; Rynek-Kutuzowa-1-go Maja; Zyg-
munta Augusta-Marcinkowskiego-Łasicka; Prusa 
33-Rynek 15/16-22/23; Sierpnia ‘80 30/32-33/34; 
Rynek 36-38; Chopina-Rynek-Kutuzowa; Karpec-
ka-pl. Zamkowy-Prusa-Magistracka; Dolne Młyny 
43-45 i 44-54; Górne Młyny 4-4a; Karola Miarki; 
Chrobrego 23-17; Ciesielska 1; pl. Zamkowy 1; 1-go 
Maja 11-12; Podgórna 13-15; Górników 2; Polna 2, 
2a, 3, 4-4d; Spokojna 7, 7a; Spokojna 10-22; Wojska 
Polskiego 6, 6a; Lipowa 20-22; Sądowa 3; Daszyń-
skiego 12; Zygmunta Augusta 12c-14c - 3 236 643 zł;
- Modernizację zapleczy w strefie zabudowy sta-
romiejskiej zrealizowano w siedmiu kwartałach 
ulic. Zakres projektu obejmował: wybudowanie 
obudów śmietnikowych i murków oporowych, wy-
konanie nowych nawierzchni, chodników, schodów 
terenowych, balustrady ozdobnej, miejsc parkingo-
wych, montaż nowych ławek i wyposażenia placów 
zabaw, trzepaków ogrodowych, innych elementów 
małej architektury, ustawienie kontenerów na odpa-
dy segregowane, zamontowanie oświetlenia, wyko-
nanie sieci odwodnienia terenu - 6 020 447 zł; 
- Remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Bielskiej - 190 002 zł;
- Budowa Domu Pomocy Społecznej „Dom Senio-
ra” przy ul. Piastów wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą i wyposażeniem - 6 675 088 zł; 
- Termomodernizacja budynku Domu Dziennego 
Pobytu przy ul. Staroszkolnej i dostosowania bu-

dynku do przepisów przeciwpożarowych i potrzeb 
osób niepełnosprawnych - 817 969 zł; 
- Budowa, rozbudowa, modernizacja i remon-
ty oświetlenia drogowego na ulicach i osiedlach: 
Batorego, Bema, Bielska, Bobrowa, Ceramiczna, 
Cicha, Głowackiego, Górne Młyny, Jezierskiego, 
Kosiby, Konradowska, Kwiatowa, Leśna, Łasic-
ka, Marcinkowskiego, Mazowiecka, Okrzei, Piotra  
i Pawła, Plac Piastowski, Pomorska, Rajska, Sądo-
wa, Spacerowa, Sportowa, Tamka, Traugutta, Rze-
mieślnicza, Wojska Polskiego, Zabobrze, Zaułek, 
Zgorzelecka, Osiedle Kwiatowe, Osiedle Przylesie 
- 2 107 135 zł;   
- Dofinansowanie przebudowy i remontów dróg 
powiatowych, wojewódzkich i krajowych: Dol-
ne Młyny, Garncarska, Gdańska, Grunwaldzka,  
II Armii Wojska Polskiego, Karola Miarki, Leśna, 
Lubańska, Łasicka, Mickiewicza, Modłowa, Sądo-
wa, Staroszkolna, Ślusarska, Tyrankiewiczów, War-
szawska, Widok, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury  
- 4 332 397 zł;   
- Budowa i wymiana sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej wraz z przyłączami dla nowych budynków 
oraz budowa systemu do inteligentnego zarządzania 
ciśnieniem sieci. Modernizacje stacji uzdatniania 
wody, zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi 
urządzeń wod.-kan., remonty - 18 937 352 zł; 
- Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powia-
towego oraz Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych: zakup sprzętu do pielęgnacji pacjentów, 
laparoskopu, gastrofibroskopu, urządzenia do hemo-
filtracji, respiratora, endoskopu oraz systemu analizy 
EKG metodą Holtera z rejestratorami wraz z syste-
mem do badań wysiłkowych oraz videogastroskopu. 
Dofinansowanie: zakupu respiratora transportowe-
go, budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
remontu podłóg Oddziału Dziecięcego, przeniesie-
nia Oddziału Chorób Zakaźnych do pomieszczeń po 
Zespołach Ratownictwa Medycznego, zakupu am-
bulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. 
Zakup aparatu EKG dla Oddziału Psychiatrycznego 
Ogólnego dla Chorych Somatycznie - 1 098 501 zł;
- Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Ślu-
zowej 7, 9, 11, 13-13f wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą - 20 804 494 zł; 
- Remonty i przebudowy budynków i lokali 
mieszkalnych przy ulicach: 1-go Maja, Asnyka, 
Bankowa, Chopina, Daszyńskiego, Drzymały, Garn-
carska, Gdańska, Karola Miarki, Komuny Paryskiej, 
Kościelna, Mickiewicza, Lipowa, Obrońców Helu, 
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Polna, Staszica, Tysiąclecia, Warszawska, Wierzbo-
wa, Zygmunta Augusta - 23 051 336 zł;  
- Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot miesz-
kaniowych z udziałem Gminy Miejskiej Bolesła-
wiec - 12 244 856 zł;
- Remonty kamienic zabytkowych, dofi nanso-
wanie do remontów wspólnot mieszkaniowych 
- 7 095 388 zł;
- Budowa budynków socjalnych przy ul. Ko-

ściuszki nr 2, 3, 4 oraz infrastruktura towarzysząca 
- 1 808 514 zł;
- Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta 
Bolesławiec: kamery obrotowe - 31 szt., stacja bazo-
wa, kamera systemu mobilnego, rejestrator, serwer 
zarządzający, samochód do mobilnego monitoringu 
- 2 054 202 zł;
- Monitoring wizyjny w przedszkolach, szkołach 
i w bibliotece: MPP nr 2 przy ul. Mikołaja Brody, 
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MPP nr 4 przy ul. Sądowej, MPP nr 7 przy ul. Górne 
Młyny, MZS nr 1 przy ul. Dolne Młyny, MZS nr 2 
przy ul. Jana Pawła II, MZS nr 3 przy ul. Słowackie-
go/Bankowa, SP nr 3 przy ul. Ceramicznej, SP nr 4 
przy ul. Mikołaja Brody, GS nr 2 przy ul. Bielskiej, 
MBP ul. Sądowa - 136 875 zł; 
- Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowe-
rowych wokół Bolesławca jako element ma-
gistrali rowerowej Drezno-Wrocław ER 4: 
oznakowano 206 km szlaków rowerowych, wydru-
kowano 5000 egzemplarzy map rowerowych, posta-
wiono 10 tablic informacyjnych oraz wykonano in-
teraktywną stronę internetową szlaków rowerowych  
w języku polskim i niemieckim - 126 412 zł;  
- Remonty jezdni, chodników i placów, równa-
nie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni 
tymczasowych na drogach gruntowych, miejscowe 
naprawy nawierzchni dróg przy ulicach: Agatowa, 
Artyleryjska, Bankowa, Bazaltowa, Bielska, Bucz-
ka, Ceramiczna, Cicha, Drzymały, Dolne Młyny, 
Domeyki, Dzieci Wrześni, Emilii Plater, Gałczyń-
skiego, Gdańska - wewnętrzna, Grabowa, Granicz-
na, Góralska, Górników, Herberta, Jana Pawła II, 
Kamionkowa, Karola Miarki (boczna), Kaszub-
ska, Kilińskiego, Kołłątaja, Komuny Paryskiej, 
Konopnickiej, Konradowska, Kosiby (boczna), 
Kraszewskiego, Kubika, Kwiatowa, Leśna (bocz-
na), Łasicka (boczna), Łąkowa, Matejki, Mostowa, 
Morelowa, Magistracka, Marcinkowskiego, Miko-
łaja Brody, Murarska, Obrońców Helu, Obrońców 
Westerplatte, Opitza, Okrzei, Plac Pokoju, Parko-
wa, Piastów, Piotra Skargi, Podgórna - wewnętrz-
na, Rajska, Rzemieślnicza, Saperska, Słowackiego, 
Spokojna, Sportowa, Staroszkolna, Stolarska, Sta-
rzyńskiego, Staszica, Targowa, Tysiąclecia, Wa-
łowa, Warszawska, Willowa, Wybickiego, Zabo-
brze, Zielona, Zygmunta Augusta - 14 723 447 zł; 
- Budowa parkingów przy ulicach: Buczka, Cicha, 
Dolne Młyny, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Jele-
niogórska - targowisko, Łukasiewicza, Obrońców 
Helu, Parkowa, Piastów, Piłsudskiego, Sądowa, Sło-
wackiego, Staszica - 2 924 009 zł;
- Budowa ścieżek rowerowych w ramach projek-
tu „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na 
pograniczu polsko-niemieckim”. Ścieżki rowerowe 
oraz ciągi pieszo-rowerowe: Aleja Tysiąclecia (od 
ronda w Kruszynie do Zespołu Szkół Budowlanych), 
wzdłuż ul. A. Asnyka, odcinek od ul. Chrobrego do 
ul. Fabrycznej oraz odcinek od ul. Karola Miarki do 
ul. Głowackiego, wraz z wymianą szkła w sygnaliza-

torze na rower/pieszy ul. Chrobrego, ul. Kubika (od 
sklepu EKO - do ul. Garncarskiej), wzdłuż ul. Gdań-
skiej (od skrzyżowania z ul. Garncarską do granic 
miasta), od ronda przy ul. Zgorzeleckiej do ul. Gdań-
skiej (wzdłuż bulwaru nad Bobrem) - 2 015 276 zł;
- System gospodarki odpadami w Bolesławcu: 
utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
modernizacja obudów śmietnikowych 77 szt. oraz 
zakup i remont pojemników na odpady 7978 szt., 
zakup specjalistycznego sprzętu do zbiórki odpadów 
oraz remonty i konserwacja sprzętu i pomieszczeń  
- 10 588 396 zł;  
- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych (ZUOK) w Trzebieniu, doposaże-
nie sortowni mechaniczno-ręcznej odpadów komu-
nalnych i segregowanych, budowa hali kompostow-
ni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego 
przetwarzania odpadów oraz budowa instalacji do 
ujmowania biogazu - 19 294 290 zł; 
- Oczyszczanie ścieków w mieście Bolesławiec 
(ISPA/FS): rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz 
budowa nowej i wymiana sieci kanalizacyjnej  
w mieście Bolesławiec - 69 485 941 zł;
- Oczyszczalnia ścieków przy ul. Granicznej: 
przebudowa budynku na potrzeby akredytowanego 
laboratorium badania wody. Budowa instalacji dez-
odoryzacyjnej i bezpieczeństwa powodziowego na 
oczyszczalni ścieków. Hermetyzacja komory roz-
działu ścieków w celu likwidacji uciążliwości zapa-
chowej. Zakup sprzętu pomiarowego i laboratoryj-
nego - 1 787 879 zł;   
- Budowa sygnalizacji świetlnej: Aleja Tysiącle-
cia - sygnalizacja wzbudzana przez pieszych przy 
wjeździe do Szpitala Wojewódzkiego, skrzyżowanie 
ulic: Zygmunta Augusta-Łasicka-Parkowa, skrzyżo-
wanie ulic: Łokietka-Gdańska-Garncarska-Kubika - 
370 016 zł; 
- Modernizacja Miejskiego Przedszkola Publiczne-
go nr 1 przy ul. Jana Pawła II - 1 175 979 zł;
- Remont budynku Miejskiego Przedszkola Pu-
blicznego nr 2 przy ul. Mikołaja Brody - 859 507 zł;
- Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola 
Publicznego nr 3 przy ul. Ceramicznej - 486 487 zł;
- Remont budynku Filii Miejskiego Przedszkola 
Publicznego nr 3 przy ul. Dolne Młyny - 155 534 zł;
- Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola 
Publicznego nr 4 przy ul. Mikołaja Brody - 602 611 zł; 
- Przebudowa Miejskiego Przedszkola Publiczne-
go nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta - 920 960 zł;
- Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola 
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Publicznego nr 6 przy ul. Piotra i Pawła - 775 164 zł;
- Modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola 
Publicznego nr 7 przy ul. Górne Młyny - 1 749 948 zł; 
- Przebudowa i termomodernizacja Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 1 (SP 5 i GS 4) przy ul. Dolne 
Młyny - 3 192 544 zł;  
- Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 2 przy ul. Jana Pawła II - 3 494 854 zł;
- Budowa sali gimnastycznej przy Miejskim Ze-
spole Szkół nr 2 przy ul. Jana Pawła II wraz z zaple-
czem sanitarno-szatniowym i łącznikiem ze szkołą 
- 7 745 959 zł;  
- Modernizacja budynku i renowacja terenu 
przed wejściem głównym Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 3 przy ul. Słowackiego - 4 972 728 zł; 
- Remont budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 
przy ul. Bankowej - 636 739 zł; 
- Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy 
ul. Ceramicznej - 114 858 zł; 
- Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Samo-
rządowego nr 2 przy ul. Bielskiej wraz z zapleczem 
socjalnym - 4 252 431 zł;
- Rozbudowa i termomodernizacja Gimnazjum Sa-
morządowego nr 2 przy ul. Bielskiej - 1 581 040 zł
- Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy  
ul. Bielskiej - 510 844 zł; 
- Iluminacja obiektów zabytkowych: Sanktuarium 
Maryjne przy ul. Kościelnej, pomnik Kutuzowa, 
Muzeum Ceramiki budynek przy ul. Mickiewicza, 
Kościół pw. MB Nieustającej Pomocy na pl. Zam-
kowym, Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej przy 
ul. Ceramicznej, wiadukt kolejowy, budynek Sądu 
Rejonowego, kamienice w Rynku - 1 279 710 zł;
- Dotacje do remontów obiektów zabytkowych  
- 2 276 743 zł;
- Budowa i urządzenie placów zabaw przy ulicach: 
Łukasiewicza, Parkowa, Jana Pawła II - MPP 1, Mi-
kołaja Brody - MPP 2, Ceramiczna - MPP 3, Sądowa 
- MPP 4, Zygmunta Augusta - MPP 5, Piotra i Pawła 
- MPP 6, Górne Młyny - MPP 7, Starzyńskiego - plac 
rekreacyjny - 3 775 831 zł;
- Budowa Bolesławieckiego Parku Wodnego Orka 
przy Placu ks. J. Popiełuszki - 16 300 419 zł; 
- Budowa zespołu boisk sportowych przy ulicach: 
Jana Pawła II - MZS 2, Słowackiego - MZS 3, Mi-
kołaja Brody - SP 4, Ceramiczna - SP 3, Żołnierzy 
Wyklętych - 6 026 486 zł;
- Modernizacja Ośrodka Wodno-Sportowego 
przy ul. Spacerowej: oświetlenie boiska, zakup prze-
nośnych trybun - 422 734 zł;

- Budowa amfiteatru nad Bobrem przy ul. Space-
rowej - 1 036 201 zł;
- Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Spół-
dzielczej - 40 923 zł; 
- Budowa skateparku przy ul. Dolne Młyny  
- 164 535 zł;
- Zakup i montaż lodowiska mobilnego oraz budo-
wa wiaty magazynowej do przechowywania lodowi-
ska - 1 057 053 zł;
- Budowa szatni sportowej przy ul. Granicznej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, placem zabaw  
i ogrodzeniem - 374 497 zł;
- Modernizacja budynku II Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. Parkowej - 692 363 zł; 
- Stworzenie Centrum Wspierania Przedsiębior-
czości: modernizacja obiektu i zakup wyposażenia 
- 783 821 zł;  
- Wykonanie i montaż krat ozdobnych w przej-
ściach tunelowych budynków mieszkalnych przy 
ulicach Prusa, Armii Krajowej i Rynek - 105 778 zł;
- Wybrukowanie powierzchni Rynku i ul. Prusa 
wraz z projektem małej architektury: powierzchnia 
objęta brukowaniem - 11 127 m2, nowe punkty świetl-
ne - 11 szt. zmodernizowane punkty świetlne - 21 szt., 
kanalizacja deszczowa - 22 m.b. - 4 591 016 zł;
- Przebudowa i modernizacja budynku kina  
Forum - 13 244 701 zł;  
- Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury 
- Międzynarodowego Centrum Ceramiki wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem  
- 22 247 704 zł; 
- Projekt Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieśl-
niczych: remont dachu i elewacji wraz z zakupem 
wyposażenia w budynku Muzeum Ceramiki przy  
ul. Mickiewicza - 1 454 500 zł;
- Prace modernizacyjne na posesji Muzeum Ce-
ramiki przy ul. Mickiewicza w ramach projektu 
„Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dzie-
dzictwa pogranicza polsko-czeskiego” - 375 000 zł;
- Projekt Nowoczesne Muzeum - atrakcyjna edu-
kacja transgraniczna: remont elewacji budynku 
wraz z zakupem wyposażenia Muzeum Ceramiki 
przy ul. Kutuzowa oraz zagospodarowanie posesji  
- 1 265 960 zł; 
- Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Sądowej - 1 340 382 zł;
- Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Chro-
brego (koło PKP oraz sklepu Biedronka) oraz na 
skrzyżowaniach następujących ulic: Chrobrego-
-Żwirki i Wigury (5 szt.), Garncarska-Komuny 
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Paryskiej (1 szt.), Komuny Paryskiej-Wybickiego  
(1 szt.), Tyrankiewiczów-Zygmunta Augusta (1 szt.), 
Jeleniogórska (1 szt.), Chrobrego-Polna (1 szt.), 
Chrobrego-Kaszubska (1 szt.), Al. Tysiąclecia-ul. 
Spokojna (1 szt.), Al. Tysiąclecia (obok sklepu In-
termarche, 1 szt.), Al. Tysiąclecia-ul. Gałczyńskiego  
(2 szt.) - 180 448 zł;
- Budowa dróg dojazdowych do Bolesławieckiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej przy ulicach Ko-
ściuszki, Modłowa, Ekonomiczna, Przemysłowa  
- 5 817 762 zł;  
- Remont murów oporowych i ogrodzeń przy 
ulicach: Komuny Paryskiej, Opitza, Drzymały, Za-
bobrze, Podgórna, Górników, Bankowa - 411 682; 
- Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego 
Miasta - II etap renowacji płyty głównej Ryn-
ku oraz plant miejskich: rewitalizacja plant na 
odcinkach od ulicy Teatralnej do Kutuzowa oraz 
między ulicami: Kubika, Mickiewicza i Ogro-
dową. Wykonanie trawników i obsadzeń zieleni, 
wykonanie nowych nawierzchni, w tym budowa 
ścieżek rowerowych, konserwacja murów obron-
nych, renowacje murków, schodków, fontann  
i małej architektury, modernizacja oświetlenia  
i iluminacje obiektów. Nasadzenia drzew w Ryn-
ku, wprowadzeniu małej architektury, utworzeniu 
iluminacji zieleni, budowa fontanny - 8 113 230 zł; 
- Remont budynków i lokali użytkowych: budynek 
przy Al. Tysiąclecia 32 D. Wzmocnienie ścian fun-
damentowych budynku użytkowego - garaży dwu-
poziomowych na działce 330/50 i rozbiórka bud. 
garażowego i komórki na działkach 330/72 i 330/73 
przy ul. Bankowej. Podział lokalu użytkowego nr 11 
przy ul. Chopina 15. Remont siedziby i wykonanie 
2 stanowisk garażowych Straży Miejskiej. Moderni-
zacja - adaptacja pomieszczeń Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23 

- 1 495 218 zł;
- Rozbudowa cmentarza i remonty - 2 056 978 zł; 
- Be Fair-Internet jako dobro wspólne - 1 998 494 zł;
- Budowa monitoringu sieci wodociągowej: system 
do monitorowania strat wody w sieci - 854 517 zł;
- Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy 
ul. Mikołaja Brody - 1 017 298 zł; 
- Renowacja zabytkowego Ratusza Miejskiego  
- 5 267 032 zł;   
- Adaptacja byłego kina „Orzeł” na potrzeby 
Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Chopina 
- 5 932 428 zł;
- Budowa budynku mieszkalnego przy  
ul. Gdańskiej: budowa 43 mieszkań z partycypacją  
- 6 060 886 zł; 
- Odbudowa zbiornika retencyjnego na terenach po-
wojskowych przy ul. Jeleniogórskiej - 11 328 610 zł; 
- Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Sta-
roszkolnej: budowa 80 mieszkań komunalnych  
- 8 961 576 zł;   
- Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielo-
wego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej 
- 20 832 256 zł;  
- Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych: 
budowa sieci, węzłów, przyłączy, kotłowni ciepłow-
niczych - 22 409 863 zł; 
- Modernizacja Ciepłowni Miejskiej przy ul. Gło-
wackiego: ciepłowni, laboratorium, kotłów, budowa 
komina - 6 870 462 zł; 
- Modernizacja komunikacji miejskiej: zakup 26 
autobusów, zakup i montaż wiat przystankowych, 
wprowadzenie dwujęzycznego (polsko-niemieckie-
go) systemu informacji pasażerskiej - 11 194 034 zł.

Agnieszka Gergont

Aktywnie Strefa gospodarcza
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Księgarnia Appunów

Rozpoczęcie działalności przez bolesławieckich 
księgarzy datuje się na początek XIX w., kiedy to  
w Bolesławcu rozpoczęły działalność pierwsze księ-
garnie. W latach 20. XIX w. w mieście funkcjonowa-
ły dwie placówki tego typu, w połowie XIX w. już 
trzy, a na początku XX w. cztery księgarnie. Do naj-
aktywniejszych mieszkańców miasta, którzy działali 
na polu księgarskim, wydawniczym i bibliotekarskim 
należał Carl Friedrich Appun. Przybył on z Głogowa 
do Bolesławca w roku 1814. Szybko zaangażował się 
w życie kulturalne i polityczne miasta, przez kilka lat 
pełnił funkcję miejskiego rajcy. Już w roku przyby-
cia do Bolesławca otworzył wypożyczalnię książek, 
która w latach 20. XIX w. liczyła blisko 7000 tomów, 
wśród których znajdowały się publikacje o tematy-
ce historycznej i podróżniczej, pisma teologiczne, 
powieści, dramaty, tomiki poezji, a także wydawnic-
twa francuskie. Około roku 1826 C.F. Appun podjął 
działalność wydawniczą. Wśród najbardziej zna-
nych, wydawanych przez jego oficynę, tytułów zna-
lazły się: „Bunzlauer Miszellen”, rocznik kulturalny  
„Helena. Ein Taschenbuch” (1837-1840), „Pharma-
zeutisches Zeitung” (od 1855 r.) i pierwsza wydana 

drukiem kronika miasta Bolesławiec autorstwa Jo-
hanna Bergemanna (1829 r.). 

1 października 1827 r. C.F. Appun otworzył księ-
garnię. Była ona jedną z dwóch najstarszych księgar-
ni w mieście. Znajdowała się w rynkowej kamienicy 
nr 28. W ofercie szczególne miejsce zajął dział muzy-
kaliów obejmujący utwory fortepianowe, duży asor-
tyment materiałów nutowych, śląskie albumy pieśni  
i śpiewniki ewangelickie.

Carl Friedrich Appun miał dwóch synów. Carl 
Ferdynand urodzony w 1820 r. był malarzem, rysow-
nikiem oraz słynnym naukowcem i podróżnikiem. 
Zafascynowany zoologią i botaniką, za radą Aleksan-
dra von Humboldta i wspierany przez króla Prus Fry-
deryka Wilhelma IV, wyjechał w 1849 r. do Wenezu-
eli, by przez prawie 20 lat badać roślinność krajów 
Ameryki Południowej. Obserwacje swe opublikował 
w dwutomowym dziele „W tropikach” („Unter den 
Tropen: Wanderungen durch Venezuela, am Orino-
co, durch Britisch Guyana und am Amazonenstrome 
in den Jahren 1849-1868”) i w licznych artykułach, 
a jego zbiory naukowe dwukrotnie otrzymywały 
nagrody na wystawach londyńskich. Zmarł w roku 
1872 w Gujanie Brytyjskiej. 

Drugi syn Carla Friedricha Appuna - Adolph 

Od księgarni Appunów do księgarni „Agora” 
- 200 lat działalności „ludzi książki” w Bolesławcu

Północna pierzeja Rynku, druga od lewej kmienica mieściła księgarnię Appunów
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Martin kontynuował działalność ojca. Około 1859 r. 
przejął firmę, która obejmowała księgarnię, wypo-
życzalnię i czytelnię oraz wydawnictwo. Zgodnie  
z rodzinną tradycją w księgarni mieścił się nadal dział 
muzykaliów, a A.M. Appun założył czasopismo mu-
zyczne „Anzeiger für Musik und musikalische Inte-
ressen unter Mitwirkung von theoretischen und prak-
tischen Musikern” wydawane w latach 1859-1861.

Po śmierci Adolpha Martina Appuna w roku 1890 
księgarz Adolf Neudecker ze Strzegomia wykupił  
firmę od wdowy - Laury Appun. Proces przejęcia za-
kończył się w styczniu 1891 r. Nowy właściciel pozo-
stawił w nazwie firmy nazwisko dawnego właściciela 
oraz kontynuował tradycję w zakresie wydawnictw 
muzycznych. W 1899 r. księgarnia musiała zmienić 
lokalizację, z powodu przebudowy budynku na no-
woczesny dom handlowy. Lokal został przeniesiony 
do położonej obok kamienicy nr 29, zwanej Pod Zło-
tym Aniołem. W okresie I wojny światowej zostało 
zlikwidowane wydawnictwo, funkcjonowała już tyl-
ko księgarnia. Po śmierci A. Neudeckera w 1919 r. 

firma została przekształcona w otwartą spółkę prawa 
handlowego, którą kierowały wdowa po dotychcza-
sowym właścicielu i jego córka. W 1927 r. uroczyście 
obchodzono jubileusz 100-lecia firmy i z tej okazji 
wmurowano w elewację kamienicy nr 28 odlaną  
z brązu tablicę poświęconą pamięci Carla Ferdinanda 
Appuna - wybitnego naukowca i podróżnika.

W latach 30. XX w. księgarnia należała do Willie-
go Konzok, który w uznaniu zasług poprzednich wła-
ścicieli pozostawił w nazwie firmy nazwiska Appuna 
i Neudeckera.

Bolesławieckie księgarnie 
w latach 50., 60. i 70. XX w.

Po zakończeniu II wojny światowej księgarnia  
w Rynku nr 28 najprawdopodobniej zaczęła funk-
cjonować w latach 50. XX w. Była to księgarnia 
Państwowego Przedsiębiorstwa Dom Książki, którą 
prowadził Kazimierz Bielecki. Obok książek sprzeda-
wano tam wówczas także materiały piśmiennicze, ten 
dział podlegał Alfredzie Wojciechowskiej. Po śmierci 
Kazimierza Bieleckiego księgarnia została zamknięta 
na czas przeprowadzenia prac remontowych. Tymcza-
sowo działalność została przeniesiona do lokalu przy 
ul. Asnyka. W tym czasie funkcję kierownika pełnił 
Tadeusz Drzewiecki, absolwent japonistyki.

Przed 1969 r. pracę w księgarni rozpoczęła Teresa 
Pizoń, początkowo na stanowisku zastępcy kierow-
nika. Później, po odejściu T. Drzewieckiego, przejęła 
kierowanie placówką. Jej zastępczynią została Elż-
bieta Ogłódek. Po zakończeniu remontu księgarnia 
wróciła do dawnych pomieszczeń w kamienicy nr 28 
w Rynku, natomiast rozpoczęto modernizację lokalu 
przy ul. Asnyka. W latach 70. XX w., po zakończeniu 
prac budowlanych, księgarnia została podzielona na 
dwa oddziały i wprowadzono samoobsługę. T. Pi-
zoń została kierownikiem księgarni naukowo-tech-
nicznej w Rynku, zaś księgarnię beletrystyczną przy  
ul. Asnyka prowadziła E. Ogłódek.

Spośród pracowników bolesławieckich księgarni 
tamtego czasu należy wymienić także: Sabinę Sas 
(pomoc księgarska, pracująca wspólnie z K. Bielec-
kim), Teresą Grzelę, Danutę Starostkę, Małgorzatę 
Wróblewską, Urszulę Klimę i Dionizę Moszczyńską. 

Od roku 1978 funkcję kierownika księgarni na-
ukowo-technicznej im. Oskara Langego pełniła Józe-
fa Witas. W 1990 r. księgarni nadano nazwę Agora,  
a jej właścicielami zostali Józefa i Marek Witasowie. 

Wydawnictwo jubileuszowe z 1927 r.
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Księgarnia Agora

Poza sprzedażą książek Księgarnia Agora prowa-
dzi bardzo bogatą działalność kulturalną. Od wielu 
lat J. Witas organizuje spotkania z autorami książek, 
wśród których są takie znane osobistości jak Tadeusz 
Różewicz, Tymoteusz Karpowicz, Małgorzata Kali-
cińska, Maryla Hempowicz, prof. Jan Miodek i wielu 
innych. Dużym zainteresowaniem cieszą się różne-
go rodzaju konkursy i spotkania promujące autorów 
lokalnych: Ryszarda Adama Gruchawkę, Danutę 
Maślicką, Mariusza Olczaka, Zdzisława Abramo-
wicza czy Janusza Moniatowicza. J. Witas czynnie 
wspiera działania propagujące kulturę kresową i jest 
aktywnym członkiem wielu organizacji: Stowarzy-
szenia Via Sudetica, Bolesławieckiego Towarzystwa 
Gospodarczego, Stowarzyszenia Współpracy Polska 
- Wschód. Należy też do zarządu Stowarzyszenia 
Księgarzy Polskich oraz współpracuje ze Stowarzy-

szeniem Kulturalnym Krajobrazy z Legnicy. Jej róż-
norodna działalność kulturalna została uhonorowana 
wieloma nagrodami. 

Rok 2014, ogłoszony Rokiem Czytelnika, J. Wi-
tas postanowiła uczcić w sposób szczególny. Jednym 
z przedsięwzięć było wmurowanie 7 czerwca tablicy 
upamiętniającej fakt, że w kamienicy, w której obec-
nie funkcjonuje księgarnia Agora, w XIX w. mieści-
ła się słynna księgarnia i wydawnictwo Appunów. 
200 lat minęło od czasu, gdy C.F. Appun rozpoczął 
działalność w Bolesławcu, a jego osiągnięcia nie 
tylko ocalono od zapomnienia, ale jest ona też twór-
czo kontynuowana przez obecnych, bolesławieckich 
„ludzi książki” Józefę i Marka Witasów. Księgarnia 
Agora to miejsce unikalne, ważne dla kultury re-
gionu, to źródło inspiracji i dowód na to, że istnieje  
w tym miejscu „geniusz loci”.

Anna Bober-Tubaj

Księgarnia Agora
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Księgarnia to jest to, co lubię. Rozmowa z Józefą Witas

 Ola Gucał: Jest Pani znanym w Bolesławcu 
ambasadorem kultury. Czy jest Pani rodowitą bo-
lesławianką? 

 Józefa Witas: Urodziłam się w Strzelinie, tech-
nikum ekonomiczne skończyłam we Wrocławiu, 
następnie studiowałam na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, a od 1977 roku mieszkam  
w Bolesławcu. Przyjechałam tu wówczas „za mę-
żem”. W 1978 r. zostałam kierownikiem Księgarni 
Naukowo-Technicznej im. Oskara Langego, a od 
1990 r. jestem właścicielem księgarni Agora.

 Marcela Lewandowska: Słowo „księgarnia” 
nie oddaje tego, co pani robi. Razem z mężem 
stworzyła pani prywatny ośrodek kultury.

To fakt, że prowadzimy taki jakby ośrodek kul-
tury, ale zawsze tak pojmowałam działalność księ-
garni. Organizujemy spotkania z autorami książek, 
byli u nas: Tadeusz Różewicz, Tymoteusz Karpo-
wicz, Małgorzata Kalicińska, Maryla Hempowicz,  
prof. Jan Miodek i wielu innych ciekawych ludzi, 
którzy emanują pozytywną energią, powodują, że  
i my mamy ciekawsze życie. Organizowaliśmy kon-
kursy jednego wiersza „Korzenie”, konkursy układa-
nia puzzli, konkursy modelarskie, a w konkursie na 
limeryk, w jury zasiadał nawet sekretarz Wisławy 
Szymborskiej, pan Michał Rusinek. 

 Estera Sadaj: Kto spośród spotkanych wybit-
nych osobistości zrobił na pani największe wraże-
nie?

 Myślę, że Tymoteusz Karpowicz, nieżyjący już 
wielki literat i intelektualista. To był naprawdę nie-
samowity umysł. Pomimo lat cały czas się uczył, 
cały czas tworzył coś nowego. Może być wzorem 
dla młodych ludzi. Ale wszyscy przeważnie zwracają 

uwagę na najbardziej znane nazwiska. Warto czasami 
zauważyć kogoś, kto nie jest bardzo popularny, a robi 
rzeczy wspaniałe. Takim człowiekiem jest m.in. Ry-
szard Adam Gruchawka. To, co pisze nie jest gorsze 
od tekstów Tuwima i Brzechwy. Takich ludzi mamy 
niewielu. Całe lata nikt się nim nie interesował. Ale 
udało się wypromować go na tyle, że w tej chwili 
sami wydawcy się nim interesują, jego dzieła nie zo-
staną zapomniane. 

 O. Gucał: Słyszałam, że księgarnia prowadzi 
również działalność wydawniczą. Czy to prawda?

 Może jest to zbyt duże słowo, ale rzeczywiście 
jako pierwsi w Bolesławcu wydaliśmy przewodnik 
po mieście. 

 M. Lewandowska: Jak to się stało, że zajęła się 
Pani działalnością księgarską? 

 Gdy byłam w waszym wieku i trochę starsza, 
uczyłam się i szukałam czegoś, w czym mogłabym 
się odnaleźć. Po skończeniu studiów zaczęłam praco-
wać w księgarni i wtedy zrozumiałam, że znalazłam 
swoje miejsce na ziemi. W trakcie mojej kariery za-
wodowej dostałam kilka propozycji pracy, np. dyrek-
tora Biblioteki Miejskiej czy dyrektora Bolesławiec-
kiego Ośrodka Kultury, ale z nich nie skorzystałam, 

Prof. Jan Miodek i J.Witas, księgarnia Agora, 2 maja 2000 r.

Józefa Witas, Biblioteka Narodowa w Warszawie, 
16 września 2000 r.
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bo już wiedziałam, że księgarnia to jest to, co lubię, 
co daje mi dużo satysfakcji, a przy okazji mogę pro-
wadzić działalność kulturalną i tak wspierać innych. 
W momencie kiedy powstała możliwość wykupienia 
księgarni, zrobiłam to. 

E. Sadaj: Pani działania to w znacznej mierze 
wolontariat. Czy jest to łatwe?

 Oczywiście, że nie jest łatwo. Ale ktoś musi to ro-
bić, a ja to na dodatek lubię. Jest trudniej o pieniądze, 
niegdyś można było przeznaczyć na to część prywat-
nych pieniędzy z księgarni, bo lepiej się w tej branży 
zarabiało, ale i znaleźć sponsorów z innych dziedzin 
było łatwiej. Inna sprawa, że kiedyś ludzie bardziej 
chłonęli takie działania. Dzisiaj rządzi kultura maso-
wa i jest coraz trudniej utrzymać się na rynku. 

E. Sadaj: Jest Pani również bardzo zaangażo-
wana w krzewienie kultury kresowej.

Byłam pierwszym w mieście organizatorem 
koncertów śpiewaków operowych pochodzących 
ze wschodu i mających polskie korzenie. Od 14 lat 
współuczestniczę w organizowaniu pobytu dzieci  
z Kresów na Dolnym Śląsku. Przyjeżdżają tu na dwa 
tygodnie, zwiedzają nasze strony, a przy okazji uczą 
się języka i poznają naszą kulturę. Pomagam im, bo 
mam wewnętrzną potrzebę takiego działania. Uwa-
żam, że tam zostawiono wielu Polaków, o których 
nikt nie dba, a oni często czują się Polakami bardziej 
niż my tutaj. Polska to dla nich nie tylko sentyment. 
Oni przeżywają głęboko każdy gest przyjaźni z na-
szej strony. Jak raz się to zauważy, to później trudno 
o tym zapomnieć.

M. Lewandowska: Jak Pani znajduje czas na 
te wszystkie działania? Trzeba jeszcze dodać, że 
jest Pani aktywnym członkiem wielu organizacji.

 Jak robi się coś z pasją, to i czas się znajduje. 
Jestem członkiem Stowarzyszenia Via Sudetica sły-
nącego z Gliniady, Bolesławieckiego Towarzystwa 
Gospodarczego, członkiem zarządu Stowarzysze-
nia Księgarzy Polskich, członkiem Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód oraz współpracuję ze 
Stowarzyszeniem Kulturalnym Krajobrazy z Legni-
cy. Wspólnie z BTG organizuję w szkołach spotkania 
przedsiębiorców z młodzieżą. Podczas tych spotkań 
przedsiębiorcy dzielą się z młodzieżą swoim do-
świadczeniem.

O. Gucał: Od wielu lat promuje Pani kulturę  
w naszym mieście, a tym samym miasto Bolesła-
wiec.

Poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi i orga-
nizowane konkursy, Bolesławiec jest miastem roz-

poznawalnym nie tylko w Polsce, ale i w świecie. 
Potwierdzeniem tego może być konkurs limeryków, 
na który nadeszły prace z całego świata. Tadeusz 
Różewicz, zapraszany praktycznie wszędzie, w jed-
nym z wywiadów wspominał właśnie wieczór w Bo-
lesławcu. Profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
po naszym konkursie limerykarskim napisał o nim  
w gazecie. Zaproszonym gościom staramy się za-
pewnić odpowiednie przyjęcie. Staramy się zawsze 
robić wszystko, by wyjeżdżali stąd naprawdę zado-
woleni, żeby mieli jak najlepsze wspomnienia z tego 
miasta. Każdy, kto tutaj był, wspomina Bolesławiec  
z rozrzewnieniem. Dlatego chętnie tu wracają.

M. Lewandowska: Na pewno niejednokrotnie 
doceniono Pani działalność?

Otrzymałam wiele nagród, wyróżnień i tytułów. 
Najbardziej dumna jestem z nagrody literackiej Ikar. 
Jest to nagroda branży wydawniczo-księgarskiej. 
Odbierałam Ikara z księdzem Janem Twardowskim, 
to już było dla mnie specjalnym wyróżnieniem. Tym 
bardziej, że miało to miejsce w Radiowej Trójce,  
w Studio im. Agnieszki Osieckiej. To są wydarzenia, 
których się nie zapomina. Otrzymałam także odzna-
kę Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz tytuł 
„Wzorowy Księgarz”. Jestem nagradzana również 
przez wydawców, a Agora jest obecna w branżowych 
zestawieniach najważniejszych księgarń w Polsce. 
Znajduje się również w zestawieniu „Who is who  
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- rynek książki w Polsce 2010”. Polska Izba Książki 
nadała mi tytuł „Mistrz promocji czytania”. Ważnymi 
dla mnie odznaczeniami są również medale przyzna-
ne przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 
Jest to medal „Meritus Patriae” oraz „Mickiewicz-
-Puszkin”. Dwukrotnie otrzymałam również nagrodę 
„Zasłużona dla Kultury Polskiej”. Wydawało mi się, 
że drugi raz nie zasłużyłam na ten zaszczyt, ale orga-
nizatorzy się uparli. Miło, że mnie doceniono. Ale ja 
nigdy o nagrody nie zabiegam. Ja po prostu robię to, 
co lubię.

O. Gucał: Czy ktoś wspiera Panią w tych dzia-
łaniach?

Zawsze mogę liczyć na pomoc mojego męża. 
Wykonuje on różne prace przy organizacji spotkań. 
Wsparcie uzyskuję u prezydenta Bolesławca i staro-
sty bolesławieckiego. Zawsze bezpłatnie otrzymy-
wałam lokal lub miejski teatr w celu zorganizowania 
spotkania. Poza tym bardzo chętnie współpracują ze 
mną nauczyciele w szkołach. Często jestem zaprasza-
na na różnego rodzaju konkursy szkolne.

E. Sadaj: A czy zaraziła już Pani innych swoją 
pasją?

Chyba sporo osób. Trudno mi wymienić wszyst-
kich. Powiem, że jest ich bardzo dużo.

O. Gucał: Czy należy motywować młodych lu-
dzi do aktywności na rzecz społeczności lokalnej?

Należy włączać młodzież w różne działania, pod-
czas których obcują z osobami z zewnątrz i uczą się 
w ten sposób kreatywności. Na przykład przed świę-
tami, pani Kasia Syguła-Wieczorek ze swoją grupą 
zrobiła w teatrze widowisko według poezji o. Leona 
Pokorskiego. Dzieci i młodzież same wybrały sobie 
wiersze, a potem wymyślały do nich sceny połączone 
ze śpiewem, rzeźbą, fotografią. Właśnie dzięki takim 
działaniom młodzi ludzie nie odczuwają już takiego 
lęku w zetknięciu z szerszą publicznością. Są odważ-
niejsi, a przez to bardziej dostosowani do życia.

M. Lewandowska: Jestem przekonana, że Pani 
aktywność wpłynęła mobilizująco na wielu mło-
dych ludzi.

Przez księgarnię przewinęło się bardzo dużo mło-
dych ludzi. Niektórzy współpracowali z nami, sta-
wiali tutaj swoje pierwsze kroki, a teraz przyjeżdżają  
i się przypominają. W naszych witrynach księgar-
skich młodzież projektuje różne okolicznościowe 
wystawy. Swoją pierwszą wystawę malarstwa (jesz-
cze jako uczennica LO) urządziła pani Elżbieta Woź-
niewska, która jest dzisiaj znanym grafikiem, pracu-
je w wydawnictwach i ilustruje książki. Mogłabym 
jeszcze bardzo dużo na ten temat powiedzieć, ale 
chyba zabrakłoby czasu.

M. Lewandowska: Może Pani zdradzić plany 
swoich działań w najbliższej przyszłości?

Plany… hmm... ja działam cały czas, także trudno 
mi powiedzieć. Ciągle rodzi się coś nowego, ciągle 
coś robimy. Rok 2014 jest rokiem 650-lecia w Służ-
bie Książki, obchodzą go nie tylko księgarze, ale 
wszyscy ludzie związani z książką. W Bolesławcu 
planujemy szereg działań z tym związanych. Będzie 
dużo spotkań z pisarzami i innymi osobami promu-
jącymi czytelnictwo. Pierwsze działania się już roz-
poczęły. W trakcie przygotowań jest tablica upamięt-
niająca fakt, że w tym miejscu, gdzie dziś jest Agora, 
przez wiele lat w XIX wieku mieściła się księgarnia  
i wydawnictwo Appunów. 

E. Sadaj: Dziękujemy za rozmowę Miło nam 
było Panią poznać. Życzymy dalszych sukcesów 
zawodowych. 

Ola Gucał , Marcela Lewandowska, Estera Sadaj  
- uczennice klasy pierwszej technikum, w zawodzie technik  
organizacji reklamy, w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Bolesławcu. 
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Marsz walki z rakiem Władysława Kotlarek z podsekretarz stanu Iloną Antoniszyn-
-Klik oraz prezydentem Bolesławca Piotrem Romanem

W 1996 r. grupa kobiet po mastektomii powołała 
w Bolesławcu Klub Amazonek jako filię Karkono-
skiego Klubu Amazonek w Jeleniej Górze. Zebranie 
założycielskie odbyło się w siedzibie Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu. Przewodniczącą 
klubu została Danuta Leśmian. Spotkania klubowe 
odbywały się w każdą środę, początkowo w siedzibie 
TPD, a następnie w Domu Dziennego Pobytu przy  
ul. Staroszkolnej 6c, gdzie do dziś znajduje się siedzi-
ba klubu. Wówczas do klubu należało 20 Amazonek.

28 lutego 2005 r. Filię Karkonoskiego Klubu 
Amazonek w Bolesławcu zarejestrowano jako orga-
nizację pozarządową i wpisano Bolesławiecki Klub 

Amazonek do Krajowego Rejestru Sądowego we 
Wrocławiu. Usamodzielnienie było konieczne, gdyż 
status filii ograniczał możliwości działania. Przyjęto 
też wtedy statut określający jako priorytetowe zada-
nia BKA:
1. Pomoc kobietom przed i po mastektomii. 
2. Uczestnictwo w akcjach na rzecz wczesnego wy-
krywania nowotworów piersi.
3. Współpraca ze szpitalem w Bolesławcu - chirur-
giem onkologiem.
4. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychologicz-
nej.
5. Samopomoc w formie „ochotniczek”.
6. Organizowanie zbiorowych wyjazdów na wczasy 
rehabilitacyjne.
7. Współpraca z organizacjami o podobnym działa-

niu oraz wymiana doświadczeń.
Funkcje prezesa BKA pełniły kolejno: Ewa Bie-

gasiewicz, Teresa Drozd, Władysława Kotlarek (od 
2009 r.).

W 2013 r. dokonano zmian w statucie w wyniku 
których BKA objął swoją działalnością wszystkich 
chorych onkologicznie na obszarze miasta i powiatu 
bolesławieckiego bez względu na płeć i niezależnie 
od tego jaki organ został przez nowotwór dotknięty. 
Wybrano wtedy nowy zarząd w składzie: Władysła-
wa Kotlarek - prezes, Teresa Śliwińska - z-ca preze-
sa, Renata Pankowska - sekretarz, Teresa Dębińska 
- skarbnik oraz członkowie Irena Malinowska i Kry-

styna Rogojś. Liczba członków wzrosła do ok. 100. 
Faktyczną liczbę chorych trudno określić, bo wiele 
osób wstydzi się choroby i nie ujawnia się. Na pod-
stawie zakupu protez oraz leków można szacować, 
że liczba chorych może być trzykrotnie wyższa,  
z drugiej strony w każdym roku ktoś przegrywa walkę  
z chorobą i odchodzi z klubu na zawsze.

 Do tego klubu ze względu na depresje, która to-
warzyszy chorobie, nikt nie przychodzi sam by się za-
pisać, do każdego trzeba dotrzeć osobiście i zachęcić 
by korzystał z oferowanej przez klub pomocy. Człon-
kiem klubu może zostać każdy chory onkologicznie, 
który przedłoży historię choroby oraz orzeczenia  
o przyznanym stopniu niepełnosprawności.

 Wszystkie działania klubu są podporządkowane 
podstawowemu celowi, jakim jest wyprowadzenie 
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Amazonek z traumy choroby do aktywnego życia 
codziennego. Zarząd zorganizował stałą pomoc psy-
chologiczną oraz rehabilitacyjną. Członkowie klubu 
korzystają z terapii prowadzonej przez psychologów 
oraz „ochotniczki”, które w oparciu o własne do-
świadczenie związane z chorobą nowotworową są 
przygotowane do wspierania w depresji. 

 Ludzie zdrowi o raku mówią szeptem i z prze-
rażeniem, niektórzy do dzisiaj boją się kontaktów  
z chorym, żeby się nie zarazić. Wiedza o chorobach 
onkologicznych jest znikoma. Aby w pełni zrozu-
mieć istotę rzeczy należy pomyśleć, że zostało się 
dotkniętym chorobą nowotworową, usłyszeć dia-
gnozę, którą się odbiera jak wyrok śmierci. Poddać 
się leczeniu chemioterapią, lub skalpelem chirurga 
onkologa bez żadnej gwarancji na przeżycie. Spoj-
rzeć w lustro i stwierdzić, że wypadły nam wszystkie 
włosy…, że gwałtownie straciliśmy na wadze i przy-
było nam z dnia na dzień kilkadziesiąt lat, albo będąc 
kobietą postrzegamy, że odebrano nam jedną lub obie 
piersi. Utrata piersi ratuje życie, ale skazuje na bole-
sne obrzęki kończyn górnych. Zmierzyć się z bólem, 
który nas nęka dzień i noc, często utratą zdolności do 
wykonywania pracy, gwałtownym spadkiem poczu-
cia własnej wartości, narastaniem niezasłużonego po-
czucia winy „niby za co...”, uporać się z problemami 
w małżeństwie, które choroba często rodzi. Walczyć 
z własną niestabilnością psychiczną, atakami gniewu 
i złości oraz strachem przed nawrotem choroby i od-
rzuceniem społecznym, często z poczuciem wstydu, 
które utrudnia szukanie pomocy w klubie.

 Amazonki objęte są też rehabilitacją przeciw 
obrzękom kończyn górnych - gimnastyką prowadzo-
ną przez fizjoterapeutów oraz masażem aparatami 
mini BOA, Aquavibronem, BOA+. Wszystkie zabie-
gi odbywają się we własnym gabinecie rehabilitacji 
w siedzibie Klubu, którego utworzenie, z samodziel-
nie pozyskanych środków, było wielkim sukcesem 
Amazonek. Dodatkowo korzystają z gimnastyki 
zbiorowej z terapeutą na basenie Orka, marszów  
z kijkami nordic walking oraz wczasów rehabilita-
cyjnych w Międzywodziu. Zarząd Klubu organizu-
je: odwiedziny chorych Amazonek by je wesprzeć 
w depresji, wykonać masaż limfatyczny w domu, 
zachęcić do ćwiczeń w klubie lub na basenie, albo 
po prostu porozmawiać o aktualnych trudnościach  
w powrocie do zdrowia. Zarząd udziela informacji 
jak otrzymać dopłatę do leków i protez, podejmuje 
decyzje o dofinansowaniu na wykup drogich leków 
przy chemioterapii.

 Klub prowadzi edukacje onkologiczną w zakre-
sie profilaktyki: rozpoznawania objawów raka, roli 
wczesnego wykrywania choroby, obniżaniu lęku 
przed kontrolnymi badaniami.

 „Ochotniczki”: Teresa Śliwińska, Anna Szlachta, 
Władysława Kotlarek, Teresa Toporowska i Teresa 
Maciaszek prowadzą prelekcje dla młodzieży w bo-
lesławieckich szkołach ponadgimnazjalnych na te-
mat nowotworów zachęcając do badań kontrolnych, 
informują że właściwe leczenie często pozwala do-
żyć wieku sędziwego, czego przykładem jest Ilona 
Jeziorna porucznik i sanitariuszka frontowa, która 
przeżyła 87 lat. „Z rakiem można żyć, to nie koniec 
świata (...), żadna kobieta nie ma choroby wypisanej 
na czole, wystarczy pokonać pierwszy strach, żyć na-
dzieją i nie pozwolić jej sobie odebrać”.

 W czasie obchodów Dni Bolesławca Amazonki 
uczestniczą w piknikach PCK promując literaturę, 
druki ulotne oraz program Klubu o formach walki 
z rakiem. Organizują w starostwie bolesławieckim 
otwarte dla mieszkańców konferencje oraz w Starym 
Teatrze sympozja naukowe, na których onkolodzy, 
fizjoterapeuci, psychoterapeuci, dietetycy wygłaszają 

Olimpiada Amazonek w Bogatyni
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odczyty multimedialnie ilustrowane na tematy metod 
leczenia schorzeń nowotworowych oraz roli rehabi-
litacji i stosownej diety. Spotkaniom tym towarzy-
szą targi medyczne, na których firmy bolesławieckie 
Mirmed i Provita oraz Amoena z Wrocławia prezen-
tują specjalną bieliznę, protezy piersi, gorsety, peruki, 
czepki, stroje kąpielowe... dla Amazonek. W targach 
uczestniczą także farmaceuci oraz kosmetyczki, które 
uczą prostego makijażu retuszującego objawy choro-
by. Takie spotkania w starostwie zamyka przy kawie 
program artystyczny w wykonaniu zespołów folk-
lorystycznych, recytacja poezji przez młodzież oraz 
piszących wiersze bolesławian. Podczas jednej z kon-
ferencji w starostwie uczestniczyła Danuta Maślicka, 
która prezentowała własną twórczość poetycką.

 Natomiast Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem 
jest okazją do upowszechniania wiedzy o chorobach 
nowotworowych. W tym dniu Amazonki organizują 
ulicami miasta coroczny marsz, który z biegiem lat 
zamienił się w barwny korowód, na czele którego 
jadą Amazonki na koniach, za nimi kroczy orkiestra 
miejska w mundurach galowych, następnie Amazon-
ki z rodzinami i przyjaciółmi, delegacje Amazonek 

z innych miast, przedstawiciele władz miasta, gmi-
ny wiejskiej i powiatu. Pochód kończy w Starym 
Teatrze sympozjum naukowe, któremu towarzyszy  
w hallu wystawa upowszechniająca wiedzę o choro-
bach onkologicznych. W drugiej części uroczystosci 
prezentowany jest program artystyczny, następnie 
wszyscy goście zapraszani są na bankiet w hallu te-
atru. Amazonki udzielają wywiadów Telewizji Lo-
kalnej Azart-Sat, lokalnej prasie na temat edukacji 
onkologicznej prowadzonej przez klub. 

Zarząd organizuje edukację onkologiczną i warsz-
taty wyłącznie dla członków klubu, a specjaliści 
udzielają porad w zakresie stosowania leków, indy-
widualnych ćwiczeń oraz chirurgicznej rekonstrukcji 
piersi.

Wszystkie spotkania integracyjno-towarzyskie 
organizowane przez Zarząd dla członków klubu 
powtarzają się w cyklach rocznych. W myśl zasady 
Simontona, który zaleca życie czasem teraźniejszym 
nie wspominając tego, co było i nie obawiając się 
tego, co może przynieść przyszłość, Zarząd klubu or-
ganizuje w okolicznych wsiach oraz na prywatnych 
posesjach członków klubu pikniki z grillowaniem  
w plenerze, wyjazdy na „pstrąga z pieca” w gospo-
darstwach agroturystycznych, a na posesji Domu 
Dziennego Pobytu w Bolesławcu - wraz z seniorami 
- „pieczenie ziemniaka”. Amazonki korzystają z za-
proszeń na pikniki organizowane przez Polski Zwią-
zek Niewidomych i Stowarzyszenie Carpe Diem. 
Okazją do spotkań jest także Opłatek, Wielkanoc, 
Dzień Matki oraz Andrzejki. 

Stałą formą działania są wyjazdy do Opery we 
Wrocławiu. Odbyło się też wiele wycieczek krajo-
wych (Amazonki zwiedziły Wrocław, Kraków, Po-
znań, Międzyzdroje, Mielno, Koszalin, Kołobrzeg, 
Świnoujście i Kotlinę Jeleniogórską z jej zamkami  
i pałacami) oraz zagranicznych, w tym do Republiki 
Czeskiej, Niemiec, Danii i Szwecji.

Członkowie klubu uczestniczą w olimpiadach 
sportowych dla Amazonek o zasięgu regionalnym, 
krajowym oraz międzynarodowym (Niemcy, Re-
publika Czeska). Zdobywały miejsca na podium  
w takich dyscyplinach jak: łucznictwo, strzelectwo, 
kręgle, bilard, wioślarstwo i pływanie. Rywalizacja 
sportowa to doskonała psychoterapia, by odbudować 
utracone poczucie wartości w oczach własnych i oto-
czenia.

 Ważnym wydarzeniem w klubie jest coroczny 
udział Amazonek w ogólnopolskich pielgrzymkach 
na Jasną Górę oraz do Łagiewnik i Wadowic, uczest-W stojach z lat 20 i 30 XX w.
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niczenie w rekolekcjach w Domu Chleba w Osłej,  
w Mszach św. w intencji powrotu do zdrowia oraz 
„Za Te co Odeszły od nas do Pana”.

Każdego roku bolesławieckie Amazonki uczest-
niczą w spotkaniu opłatkowym dla osób niepełno-
sprawnych organizowanym przez Starostwo Bolesła-
wieckie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, sponsorów 
i wolontariuszy w sali gimnastycznej I LO w Bole-
sławcu. Spotkanie z udziałem duchowieństwa, stało 
się wielkim przeżyciem dla osób niepełnosprawnych. 
Uroczysty jego charakter jest okazją do bycia razem 
ponad 1000 osób często osamotnionych z poczuciem 
odrzucenia społecznego…

Dzień patronki Amazonek św. Agaty (5 lutego), 
jest głównym świętem, do którego przygotowa-
nia trwają cały rok. Obchody rozpoczyna uroczysta 
Msza św., której uczestniczą Amazonki z klubów in-
nych miast, zaproszeni samorządowcy oraz przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych. W trakcie nabo-
żeństwa jest poświęcony bochen chleba. Po Mszy św. 
wszyscy udają się do Domu Ludowego w Łaziskach 
na uroczystą kolację, którą rozpoczyna odśpiewa-
nie Hymnu Amazonek, wręczenie gościom białych 
aniołków, dzielenie się poświęconym chlebem. Spo-
tkanie uświetnia program artystyczny a po nim tańce 
i konkursy.

BKA współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabi-
litacji FAR, Federacją Klubu Amazonek w Poznaniu, 
Klubem Femina-Fenix we Wrocławiu, Karkono-
skim Klubem Amazonek w Jeleniej Górze, klubami 
Amazonek z Lubania, Lwówka Śląskiego, Olszyny 
Lubańskiej, Gryfowa Śląskiego, Kamiennej Góry, 
Zgorzelca, Bogatyni, z władzami Bolesławca i Nowo-
grodźca, ze Starostwem Bolesławieckim, z wójtami 
gminy wiejskiej Bolesławiec i Warta Bolesławiecka, 
ze Stowarzyszeniem Społecznym Klub Nauczyciel-
ski Carpe Diem, Stowarzyszeniem Ziemia Bolesła-
wiecka, Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych. Od 2013 r. z Bautzen (Niemcy)  
w ramach programu edukacji onkologicznej we 
współpracy transgranicznej organizowanej przez Sta-
rostwo Bolesławieckie i władze Bautzen.

Prezes BKA Władysława Kotlarek reprezentu-
je klub na spotkaniach, sympozjach i zjazdach, na 
obszarze Dolnego Śląska, w kraju i zagranicą. Jej 
nowatorskie formy działania na rzecz bolesławiec-
kiego środowiska Amazonek zostały dostrzeżone 
przez władze Bolesławca, Urząd Marszałkowski, 
Stowarzyszenie Aktywność Kobiet na Dolnym Ślą-
sku oraz podsekretarz stanu Ilonę Antoniszyn-Klik. 

Za udział w programie drugiej edycji (Aktywność 
Kobiet 2012) otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta. 
Członkowie mówią na nią „Mama” ponieważ potra-
fi się identyfikować ze specyficznymi problemami 
każdego członka klubu, sama będąc Amazonką. Pre-
zydent Bolesławca wręczając Nagrodę za Promocję 
Miasta, oceniając jej skuteczność w negocjacjach, 
umiejętność szukania sponsorów, pisania projektów 
na zakup sprzętu do rehabilitacji, nazwał ją „Dobrym 
Aniołem Bolesławieckiego Klubu Amazonek”.

W 2014 r. BKA w uznaniu dotychczasowej działal-
ności otrzymał nagrodę prezydenta Bolesławca jako 
organizacja pozarządowa w dziedzinie społecznej. 
Klub ma swojego przedstawiciela w Bolesławieckiej 
Radzie ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta. Drugą 
kadencję pełni tę funkcję Teresa Śliwińska.

Dorobek BKA budzi zdumienie i szacunek oto-
czenia swym rozmachem i celowością podjętych 
zadań polepszenia jakości życia Amazonek. Rodzi 
pytanie skąd bierze się ta wola walki o godne życie, 
mimo przeciwności losu. Odpowiedź jest prosta - 
razem można przezwyciężyć ograniczenia jakie na-
rzuca choroba. Bolesławieckie Amazonki emanują 
radością życia, imponują zadbanym wyglądem, zin-
tegrowaniem swojego środowiska, gotowością do za-
wierania nowych przyjaźni oraz chęcią działania dla 
dobra wspólnego. Dowodem na to m.in. był udział  
w Paradzie z okazji Dnia Seniora w 2014 r., gdzie 
Amazonki wystąpiły w korowodzie w strojach z lat 20.   
W tym samym roku przy wsparciu rodzin oraz wła-
snymi siłami przeprowadziły remont przyznanych na 
swój klub pomieszczeń. Amazonki mają swój hymn i 
znaczek klubowy, prowadzą też kronikę.

 Sentencja Lwa Tołstoja doskonale wyraża główną 
potrzebę środowiska osób dotkniętych chorobą no-
wotworową „Rzeczą najtrudniejszą, ale i najbardziej 
konieczną jest kochanie tego życia pośród często-
kroć niezasłużonych cierpień”. BKA nie jest klubem  
w tradycyjnym słowa znaczeniu, gdzie się przycho-
dzi, by pogawędzić przy kawie i miło spędzić czas. 
Dla Amazonek klub ten spełnia rolę własnej, przy-
jaznej przychodni zdrowia, bez kolejek na zabiegi,  
z szansą na godne życie bez bólu. Amazonki stworzy-
ły go, by wspólnie walczyć z podstępną chorobą i nie 
utracić wiary w sens życia.

Eugenia Alina Wolska
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21 listopada 2014 r. odbyła się w Kliczkowie uro-
czystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na elewacji 
domu, w którym „w latach 1948-1955 mieszkał Hen-
ryk Baranowski, reżyser teatralny i operowy, aktor, 
scenarzysta, scenograf”. Napis o takiej treści, wizeru-
nek artysty oraz fragment wiersza „Modlitwa” autor-
stwa Henryka Baranowskiego - widnieją na tablicy  
z brązu, której twórcami są Waldemar i Tomasz Gór-
niccy (ojciec i syn) z Warszawy. Odsłonięcia tabli-
cy dokonali: Stefania i Ewelina Baranowskie (córka 
i żona artysty), wójt Waldemar Nalazek, przyjaciele 
- Henryk Guzik, aktor - Jerzy Janeczek i autorka ni-
niejszego tekstu. W uroczystości uczestniczyli także 
samorządowcy Gminy Osiecznica oraz mieszkańcy 
Kliczkowa. 

Wydarzenie, o którym mowa, stało się dla mnie 
okazją zarówno do wspomnień, jak i prześledzenia 
życia Henryka Baranowskiego, w szczególności jego 
związków z Kliczkowem, ale nie tylko. Okoliczności 
upamiętnienia jego postaci właśnie w tym miejscu,  
z uwagi na długoletnią przyjaźń, która łączyła mnie  
z reżyserem - mają charakter sentymentalny, stąd 
próba ich przybliżenia będzie raczej przywołaniem 
wspomnień niż kronikarskim zapisem. Dlatego  
w tekście pozwolę sobie nazywać go po prostu 
Henrykiem.

Jak doszło do tego wydarzenia i dlaczego?

Pomysł narodził się w wąskim gronie przyjaciół, 
podczas wzruszającej wizyty w Kliczkowie, wkrót-
ce po śmierci Henryka (zmarł w lipcu 2013 r.) Po-

jechaliśmy tam, aby wypełnić jego ostatnią wolę  
i w symboliczny sposób pożegnać go z tym miejscem, 
do którego zawsze wracał odwiedzając Bolesławiec. 
Ciągnęło go do tej „krainy dzieciństwa” - domu, 
drzew, rzeki. Szukał w nich ukojenia i uporczywie 
odtwarzał miniony czas, czas beztroski i bezpieczeń-
stwa. Któż z nas nie zna tego uczucia? No, może tyl-
ko młodzi ludzie… Do tego wątku jeszcze powrócę.

Od pomysłu do realizacji minął rok. W sierpniu 
2014 r. przedstawiłam pomysł tablicy na spotkaniu  
z Waldemarem Nalazkiem, wójtem Gminy Osiecz-
nica, który z ogromną sympatią i zrozumieniem od-
niósł się do tego projektu, deklarując wszelką pomoc 
w jego realizacji. Ze wzruszeniem wspominam tam-
tą rozmowę, podobnie jak kolejne, „robocze” już 
spotkania z udziałem innych pracowników Urzędu 
Gminy Osiecznica.

W tym miejscu pragnę gorąco podziękować wój-
towi Waldemarowi Nalazkowi oraz Małgorzacie 
Słoneckiej, Katarzynie Biercewicz, Renacie Dur-
dzie-Tyszkiewicz i Kazimierzowi Rowińskiemu 
- sołtysowi Kliczkowa. Moją wdzięczność kieruję 
także w stronę Bożeny Libery, która zgodziła się na 
umieszczenie tej pamiątkowe tablicy na ścianie swo-
jego domu, w którym ponad 60 lat temu zamieszkiwał 
mały Henryk wraz z Rodzicami i Babcią (Kliczków 
24). „Czuję radość i dumę” mówiła na uroczystości 
Bożena Libera, która znała rodzinę Henryka ze wspo-
mnień jej nieżyjącego już rodzeństwa. 

Projekt upamiętnienia Henryka w Kliczkowie 
spotkał się także z życzliwością innych mieszkań-
ców, szczególnie tych, którzy pamiętali jego rodzinę 
z przeszłości, a także jego samego z późniejszych 
wizyt w Kliczkowie, już jako dorosłego i uznane-
go twórcy. Te wszystkie postaci, ich wsparcie oraz 
sprzyjająca atmosfera - pomogły zmaterializować tę 
ideę. Podczas samej uroczystości odsłonięcia tablicy, 
wójt Waldemar Nalazek podkreślał, że to wydarze-
nie, z uwagi na osobę artysty, jego bogatą twórczość, 
dorobek i wkład w dziedzictwo kultury - jest bardzo 
ważne do budowania tożsamości Kliczkowa i całej 
Gminy. 

W mojej pamięci zachowało się wiele rozmów, 
podczas których Henryk w bardzo emocjonalny spo-
sób opowiadał o Kliczkowie. Zachęcał wszystkich 
bliskich i znajomych do wizyty w tym „magicznym 
miejscu”, promując tę malowniczą miejscowość  
z bogatą tradycją i kulturą. Mówiłam o tym w trakcie 
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wystąpienia na uroczystości, przywołując te wszyst-
kie miejsca, które budziły jego szczególny sentyment: 
dom, droga wzdłuż Kwisy, po której spacerował ze 
swoją „najpiękniejszą na świecie mamą”, „lasy pełne 
grzybów i śpiewu ptaków” (cytuję za wspomnienia-
mi Henryka w jego książce „Spowiedź bez konfesjo-
nału”). Wspominałam też nieszczęsny, a może szczę-
sny przystanek autobusowy, na którym od niechybnej 
wizyty u lekarza w Bolesławcu uratował go mały 
kundelek. Zawsze, gdy razem przechodziliśmy obok 
tego miejsca, z rozbawieniem opowiadał tę historię. 
Takie powroty do przeszłości zdarzały mu się często. 
Zaczynał - „tutaj wydarzyło się…” i tu następowała 
rekonstrukcja wydarzeń i snucie barwnej opowieści. 

Intrygowało mnie, że dobrze pamiętał, z imienia  
i nazwiska, wielu mieszkańców (wspominał o tym 
także Zygmunt Brusiło w swoim artykule o artyście 
w „Roczniku Bolesławieckim 2012”). W tych opo-
wieściach pojawiała się często postać kolegi ze szkol-
nej ławy, pana Jana Piotrowskiego, który ze względu 
na swój stan zdrowia nie mógł wziąć udziału w samej 
uroczystości. 

Przybliżając ten kontekst „obecności” Henryka 
w Kliczkowie miałam świadomość, że nie wszyscy 
zebrani na uroczystości znają te okoliczności. Być 
może fakt umieszczenia tablicy właśnie tu był sym-
bolicznym powrotem Henryka do miejsca, które na 
mapie jego życia miało wartość szczególną. Po akcie 
odsłonięcia tablicy Jerzy Janeczek odczytał wzrusza-
jący wiersz Henryka zatytułowany „Modlitwa”, któ-
rego ostatnie wersy mówią o powrocie do Kliczkowa. 
Zresztą ten sam utwór towarzyszył także ceremonii 
pogrzebowej, która odbyła się w 2013 r. na Powąz-
kach, miejscu pochówku Henryka Baranowskiego.

Jednak miałam wrażenie, że właśnie tu, w Klicz-
kowie ostatnie strofy wiersza wybrzmiały szczegól-
nie:
„I chciałbym jeszcze jedno
żeby ptaki zawsze śpiewały
w lesie
w Kliczkowie”.

W tym Kliczkowie, do którego zawsze wracał, bo 
czuł się tu swobodny, beztroski, z dala od nie zawsze 
przyjaznej rzeczywistości, zazwyczaj w przerwach 
licznych artystycznych podróży na trasie Warsza-
wa-Berlin, Berlin-Warszawa. Kliczków obecny był 
także w jego twórczości operowej. Akcję „Napoju 
miłosnego” Donizettiego, jego ostatniej inscenizacji, 
której premiera odbyła się 2 grudnia 2012 r. w Operze 
Krakowskiej przeniósł do lat 50-tych. Inspiracją, jak 

sam przyznawał w wywiadach, był dziecięcy pobyt 
w leśnej osadzie na Dolnym Śląsku (w Kliczkowie), 
gdzie jego mama objęła posadę kierowniczki Powia-
towego Handlu Drewnem. 

Było to niestety jego ostatnie, twórcze spotkanie  
z teatrem i operą, ale tęsknota do miejsc z dzieciństwa 
nie słabła wraz z upływem czasu. Wręcz przeciwnie. 

Dobrze pamiętam rozmowy, podczas których snuł 
plany powrotu do Kliczkowa. Chciał tu osiąść na sta-
łe i poświęcić się wyłącznie twórczości literackiej. 
„W otoczeniu lasów i śpiewu ptaków czułbym się do-
brze” - mówił. Do drzew miał zresztą stosunek wręcz 
nabożny. W takiej właśnie scenerii, kojącej i spokoj-
nej, a jednocześnie dającej okazję do sentymentalnej 
podróży w przeszłość - szukał też, jak sam pisał, sił 
do walki z nieuleczalną chorobą. 

„Jestem szczęśliwy, że jestem chory, … właśnie  
w ten sposób… że przychodzi to wszystko do mnie… 
ten świat dawno zapomniany. Ten świat, który zda-
wałoby się nigdy więcej nie wróci” - to kolejny cy-
tat z jego książki. Niestety, zmarł 27 lipca 2013 r.  
w swoim domu w Brwinowie pod Warszawą, po dłu-
giej i ciężkiej chorobie. 

Mam wrażenie, że ta pamiątkowa tablica jest nie 
tylko symbolem uhonorowania Henryka Baranow-
skiego jako postaci znanej w świecie polskiej kultury, 
ale wyrazem postawy artysty, którego poczucie więzi 
ze swoją „małą Ojczyzną” w dużej mierze widoczne 
jest w całej twórczości. W licznych tekstach poże-
gnalnych, podsumowujących jego artystyczną drogę 
pojawiały się słowa o niezwykłym twórcy, „przemie-
rzającym swoją artystyczną drogę we własnym ryt-
mie, według własnych, sformułowanych przez siebie 
zasad. Warto więc pielęgnować pamięć o nim, nie-
zwykłym Człowieku, Twórcy”. 

 A ponieważ „pamięć o ludziach dotąd trwa, do-
póki pamięcią się ich karmi” ta tablica pamiątkowa 
w Kliczkowie będzie trwałym odniesieniem do na-
szych wspomnień o Nim, ku pamięci potomnych. Jak 
zapewniają władze Gminy Osiecznica odsłonięcie 
tablicy będzie początkiem kolejnych inicjatyw na 
rzecz upamiętnienia postaci Henryka Baranowskie-
go w Kliczkowie. Z inicjatywy Anny Goździk, dy-
rektorki Szkoły Podstawowej w Osiecznicy, także  
i szkoła włączy się w zachowanie pamięci o reżyse-
rze, podobne działania podejmie Biblioteka Gminna 
oraz Sołectwo. Promocją postaci zainteresowany jest 
także Zamek Kliczków. 

Jadwiga Szczurowska
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Tematem przewodnim Dni Bolesławca 20-22 
czerwca 2014 r. była historia, kultura, tradycje i oby-
czaje mieszkańców Bolesławca przybyłych z byłej 
Jugosławii oraz Kresów Wschodnich dawnej Rze-
czypospolitej. 22 czerwca 2014 r. Kresowianie nie-
zwykle uroczyście obchodzili 25. rocznicę powstania 
Bolesławieckiego Oddziału Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się posiedze-
niem Zarządu Głównego TMLiKP-W w Centrum 
Integracji Kulturalnej Orzeł. Obrady prowadził  
dr Andrzej Kamiński - prezes Zarządu Głównego,  
w obecności przedstawicieli oddziałów Towarzy-
stwa z Tychów, Opola, Krakowa, Wrocławia, Pozna-
nia, Kożuchowa, Bytomia, Wałbrzycha i Warszawy. 
Spotkaniu towarzyszyła wzruszająca inscenizacja 
wiersza Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskie-
go dziecka” (Kto ty jesteś? - Polak mały) w wykona-
niu 4-5-latków z Niepublicznego Przedszkola Jacek 
i Agatka w Bolesławcu, przygotowana przez panią 
Grażynę Raczko.

Następnie w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej 
odprawiona została uroczysta Msza św., podczas 
której został poświęcony sztandar Bolesławieckiego 
Oddziału TMLiKP-W. W asyście pocztów sztanda-
rowych Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków 
i Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Ze-
słanych na Sybir, sztandar wprowadzili: Mieczysław 
Bielecki, Mieczysław Sulikowski i Jan Sysak. Kre-
sowianom podczas Mszy św. towarzyszyła „Pieśń  
o Madonnie Lwowskiej” i „Ballada o Jurku Bitscha-
nie”, wykonywane przez prof. Michalinę Groniec  

z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. 

Po Mszy św., w asyście Miejskiej Orkiestry Dę-
tej Bolesławiec pod batutą Jana Chojnackiego, wy-
ruszył pochód pod obelisk na Placu Wolności przed 
dworcem kolejowym. Obelisk z tablicą: „50 lat minę-
ło... 17 wrzesień 1945-1995. Przybyliśmy z Kresów 
Wschodnich - pozostaliśmy tutaj. Będziemy. Osad-
nicy” został odsłonięty 17 września 1995 r., w 50. 
rocznicę przybycia pierwszego transportu Polaków 
z byłych Kresów Rzeczypospolitej. Prezydent Bo-
lesławca Piotr Roman przemawiając podkreślił jak 
ważne jest zachowanie własnej tożsamości, a także 
przekazywanie młodemu pokoleniu Polaków histo-
rii ich rodzin i ziem, na których urodzili się ich pra-
dziadowie. Stwierdził, zwracając się do młodzieży, 
że świadomość i znajomość przeszłości jest funda-
mentem budowania przyszłości. Wielką atrakcją tej 
części uroczystości byli ułani - gimnazjaliści z koła 
historycznego im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich, 
którzy przybyli na pięknych koniach ze Stajni Ksią-
żęcej Kliczków Andrzeja Potaczka, w pełnym umun-
durowaniu, ze swoim dowódcą Grzegorzem Jankow-
skim - nauczycielem i opiekunem koła. 

Końcowa część uroczystości odbyła się wraz  
z podsumowaniem projektu „Ocalić od zapomnie-
nia” w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Jo-
anna Kupisz - nauczycielka historii i współautorka 
książki „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bo-
lesławieckich Kresowian” (obok Ewy Ołenicz-Ber-
nackiej i Anny Puk), pełniąca honory gospodarza, 
prowadząca uroczystość - powitała licznie przy-

Prezes TMLiKPW Michał Wojdyła 25-lecie TMLiKPW, pod obeliskiem na pl. Wolności
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byłych gości, w szczególności Kresowian, którzy  
w tym dniu po raz pierwszy zobaczyli opublikowane 
swoje biogramy opracowane przez 99 uczniów bole-
sławieckich szkół, nierzadko ich wnuków, pod kie-
runkiem 17 nauczycieli. 

Stanisława Zięcik przedstawiła początki zasie-
dlenia Bolesławca przez Polaków przybywających  
z różnych stron Europy i świata po II wojnie świato-
wej: 25-letnią działalność bolesławieckiego oddzia-
łu TMLiKP-W przybliżyli: Stanisława Balawender, 
która opowiedziała o formach integracji Kresowian 
na terenie Bolesławca, wycieczkach do miejsc uro-
dzenia i bitew oraz sanktuariów, o pomocy kościołom 
na Kresach oraz wmurowaniu pamiątkowej tablicy  
w kościele Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja  
w Bolesławcu oraz Mieczysław Sulikowski, który 
mówił o działaniach Towarzystwa w mieście szcze-
gólnie podkreślając współpracę z młodzieżą GS  
nr 2 i ZSOiZ.

Jubileusz 25-lecia był okazją do uhonoro-
wania medalami i odznaczeniami osób, które  
z wielkim zaangażowaniem wspierają i promują dzia-
łalność Towarzystwa. Medale 25-lecia otrzymały: 
Ewa Lijewska-Małachowska - dyrektor BOK-MCC 
i Anna Bober-Tubaj - dyrektor Muzeum Ceramiki. 
Złotą Odznakę TMLiKP-W otrzymała Barbara Smo-
leńska - koordynatorka akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”.

Maria Subik dyrektor GS nr 2 przypomniała ze-
branym, że książka zawierająca wspomnienia bole-
sławieckich Kresowian jest drugą publikacją, będącą 
owocem współpracy Muzeum Ceramiki i szkoły. Po-
dziękowała Kresowianom za współpracę, serdeczne 
rozmowy z uczniami, cierpliwość i przekazanie hi-

storii ich dzieciństwa. 
Anna Bober-Tubaj zaakcentowała wielki wkład 

pracy i zaangażowanie nauczycieli i uczniów, któ-
rzy przygotowali liczącą ponad 60 biogramów 
publikację, opatrzoną interesującym materiałem 
zdjęciowym. W imieniu organizatorów projektu po-
dziękowała uczniom i nauczycielom, którzy odebrali 
podziękowania i dyplomy za kierowanie i opiekę nad 
zespołami uczniowskimi opracowującymi biogramy, 
zaangażowanie, bezinteresowność i nadzór meryto-
ryczny od prezydenta Bolesławca Piotra Romana.

Michał Wojdyła - prezes Bolesławieckiego  
Oddziału Towarzystwa - podziękował za współpracę  
i zaangażowanie władz miasta, starosty, wójtów 
gmin, GS nr 2, Muzeum Ceramiki, BOK-MCC oraz 
członkom Towarzystwa, dzięki którym jubileusz 
miał uroczysty charakter i dla Kresowian był wiel-
kim przeżyciem. 

Uczniowie - autorzy biogramów - wręczyli książ-
ki „swoim Kresowianom”, którzy reagowali niezwy-
kle emocjonalnie i bez wahania można stwierdzić,  
że był to najbardziej wzruszający moment obchodów 
jubileuszu Towarzystwa. Na zakończenie odbył się 
koncert pieśni patriotycznych, przygotowany przez 
uczniów GS nr 2 pod kierunkiem Justyny Rapy. 

W tym dniu na pl. ks. Jerzego Popiełuszki prezen-
towały się bolesławieckie szkoły: SP nr 3, Miejskie 
Zespoły Szkół nr 1, 2 i 3 oraz ZSOiZ w specjalnie 
przygotowanym repertuarze. Wystąpił również zespół 
wokalno-instrumentalny Winne Grona z Zielonej Góry 
oraz zespoły młodzieżowe Howerla i Nadija.

Joanna Kupisz, Stanisława Zięcik

25-lecie TMLiKPW, pod obeliskiem na pl. Wolności, Bolesławiec 22 czerwca 2014 r.
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W dniach 18 i 19 października 2014 r. czterdzie-
stu członków Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Solidarność z Bolesławca uczestniczy-
ło w uroczystych obchodach 30. rocznicy męczeń-
skiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W kościele 
św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu 
odbyły się główne uroczystości upamiętniające to 
wydarzenie. W niedzielę 19 października o godz. 
18.00 została odprawiona Msza św., której prze-
wodniczył i homilię wygłosił ks. bp Józef Guzdek.  
Ordynariusz polowy w trakcie homilii określił  
bł. ks. Jerzego Popiełuszkę jednym z największych 
współczesnych proroków, męczennikiem walki  
o wolność i niezłomnym symbolem moralnego 
oporu przeciwko złu komunizmu. Ubolewał jed-
nak, że w wolnej Polsce, jego wizerunek zatarł się  
bardzo szybko w pamięci wielu osób. Po zakończe-
niu tej podniosłej i wzruszającej uroczystości odbył 
się koncert zatytułowany „Wierzę w świętych obco-
wanie”, w wykonaniu m.in. Anny Seniuk i Cezarego 
Pazury, w którym wykorzystano teksty o kapelanie 
Solidarności autorstwa św. Jana Pawła II. 

Obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki przypomniały wielu bolesławia-
nom powiązania księdza z naszym miastem i rolę, 
jaką odegrał w środowisku tutejszej Solidarności.

Zwłaszcza należy tu wspomnieć o ostatniej nie-
dzieli września 1984 r. Wówczas w comiesięcznej 
Mszy św. w kościele na warszawskim Żoliborzu 
uczestniczyła grupa około stu członków i sympaty-
ków NSZZ Solidarność z Bolesławca.

Po Mszy św. delegacja tej grupy, w skład której 
weszli między innymi: Elżbieta Pawłowska, Fran-
ciszek Kozdra, Jan Filipek, Zenona Dutkowska,  
śp. Władysław Dąbrowski, śp. Anna Gałąszczak i au-
tor niniejszego artykułu, wzięła udział w spotkaniu  
z ks. Jerzym. Finałem tego spotkania było zaproszenie 
kapłana do Bolesławca. Ks. Jerzy Popiełuszko miał 
odprawić Mszę św. w intencji Ojczyzny w kościele 
Chrystusa Króla przy ul. Jana Pawła II (w tamtym 
czasie ul. Władysława Broniewskiego) 13 grudnia 
1984 r. Do wizyty w Bolesławcu jednak nie doszło. 
Bóg napisał inny scenariusz. W październiku 1984 r. 
ks. Jerzy został bestialsko zamordowany przez funk-
cjonariuszy komunistycznej policji politycznej.

Dla uczczenia pamięci o tym wspaniałym czło-
wieku, w pierwszą rocznicę Jego śmierci przedsta-
wiciele bolesławieckiej Solidarności zamontowali  
w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim 
Żoliborzu tablicę pamiątkową ku czci księdza Jerze-
go. Wielkim poświęceniem i odwagą przy jej wyko-
naniu i montażu wykazali się między innymi: Fran-

Tablice upamiętniające męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
ufundowane przez bolesławian

Pielgrzymka bolesławian do grobu ks. J.Popiełuszki, I rocznica śmierci, październik 1985 r.
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ciszek Kozdra, śp. Mieczysław Karol, Jan Filipek  
i Adam Dziedziczak.

Pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce była żywa 
wśród bolesławian także w kolejnych latach. W 10. 
rocznicę Jego śmierci w kościele Chrystusa Króla  
w Bolesławcu została odsłonięta pamiątkowa tablica. 
Honorowym gościem biorącym udział w tych uro-
czystościach była matka ks. Jerzego pani Marianna 
Popiełuszko.

W grudniu 2009 r. papież Benedykt XVI podpisał 
dokument stwierdzający męczeństwo ks. Jerzego Po-
piełuszki, a 6 czerwca 2010 r. - ogłosił Go błogosła-
wionym. Zaszła więc konieczność wykonania nowej 
tablicy oddającej świętość księdza. Tablica ta została 
odsłonięta w kościele pw. Chrystusa Króla w Bole-
sławcu w dniu beatyfikacji. Poprzednia trafiła do Izby 
Pamięci Solidarności, która mieści się w Bolesławcu 
przy ul. Karpeckiej 5.

Rok 2014, w którym obchodzono 30. roczni-

cę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
przyniósł jeszcze jeden ważny zapis, szczególnie dla 
osób związanych z Solidarnością. Stanowił on do-
pełnienie dotychczasowych zabiegów, mających na 
celu zachowanie dla potomnych pamięci o księdzu  
i znaczeniu jego życia oraz śmierci. W dniu 25 sierp-
nia 2014 r. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów w Watykanie dekretem ustanowiła:

BŁOGOSŁAWIONEGO 
JERZEGO POPIEŁUSZKĘ, 

KAPŁANA I MĘCZENNIKA, 
PATRONEM PRZED BOGIEM 

CZŁONKÓW NIEZALEŻNEGO 
SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU 

ZAWODOWEGO SOLIDARNOŚĆ.

Zbigniew Razik

Tablica poświęcona ks. Jerzemu Popiełuczce, wmurowana przez bolesławiecką Solidarność w 1985 r.
w kościele St. Kostki w Warszawie
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Do kalendarza bolesławieckich imprez kultu-
ralnych wpisały się autorskie musicale tworzone 
przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum Samo-
rządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir.  
Te niezwykłe wydarzenia już dwukrotnie zgromadzi-
ły, bagatela, grupę około stu uczniów, kilku znanych 
artystów bolesławieckich i równie liczne grono od-
biorców.

Cała historia z musicalami rozpoczęła się  
w 2012 r., kiedy to w ramach rządowego projektu 
ograniczania przestępczości i aspołecznych zacho-
wań „Razem bezpieczniej” realizowanego przez GS 
nr 2 narodziła się idea stworzenia widowiska muzycz-

nego, które poruszy sprawy ważne i bliskie współcze-
snej młodzieży, widziane jej oczami. Założenie było 
proste - to młodzi ludzie wykreują swoich bohaterów, 
ich dramaty i pragnienia. Należało tylko stworzyć od-
powiednią atmosferę, by grupa utalentowanych, po-
mysłowych, twórczych nastolatków chciała przelać 
na papier, wyśpiewać, zawrzeć w ekspresyjnym ru-
chu wszystkie swoje obserwacje, dylematy, pytania. 
Pod opieką nauczycielek: Ewy Chrobot, Małgorza-
ty Janowskiej i Justyny Rapy gimnazjaliści zgłębiali 
tajniki tworzenia autorskiego scenariusza, doskonalili 
umiejętności wokalne i taneczne. Po kilkumiesięcz-
nej pracy oddali pod ocenę licznej publiczności spek-

Musical w wykonaniu bolesławieckich uczniów 
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takl muzyczny pod tytułem „Schodami do nieba”. 
Tytuł widowiska nawiązywał do kluczowej myśli, na 
kanwie której narodził się scenariusz. Jak mówi jedna 
z głównych bohaterek: „Schody i niebo - każdy musi 
znaleźć swoje schody do nieba i nawet jeśli ktoś nam 
je wskaże, wejść po nich musimy sami do swojego 
szczęścia. Warto jednak pamiętać, że bez przyjaciela 
trudno się idzie gdziekolwiek”.

Jesienią 2013 r. GS nr 2 zaangażowało się w reali-
zację kolejnego nowatorskiego projektu profilaktycz-
nego realizowanego w ramach programu „Profilak-
tyka i Pasje”, dofinansowanego przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej oraz Gminę Miejską Bolesła-
wiec w ramach rządowego programu „Bezpieczna  
i przyjazna szkoła”. Do współpracy w realizacji nowe-
go programu zostali zaproszeni znani bolesławieccy 
artyści: Wojciech Szajwaj - kompozytor i gitarzysta, 
Grzegorz Matoryn, który poprowadził z młodzieżą 
zajęcia fotograficzne, w efekcie których powstała 
wystawa zdjęć oraz Michał Szwed - współtwórca 
filmu edukacyjnego pod znamiennym tytułem „Prze-
budzenie” - jego premiera odbyła się 3 lutego 2014 r.  
w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. „Przebudze-
nie” to 11-minutowy film o samotności i skutkach 
braku zainteresowania rodziców problemami dzieci, 
który został zrealizowany przy współpracy Komendy 
Powiatowej Policji. Ma on jednak pozytywne zakoń-
czenie po nieprzyjemnym „przebudzeniu się” boha-
tera na policji. Zarówno twórcami tego autorskiego 
dzieła filmowego, jak i odtwórcami ról zostali sami 
uczniowie. Dzięki wsparciu rodziców wiele scen po-
wstało w autentycznych pieleszach domowych. Osta-
teczny efekt pracy gimnazjalistów - film „Przebudze-
nie” - obejrzało 1300 uczniów bolesławieckich szkół.

W ramach programu „Profilaktyka i Pasje”  
- skierowanego do uczniów gimnazjum, którzy 

własne pasje, inspiracje, frustracje przekuli na dzia-
łania - powstało wspólne dzieło - musical „Samot-
ność - wróg czy przyjaciel”. W założeniach projektu 
na pierwszym miejscu stanął kluczowy cel - skupić 
wokół pomysłu różnorodnych młodych ludzi, którzy  
w trakcie pracy wokół spektaklu będą rozwijać swoje 
pasje, a jednocześnie uczyć się zupełnie nowych ról. 
Grupie opiekunów, wśród których znaleźli się Woj-
ciech Szajwaj, odpowiedzialny za przygotowanie 
muzyczno-wokalne oraz Ewa Chrobot, Małgorzata 
Janowska i Justyna Rapa, udało się zarazić swoją 
pasją ponad osiemdziesięciu uczniów zarówno z ma-
cierzystego gimnazjum, jak i innych bolesławieckich 
szkół. Trzymiesięczna praca wokół musicalu, ogrom-
ne zainteresowanie i zaangażowanie uczniów po raz 
kolejny udowodniły, że szkoła może być miejscem 
przyjaznym młodzieży, alternatywą dla wagarów  
i czynników przestępczych, umożliwi wspólne re-
alizowanie pasji, spędzanie wolnego czasu w dużej 
grupie, w której każdy jest swoistą indywidualno-
ścią. Kolejne godziny zajęć były wielkim wyzwa-
niem zarówno dla uczniów, jak i samych opiekunów 
projektu. Różnorodność gustów, form przyciągnęła 
zwolenników poezji śpiewanej, raperów, miłośników 
mocnego uderzenia, tancerzy break dance, street dan-
ce - młodych ludzi, którzy dotychczas nieufnie anga-
żowali się w życie szkoły, a także tych, którzy przyszli 
z wieloma pomysłami, nie tylko na siebie. Końcowe 
dzieło - musical „Samotność - wróg czy przyjaciel”  
- stało się uwieńczeniem wspólnych pasji, twórczego 
trudu, zapału, ale przede wszystkim świadectwem, 
że ludzi więcej łączy niż dzieli. Spektakl był wysta-
wiany dla uczniów bolesławieckich szkół i rodziców  
w styczniu 2014 r. w sali kina Forum. Ogromne zaan-
gażowanie nastoletnich aktorów, tancerzy, muzyków 
i wokalistów sprawiło, że widowisko zrobiło kolosal-
ne wrażenie na widzach, a na ręce młodych wyko-
nawców spłynęły liczne podziękowania i gratulacje.

W planach grupy nauczycieli i uczniów GS nr 2 
mocno zakotwiczyła się myśl, że nowy rok szkolny 
staje się okazją do nowych działań wokół kolejnego 
musicalu. Dotychczas bardzo mocno osadzali swe 
widowiska w realiach życia współczesnego nastolat-
ka i jego rodziny. Działania te potwierdzają słuszność 
słów wypowiedzianych w spektaklu - to ludzie two-
rzą otaczającą ich rzeczywistość, dokonują wyborów, 
ustalają priorytety. Samotność staje się naszym wro-
giem, którego pokonać może tylko przyjaźń, wspar-
cie i empatia innych ludzi.

Małgorzata Janowska 

Uczestnicy warsztatow fotograficznych
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Pod takim hasłem odbywa się coroczna uroczy-
stość „Pan Prezydent Zaprasza”, podczas której pre-
zydent Bolesławca spotyka się z najzdolniejszą mło-
dzieżą uczęszczającą do miejskich szkół.

Po raz pierwszy na taką uroczystość ucznio-
wie zostali zaproszeni 4 czerwca 1997 r. przez ów-
czesnego prezydenta Józefa Króla. Jak przed laty, 
tak i obecnie, idea i cele uroczystości nie zmieniły 
się. Spotkania służą integracji środowisk szkolnych  
i upowszechnianiu osiągnięć szkół, a tym samym na-
uczycieli, uczniów i rodziców. 

Organizację, prowadzenie i oprawę artystyczną 
18. uroczystej gali 24 czerwca 2014 r. przygotowało 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesła-
nych na Sybir. Myślą przewodnią uroczystości były 
słowa Krzysztofa R. Jaśkiewicza „Talent był i pozo-
stanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć 
otrzymuje go tylko jednostka”. W obecności władz 
samorządowych, rodziców i nauczycieli nagrodzono 
136 uczniów z dziesięciu miejskich szkół: Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej, Szkoły Pod-
stawowej nr 4 im. Jana Matejki, Prywatnej Szkoły 
Podstawowej Oxpress, Zespołu Szkół Pijarów im. 
ks. Stanisława Konarskiego, Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1, Miejskiego Zespołu Szkół nr 2, Miejskie-
go Zespołu Szkół nr 3, I Prywatnego Gimnazjum,  
II Prywatnego Gimnazjum im. kpt. Krzysztofa Ba-
ranowskiego i Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. 

Polaków Zesłanych na Sybir. 
Uczniowie występowali pod umownym określe-

niem „Złota setka bolesławieckich talentów” - talen-
tów rozumianych jako interakcja wielu czynników 
- uzdolnień twórczych, umiejętności radzenia sobie  
z przeciwnościami, osobowości i środowiska sprzyja-
jącego rozwojowi uczniów. Certyfikaty „Talent Roku 
2014” oraz pamiątkowe, grawerowane pióra trafiły 
do uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach 
i zawodach sportowych, promując tym samym nasze 
miasto w skali województwa, kraju, jak również poza 
nim. Młodzież wyróżniona została w następujących 
kategoriach: interdyscyplinarnych, matematyczno-
-przyrodniczych, artystycznych, humanistycznych, 
lingwistycznych, edukacji dla bezpieczeństwa oraz 
w sporcie. Nad przebiegiem uroczystości czuwali 
konferansjerzy: Małgorzata Janowska i Tomasz Mar-
kowski, a uświetniały ją występy utalentowanych 
gimnazjalistów z GS nr 2.

Wyróżnienia przyznano w następujących katego-
riach:

UZDOLNIENIA 
INTERDYSCYPLINARNE: 

 Magdalena Cichorzewska, Piotr Filistyński,  
Weronika Kaźmierczak, Mateusz Kwieciński, Kata-
rzyna Marusiak, Monika Marusiak, Paulina Owerko, 
Dominika Perdon, Klaudia Petters, Laura Przydróżna, 

Gala „Talent Roku 2014”
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Agata Rompała, Katarzyna Strojek, Ewa Udzielak, 
Karolina Wolska.

SPORTOWCY: 

Kinga Benesz, Bartosz Bernacki, Damian Bier-
nacki, Maciej Buciak, Tobiasz Burzyński, Barbara 
Busłowicz, Katarzyna Chyła, Jakub Ciśla, Martyna 
Czerner, Arek Domański, Mateusz Duda, Marcel 
Dul, Roman Durda, Patrycja Faryna, Piotr Gadziń-
ski, Weronika Godek, Adam Goleński, Klaudia Gra-
barz, Kacper Grela, Klaudia Hola, Dominik Janiec, 
Eryka Janiec, Sylwia Jaźwicz, Julita Jośko, Iza Kale-
nik, Krystian Karaban, Aneta Klementowska, Agata 
Knapik, Jakub Kowalonek, Ola Kunecka, Joel Kusi-
ciel, Maciej Leszczyński, Dagmara Luszka, Natalia 
Łomańska, Dominik Medyński, Przemysław Mien-
culewicz, Wiktoria Młodzińska, Wojciech Mocny, 
Martin Nakonieczny, Aleksandra Niezgoda, Joanna 
Ośko, Bartosz Pachom, Grzegorz Paleń, Jakub Pa-
treuha, Patryk Patreuha, Patryk Pirożek, Magdalena 
Polańska, Marcin Polański, Kacper Popławski, Jakub 
Rissman, Anna Rudek, Krystian Smolarek, Dominik 
Stec, Stanisław Strzelecki, Izabela Tkaczyk, Mateusz 
Tofil, Radosław Wasik, Jadwiga Węglicka, Julita Wę-
glicka, Maciej Wilk, Wiktor Wilk, Oliwia Ziembikie-
wicz.

NAUKI 
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE, 

EKOLOGIA: 

Konrad Andruchów, Wiktor Baranowski, Kamil 
Biegała, Tomasz Janeczek, Aleksandra Kaźmierczak, 
Sławomir Męczyński, Julia Midera, Szymon Ostrow-
ski, Cyprian Pełka, Wioleta Romanowska.

HUMANIŚCI, 
UZDOLNIENIA LINGWISTYCZNE: 

Julia Babijczuk, Bartosz Baranowski, Izabela 
Bendkowska, Dominik Chlastawa, Ewelina Dubiel, 
Julia Fulczyńska, Paulina Gajewska, Maria Koplin, 
Klaudia Kotwica, Angelika Koziarska, Marta Mucha, 
Piotr Siarkowski, Maja Siegień, Artur Skalny, Karo-
lina Zdunek.

UZDOLNIENI ARTYSTYCZNIE: 

Jakub Betliński, Katarzyna Czech, Kamil De-
karz, Aleksandra Dobies, Marcin Dudyński, Alicja 
Fulczyńska, Kacper Gajda, Julia Gołębiowska, Alek-
sandra Kiepura, Marta Kozłowska, Julia Kret, Remi-
giusz Kurowski, Elisa Laudani, Dorota Leszczyńska, 
Aldona Ławniczak, Dawid Matyjewicz, Piotr Mazur, 
Adrian Niewiadomski, Maja Nuckowska, Mateusz 
Oleksiak, Dagmara Parchimowicz, Mateusz Paszek, 
Katarzyna Rozmus, Eliza Sondaj, Agata Stachowiak, 
Magdalena Szewc, Radosław Szweda, Paulina Wa-
lęga, Gabriela Widera, Anna Wróblewska, Martyna 
Zarzycka, Julia Zatylny.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA: 

Olga Bajer, Jacek Garmider, Jakub Mazur.

Na zakończenie prezydent Piotr Roman podzię-
kował dyrektorom, nauczycielom i rodzicom za trud 
rozwijania zainteresowań i pasji uczniów oraz wspie-
ranie i mobilizowanie do wysiłku. 77 nauczycieli 
i trenerów otrzymało dyplomy opiekuna „Talentu 
Roku 2014”.

Ewa Szajwaj

Gala „Talent Roku 2014”
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W latach trzydziestych XX wieku w Bolesławcu 
(Bunzlau), podobnie jak w innych miastach położo-
nych na terenie ówczesnych Niemiec, podejmowano 
działania mające na celu ochronę ludności cywilnej 
na wypadek wojny. Pomysł utworzenia niemieckich 
oddziałów obrony cywilnej powstał w roku 1933. 
Zatwierdził go ówczesny minister lotnictwa Rzeszy 
Hermann Göring. Początkowo obrona przeciwlot-
nicza (Luftschutz, LS) zależna była od paramilitar-
nej organizacji podległej ministerstwu lotnictwa  
Reichsluftschutzbund (RLB). Ówczesne czasopisma,  
w tym specjalistyczny miesięcznik „Luftschutz”, wy-
pełnione były reklamami materiałów koniecznych 
do przebudowy wnętrz piwnic na potrzeby schronu 
przeciwlotniczego (Luftschutzkeller, LSK). Ulegając 
propagandzie, wiele osób decydowało się na tworze-
nie takich pomieszczeń, wprowadzono też dotacje, 
które przyznawano inwestorom schronów w piw-
nicach nowobudowanych domów. Na terenie Bole-
sławca inwestycje tego typu powstały pod koniec lat 
trzydziestych m.in. na osiedlu przy ulicy Lubańskiej.

Rynek firm produkujących materiały potrzebne 
do przebudowy piwnic był imponujący. Firmy: Ha-
zet, Auer, Mannesmann, Mauser, Dräger, Piller, Feu-
gas oferowały agregaty prądotwórcze, uszczelniacze 
do drzwi, włazy ewakuacyjne wraz z filtrami, stalowe 

szafy i ogniotrwałe drzwi oraz wiele innych elemen-
tów, które mogły przydać się do przetrwania wielu 
godzin pod gruzami budynku.

W latach czterdziestych XX wieku w Bolesław-
cu rozpoczęto budowę szczelin przeciwlotniczych 
(Deckungsgraben) oraz różnego typu schronów  
(Luftschutz Raum, LSR). Szczeliny przeciwlotnicze 
budowano tak, by poszczególne odcinki podziemnych 
korytarzy położone były względem siebie pod kątem 
90 stopni, aby odłamki pocisku nie raziły wszystkich 
ukrywających się tam ludzi. Kilka szczelin przeciw-
lotniczych znajduje się na terenach bolesławieckich 
plant miejskich oraz przy ul. Zgorzeleckiej nieopodal 
Powiatowego Zespół Szkół i Placówek Specjalnych. 
Jedna, już niewidoczna, zlokalizowana była na tere-
nie parku przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów. 

Podziemne schrony zwykle powstawały przy bu-
dynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy, 
szkołach i szpitalach, wiele z nich budowano w par-
kach i na terenach plant miejskich. Konstrukcje po-
wstawały najczęściej z prefabrykatów betonowych, 
cegieł lub odlewano je z betonu. Nadzór nad ich bu-
dową powierzono organizacji noszącej nazwę Służba 
Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst, RAD). 

Budynki wyposażone w schrony posiadały spe-
cjalne oznaczenie. Od 1944 r. na właścicielach  

Szczelina przeciwlotnicza na skrzyżowaniu ul. Sądowej i Grunwaldzkiej 
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i administratorach nieruchomości ciążył obowiązek 
oznakowania elewacji budynków mieszczących LSR. 
Na ścianach malowano białą farbą charakterystyczne 
strzałki kierunkowe (LS-Pfeile) wskazujące miejsce 
lokalizacji schronu. Pionowe oznaczenie wskazy-
wało okna lub wyjścia ewakuacyjne, poziome - wej-
ścia do LSR, poziome w połączeniu z pionową linią  
- miejsce łączenia schronu pomiędzy dwiema kamie-
nicami, wężyk oznaczał wlot powietrza. 

W Bolesławcu zachowało się kilkanaście miejsc, 
w których zlokalizowano schrony. Na budynkach 
przy ul. Komuny Paryskiej i Wybickiego można 
odnaleźć tego typu specjalne oznakowanie malowa-
ne na fasadach. Z kolei przy ul. 1 Maja oraz Armii 
Krajowej widoczne są kraty (pokrywy filtrów) wy-
produkowane przez firmę Mannesmann. Te ostatnie 
spełniały również funkcje wyjść ewakuacyjnych, ale 
ich podstawowym zadaniem było filtrowanie powie-

Kamienica przy ul. Józefa Wybickiego z widocznymi na fasadzie strzałkami wskazującymi wyjścia ewakuacyjne

Klapa ewakuacyjna znajdująca się w chodniku przy  
ul. Armii Krajowej 2

Szczelina przeciwlotnicza w parku przy ul. Zgorzeleckiej
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trza. Kraty były zintegrowane z systemem ręcznych 
pomp, które dostarczały świeże powietrze do wnętrza 
piwnic. Ciekawostką jest to, że pompy wytwarzając 
nadciśnienie wypychały jednocześnie zużyte powie-
trze przez specjalne śluzy. 

Wyposażenie LSR zwykle zawierało sprzęt gaśni-
czy, hełmy, maski przeciwgazowe, stacjonarne filtry 
powietrza, łóżka lub drewniane ławki, koce, zbior-
niki wody pitnej i zapasy żywności, a także toalety.  
W niektórych schronach znajdowały się nawet prze-
ciwgazowe maski dla niemowląt. Osoba zajmująca 
się dzieckiem musiała wtłaczać powietrze specjal-
nym miechem do wnętrza skafandra pełniącego 

funkcje maski. Specjalna szybka pozwalała doglądać 
szczelnie zamknięte dziecko. LSR posiadał także dru-
gie wyjście, będące dodatkowo czerpnią powietrza, 
które było tak skonstruowane, że w razie zawalenia 
się ścian budynków nie ulegało zagruzowaniu. Po-
mieszczenie w zależności od wielkości schronu mo-
gło pomieścić od 40 do 180 osób. Podziemne kon-
strukcje nie chroniły przed bezpośrednim uderzeniem 
pocisku, a jedynie przed falą uderzeniową i odłamka-
mi. Mimo że pomieszczenia były specjalnie wypo-
sażane, w trakcie nalotów w innych rejonach Rzeszy 
(w Dreźnie) ujawniały się defekty. Wadą LSR była 
niska odporność ogniowa obiektu, stalowe drzwi co 

Schron wartowniczy przy ul. Orlej 3 Drzwi gazoszczelne na osiedlu przy ul. Lubańskiej

prawda zabezpieczały przed dostaniem się do wnę-
trza ognia, ale wysoka temperatura wraz z wydzie-
lającym się tlenkiem węgla przenikała do wnętrza 
uniemożliwiając tym samym przeżycie ludziom 
przebywających we wnętrzu schronu. 

Tego typu schrony istnieją do dziś, m.in. w oko-
licach Sądu Rejonowego oraz Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych.

Poza rozlokowanymi na terenie miasta podziem-
nymi schronami przeciwlotniczymi, opracowano 
szereg innych konstrukcji naziemnych, które miały 
chronić wartowników, obsługę obrony przeciwlot-
niczej, a także wojskowych obserwatorów. Schrony 

tego typu, zwane Ein Mann Bunker, były zwykle 
wyprodukowane z betonowych kręgów, rzadziej  
z metalu i posiadały otwory obserwacyjne. Można je 
zobaczyć m.in. na terenie dawnych zakładów Con-
cordia przy ul. Orlej oraz przy ul. Cieszkowskiego,  
w pobliżu ronda. Jeszcze kilka lat temu podobne kon-
strukcje były widoczne przy wiadukcie kolejowym.

Bolesławiec kryje też bardziej zamaskowane 
schrony dla ludności cywilnej, które znajdują się pod 
nasypem kolejowym pomiędzy ulicami Bohaterów 
Getta a Stanisława Staszica. Można zaliczyć je do 
tzw. tuneli przeciwlotniczych (Luftschutz Stollen): 
długie na około 25 metrów korytarze posiadają dwa 
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wejścia: główne i awaryjne, wewnątrz znajdują się 
też dwie toalety.

Działalność organizacji Luftschutz obejmowa-
ła nie tylko obronę ludności cywilnej. W jej skład 
wchodziły także oddziały defensywne. Specjalne 
jednostki LS obserwowały niebo w celu wykrycia 
zagrożenia z powietrza i współpracowały z obsługą 
dział przeciwlotniczych. Organizacja Luftschutz mia-
ła także oddziały obrony pożarowej oraz policji, które 
podejmowały akcje ratunkowo-gaśnicze i pilnowały 
dopełnienia obowiązków zaciemniania pomieszczeń, 
w tym m.in. sprawdzały zasadność używania lamp 
wiązkowych (lamp posiadających nakładki częścio-
wo przysłaniające emisję światła tak, aby nie było 
ono widoczne z dużej wysokości). Luftschutz prowa-
dziła też zakrojone na szeroką skalę działania propa-
gandowe i szkoleniowe.

W ramach obowiązujących od 1949 r. przepisów, 
polska Obrona Cywilna w latach pięćdziesiątych XX 
wieku przeprowadziła inwentaryzację schronów, 
wpisując je na listę obiektów służących ludności cy-
wilnej w przypadku ataku atomowego. Wymieniono 

stare wyposażenie na agregaty filtrowentylacyjne 
(RM-150), wprowadzono innego typu klapy włazów 
(WKS-150) oraz filtropochłaniacze (FP-75). Ponad-
to niemieckie oznaczenia na ścianach i urządzeniach 
filtrujących zamieniono na polskie nazewnictwo.  
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pewna ilość 
schronów została wtórnie wykorzystana na potrzeby 
magazynów i lokali handlowo-usługowych. Wraz  
z upływem lat część obiektów zabezpieczono po-
przez zamurowanie wejść lub całkowite zasypanie. 
Schrony Luftschutz są niemymi świadkami minionej 
historii. Warto zwrócić na nie uwagę, dopóki jeszcze 
istnieją, ponieważ wiele z nich znika wraz z licznymi 
w naszym mieście inwestycjami budowlanymi.

Schrony przeciwlotnicze znajdowały się także na 
terenie zlokalizowanych w Bolesławcu i okolicach 
dużych zakładów pracy. M.in. Zakłady Chemiczne 
Wizów w Łące (Wiesau) posiadały dwa obiekty ukry-
te i jeden schron wolnostojący LSR, wybudowane  
w roku 1944.

Adam Faltyn

 Urządzenie filtrujące FP-75 w piwnicy przy ul. Daszyńskiego

Kanał powietrza w schronie przy ul. Daszyńskiego

Drzwi gazoszczelne w piwnicy kamienicy przy ul. Daszyńskiego
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Miejsce Luftschutz 
(ulica, nr) Niemiecka nazwa ulicy Czas powstania Uwagi 

1-go Maja 8 Schloßstraße Lata 30. XX w. LSK
Armii Krajowej 2 Klosterstraße Lata 30. XX w. LSK
Bankowa 12 Zahnstraße 1937 LSR
Bohaterów Getta Zeppelinpromenade Lata 30.-40. XX w. Luftschutz Stollen

Mikołaja Brody 12 Straße der SA Lata 30. XX w.
LSK pod budynkiem szkoły 
oraz LSR już nieistniejący 
na terenie boiska

Bolesława Chrobrego 1a Hitlerstraße Lata 30. XX w. LSR
Bolesława Chrobrego 3 
(nasyp za budynkiem) Hitlerstraße Lata 30.-40. XX w. Luftschutz Stollen

Augusta 
Cieszkowskiego Pluskalstraße Lata 30.-40. XX w. Ein Mann Bunker

Ignacego Daszyńskiego 
7/8, 13a, 14/15, 9/10 Bahnhofstraße Lata 30. XX w. LSK

Jeleniogórska 4 Löwenberger 
Landstraße Lata 30. XX w.

trzy obiekty na 
terenie szpitala, LSR, 
Deckungsgraben

Karola Miarki 23 Friedrichstraße Lata 30. XX w. LSK
Kościelna 11/12 Kath. Kirchplatz Lata 30. XX w. LSK

Komuny Paryskiej 6 Löwenbergerstraße Lata 30. XX w.

w piwnicach budynku 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. mjra H. 
Sucharskiego w Bolesławcu, 
LSR

Lubańska 47, 49, 51, 59, 
61, 63, 65, 67, 69 Eckersdorferstraße lata 1938-1939 LSK

Adama Mickiewicza 8/9 Poststraße Lata 30. XX w. LSK
Ogrodowa 1/2 Gartenstraße Lata 30. XX w. LSK
Orla 3 Concordiastraße Lata 30.-40. XX w. Ein Mann Bunker
Rynek 4/5, 1/5, 38/39 Markt Platz 1937 LSK

Sądowa 1 Grünstraße Lata 30. XX w. pod budynkiem dawnego 
gimnazjum, LSR 

skrzyżowanie 
ulic Sądowej i 
Grunwaldzkiej

Grünstraße /
Lutherstraße Lata 30.-40. XX w. szczelina przeciwlotnicza

Ślusarska 5/6 Vogelsangstraße Lata 30. XX w. LSK
H. i W. Tyrankiewiczów 
(park) Schützenstraße Lata 30.-40. XX w. szczelina przeciwlotnicza

Józefa Wybickiego 10 Opitzstraße Lata 30. XX w. LSK

Zgorzelecka 19 Görlitzerstraße Lata 40. XX w. LSK, obecnie budynek firmy 
Gemax 

Zgorzelecka (park) Görlitzerstraße 1944 szczelina przeciwlotnicza
Al. Tysiąclecia 30, 48 Haynauer Landstraße 1938 LSR

Obiekty Luftschutz zidentyfikowane przez autora:
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IV Twórczość i pasje współczesnych bolesławian

Wiesława Goryczka, plastyczka, absolwentka 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych  
w Poznaniu, przez lata związana była z Bolesławcem. 
Pracę pedagogiczną w zakresie nauczania plastyki 
rozpoczęła w szkolnictwie podstawowym, później 
w szkołach średnich: w Zespole Szkół Zawodowych 
im. H. Sucharskiego w klasach o kierunku ceramik-
-zdobnik, w Zespole Szkół Handlowych i Usługo-
wych, a w Młodzieżowym Domu Kultury prowadzi-
ła pracownię plastyczną. Wielokrotnie nagradzana. 
Szczyci się również nagrodami zdobywanymi przez 
uczestników pracowni w MDK, szczególnie z repre-
zentowania Bolesławca przez młodzież na światowej 
wystawie EXPO 2000 w Hanowerze. 

Artystka tworzy w technice olejnej, akrylo-
wej, rysuje, fotografuje, projektuje wnętrza. Jej 
prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Pol-
sce, Niemczech, Holandii, Australii oraz w Ośrod-
ku Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, 
Legnicy, Radomiu, Rzeszowie i Zielonej Górze. 

Systematycznie bierze udział w plenerach malar-
skich oraz w licznych wystawach indywidualnych  
i zbiorowych.

Danuta Maślicka: Jesteś przed kolejnym wy-
jazdem do Australii, co Ciebie tam sprowadza  
i czy myślisz o emigracji? 

Wiesława Goryczka: W Sydney czeka na nas 
rodzina, córka z mężem i wnuczkami. Australia leży 
bardzo daleko od Polski i dlatego decyzja o emigracji 
jest bardzo trudna. Rozpatrujemy taką możliwość, ale 
to nie tylko od nas zależy. Wiele do powiedzenia ma 
urząd imigracyjny, którego przepisy często się zmie-
niają i to raczej na niekorzyść. Aby otrzymać wizę 
stałego pobytu, trzeba spełnić wiele warunków, także 
finansowych. Czas pokaże, co z nami będzie. Faktem 
jest, że tęsknota ciągle nam towarzyszy; będąc w kra-
ju tęsknimy za bliskimi, w Australii za Polską.

Z Bolesławca uciekłaś do Koszalina, czy to była 
konieczność życiowa?

Na pewno nie była to konieczność życiowa, nie 
nazwałabym tego też ucieczką. Był to świadomy wy-
bór miejsca, które znaliśmy od dawna; zmiana kli-
matu z myślą o zdrowiu, ale też nieodparta potrzeba 
przeżycia czegoś nowego, świeżego. To ostatnie za-
wsze mi towarzyszyło w życiu i stanowiło sprężynę 
do działania. Lubię zmiany, iść do przodu i patrzeć 
jak świat się zmienia, być wolnym od etykietek, ocen 
i oczekiwań innych wobec nas. Życie to magiczny te-
atr, można grać w nim różne role, ale najlepszą z nich 
i chyba najtrudniejszą jest bycie sobą.

Długo mieszkałaś i pracowałaś w Bolesławcu. 
Porozmawiajmy więc o pracy, ludziach, sukcesach 
i rozczarowaniach. A także o NSZZ Solidarność.

Był to długi i znaczący okres mojego życia. Pra-
ca w szkołach i w MDK absorbowała, ale też dawa-
ła satysfakcję. Dobrze ten czas wspominam, choć 
zbyt długo ciągnęły się problemy z mieszkaniem, by 
wreszcie upragnione M-4 mogło wprowadzić jakiś 
ład i poczucie bezpieczeństwa w nasze życie. Dodam 
jeszcze, że to był bardzo dynamiczny i twórczy czas; 
studia, specjalizacja i bardzo płodny okres twórczo-
ści. Ale najwięcej dumy i satysfakcji przysporzyli 
mi uczniowie - ich nagrody w licznych konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych oraz zdawane 
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egzaminy na uczelnie plastyczne.
Na pytanie o rozczarowania powiem tak: zawsze 

wierzyłam, że najważniejszy jest człowiek w tym 
wypadku mam na myśli ucznia i nauczyciela. Otóż, 
kiedy wyburzono świeżo wyremontowany budynek 
szkolnych warsztatów ceramicznych, by zbudować 
salę gimnastyczną dla Technikum Górniczego, nic  
z tego nie rozumiałam, bo przecież pozbawiono in-
nych uczniów pracowni z prawdziwego zdarzenia, 
z własnymi piecami i stosownym wyposażeniem. 
Skazano ich na tułaczkę po zakładach ceramicznych, 
gdzie warunki i atmosfera nie sprzyjały procesowi 
dydaktycznemu. Niestety zwyciężyła czyjaś ambicja,  
a przegrał rozsądek z niekompetencją i nadużywa-
niem władzy. Więc kiedy nastąpiła, odgórnie zde-
cydowana, zmiana kierunku nauczania na dziale 
ceramicznym i zastąpiono specjalizację ceramika-
-zdobnika na ceramikę techniczno-użytkową, skoń-
czyła się radość tworzenia artystycznego; przenio-
słam się do MDK.

Jeśli natomiast chodzi o osobiste sprawy, to naj-
większe rozczarowanie spotkało mnie w momencie 
przejścia na emeryturę. Skrzywdzono mnie finanso-
wo, jeśli tak można powiedzieć, ale o wiele gorsza 
była okazana mi nieżyczliwość i lekceważenie moich 
sukcesów w pracy z uczniami. Pytasz o NSZZ Soli-
darność. Lata 80., szczególnie 1989 r. to jedna wielka 
euforia; włączyliśmy się z mężem do tej walki. Drzwi 
się naszego mieszkania nie zamykały, tyle było „zle-
ceń” na plakaty, ogłoszenia, hasła. Wykonałam tego 
bardzo dużo, odkładając na bok inne sprawy. Ale już 
nie pytaj czy później ktokolwiek o nas pamiętał.

Jak czułaś się w roli nauczyciela plastyki w tzw. 
zawodówce i później, gdy pracowałaś z uzdolnio-
nymi uczniami w pracowni plastycznej MDK? 

Czy bardzo musiałaś różnicować język sztuki  
i metody?

W Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Ko-
muny Paryskiej uczyłam rysunku zawodowego  
w klasach o kierunku ceramik-zdobnik, a reklamy na 
wydziale gastronomicznym w Liceum Zawodowym. 
Tu uczniowie stali przed koniecznością, w MDK to 
była ich pasja, wybór. Ale i tu, i tu miałam do czynie-
nia z ambitną młodzieżą i nie musiałam zasadniczo 
zmieniać, jak to nazywasz, języka sztuki. Wszystko 
zależy od sposobu traktowania ucznia i przedmiotu 
nauczania.

Anda Rottenberg, krytyk sztuki i wieloletnia 
dyrektor warszawskiej galerii Zachęta mówi, 
że piękno jest kategorią migrującą, i że jego ka-
non zmienia się co kilka lat, więc skoro uczymy 
się wszystkiego innego, tego też należy się uczyć.  
Co tracimy my, społeczeństwo i młodzi, nieuczący 
się, przedmiotów artystycznych w szkołach?

Problem ten powtarza się co parę lat w zależności 
od tego, kto rządzi w oświacie. Mądrzy ludzie wie-
dzą, że plastyka, muzyka, twórcze pisarstwo itp. to 
akurat te zajęcia, które uczą obserwacji, rozumowa-
nia, komunikowania się, rozwijają wyobraźnię, uczą 
entuzjazmu i wrażliwości. Można powiedzieć, że 
utrzymują przy życiu duszę i prawe półkule mózgu. 
Wyeliminowanie tych przedmiotów ze szkół sprawia, 
że dzieci się „zatykają”, nie są stymulowane, nie roz-
wijają wymienionych wyżej właściwości. A to jest 
wbrew naturze człowieka. Niestety, ciągle do gło-
su dochodzą ci, dla których te sprawy są nieistotne. 
Cierpi na tym społeczeństwo, coraz bardziej głuche  
i ślepe, nie tylko na piękno świata, ale i jego ból.

Twoi młodzi artyści osiągali sukcesy, zdoby-
wając nagrody w ogólnopolskich i międzynarodo-

Cooge - ulubione miejsce w Sydney, olej - 70 x 90, 2003 r. Opal, olej, 55 x 65, 2008 r.
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wych konkursach - jak się do tego dochodzi?
Pracując z entuzjazmem, a jednocześnie z poko-

rą, bo zdobywanie nagród nie powinno być celem 
samym w sobie. Ważny jest proces twórczy - jest  
temat, zadanie, trzeba to przeanalizować, przemyśleć, 
zaprojektować, dokonać wyboru techniki, kompo-
zycji itp. Rola nauczyciela powinna się sprowadzać 
do delikatnego kierowania, bez zbytniej ingerencji  
i kuszącego wielu nauczycieli zabiegu podrasowania 
gotowego już obrazu. To ostatnie jest niedopuszczal-
ne. Razem z dziećmi wybieraliśmy prace najciekaw-
sze, omawialiśmy zalety, wady i dopiero tak „prze-
pracowane” dzieła decydowaliśmy się wysyłać na 
konkursy.

Twoja droga do malarstwa?
Zawsze lubiłam rysować, malować, lubiłam także 

zabawy w teatr, czytanie książek. Na poważnie za-
częło się w liceum. Podziwiałam nauczycielkę, która 
uczyła miłości do przyrody w plenerze, którą potem 
odnajdywaliśmy w jej pięknych akwarelkach. Zaczę-
łam próbować. I kiedy usłyszałam: „będą z ciebie 
ludzie”, to tak jakby ktoś przypiął mi skrzydła. Mia-
łam szczęście do wspaniałych nauczycieli plastyki, 
tak było w studium plastycznym, a także na studiach 
w Poznaniu. W tych środowiskach jest coś magicz-
nego, trochę inny świat. Lubiłam przebywać w tych 
kręgach, gdzie się sztukę nie tylko tworzy, ale się  
o niej dyskutuje, gdzie poznaje się nowych ludzi, 
gdzie zderza się własne dokonania z innymi.

Taką okazję stwarzały plenery malarskie, na które 
z radością jeździłam.

Co rozumiesz przez pojęcie dialogu malar-
skiego. Czy jest to dyskusja z rzeczywistością, czy  
z samym sobą? 

Myślę, że jedno i drugie. Z pewnością jest to roz-
mowa z otaczającą rzeczywistością, która zmienia się 
już nie na przestrzeni wieków, ale z dnia na dzień. 
Zmienia się też malarstwo obejmując nowe tematy, 
nowszymi technikami, albo całkiem nowymi.

Tematyka twoich prac to przeważnie pejzaże, 
przyroda. Powiedziałaś kiedyś, że wiele nadziei 
płynie do nas z kwiatów, i że kochasz rośliny, bo 
nie mówią, a więc i nie ranią. Rozwiń tę myśl  
w kontekście tematyki obrazów i relacji między-
ludzkich. 

Czy jest coś wspanialszego od natury? Myślę, 
że wszyscy artyści w różny sposób korzystają z jej 
uroków i bogactwa, jedni się do tego przyznają, inni 
nie. Natura i wyobraźnia to właściwe określenie mo-
jej twórczości. Lubię tworzyć z natury, ale najważ-

niejsze jest własne, niepowtarzalne widzenie świata. 
Odnośnie do powiedzenia, że kwiaty nie ranią, bo 
nie mówią - widocznie zostałam boleśnie dotknięta, 
a kwiaty, rośliny uratowały mnie swoim pachnącym, 
mięsistym istnieniem. Jestem zauroczona filozofią 
TAO. Jej główne zasady to: prostota, działanie bez 
wysiłku, spontaniczność i współczucie. Taoizm jest 
łagodny, radosny i pogodny. Każe uważnie obserwo-
wać prawa natury w świecie, który nas otacza i żyć 
zgodnie z nimi. Podporządkowując się im, poznasz 
moralność, skromność, umiar i troski. A ludzie? Cóż, 
są bardzo różni, jak różne są kwiaty na łące. Staram 
się zawsze pamiętać starożytne twierdzenie: „ustępuj 
i bierz górę, a wszystko, co dobre przyjdzie do cie-
bie”. To mi się sprawdza w życiu, więc chyba to tak 
jest. 

Powyższym pytaniem zbliżyłyśmy się do Au-
stralii, która od jakiegoś czasu stała się dla ciebie 
ważna. Pomijając aspekt prywatny zapytam: czy 
to Australia i jej klimaty inspirują ciebie na tyle, 
że i tam sięgasz po pędzel i malujesz?

Egzotyka przyrody, inne, niespotykane rośliny, 
inne zwierzęta, niesamowite światło, bogactwo ko-
lorów intensywnie nasyconych i przestrzeń, o jaką 
trudno w Europie to cechy, które nie pozwalają być 
obojętnym i wręcz prowokują do tego, by chwycić 
za pędzel lub pióro. Australia nawet pachnie inaczej. 
Moje obrazy, malowane tam są bardziej kolorowe  
i radośniejsze. Na pewno nie bez znaczenia jest obec-
ność bliskich, za którymi tęskni się w Polsce. Wnucz-
ki uwielbiają malować ze mną, co im i mnie daje 
dużo radości.

W tym kraju czuje się pewien luz, większą tole-
rancję i życzliwość wobec tego, co inne. Wynika to 
zapewne z kosmopolitycznego charakteru społe-
czeństwa, ludzie są przyjaźni, pomocni i częściej się 
uśmiechają niż my.

Cywilizacja konsumpcyjna, cywilizacja klikal-
ności - jakie miejsce w tym świecie zajmuje sztu-
ka, a może nie ma dla niej miejsca i jest dla ludzi 
obojętna?

Cywilizacja konsumpcyjna dotyka sporą część 
ludzkości. Na szczęście coraz więcej ludzi tęskni do 
życia prostego, w zgodzie z naturą. Powiedzenie:  
„na świecie jest tyle rzeczy, których ja nie potrzebu-
ję” ma głęboki sens. Nadmiar wszystkiego przytła-
cza, powoduje, że tracimy radość z życia w pogoni za 
nimi. Nie mówiąc o tym, jak bardzo zużyte rzeczy za-
śmiecają naszą planetę. Trudno jest zatrzymać rozpę-
dzony postęp techniczny, komputeryzację, cyfryzację 
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itp. Zdajemy sobie sprawę, że brniemy coraz bardziej 
w coś, co nas przerasta, głupiejemy i zmierzamy  
donikąd.

Na szczęście, powtórzę to jeszcze raz, sztuka sze-
roko rozumiana, ciągle znajduje miejsce w tym szalo-
nym świecie. Często jest wytchnieniem, oderwaniem 
od brutalności świata, ale też szukaniem odpowiedzi 
na odwieczne pytania o sens życia, o to jak żyć… Wi-
dok ludzi w teatrach, w kinach, muzeach, na koncer-
tach daje nadzieję, że jednak nie wszyscy są obojętni. 
Co więcej, daje się zauważyć powrót do tradycyjnego 
malarstwa, do rzetelnego warsztatu twórczego. Moż-
na powiedzieć, że mody, trendy, szpany przemijają,  
a to, co jest dobre i piękne zawsze się obroni.

Czy widzisz różnicę w sposobie upowszechnia-
nia (i uczestnictwa) sztuki w Australii i u nas? Co 
chciałabyś przenieść na nasze polskie podwórko? 
Pytam nie tylko o sztukę, również o kulturę bycia, 
życia wśród ludzi. 

U nas w kraju traktuje się sztukę jak swego rodza-
ju świętość. Chodzimy na palcach, w ciszy, czujemy 
się nieswojo w muzeach, nadmiernie obserwowani, 
a nierzadko strofowani przez personel. Na szczęście 
wiele się już zmienia, ludzie jeżdżą po świecie, wi-
dzą, jak jest w innych krajach, podpatrują i niektó-
re rozwiązania zaczynają wprowadzać u nas. Muszę 
podkreślić, że bolesławieckie instytucje kulturalne 
są porównywalne ze światowymi i nie jest to tylko 
moja opinia. Nie zdarzyło mi się w bolesławieckim 
Muzeum Ceramiki płacić za dodatkowe informacje, 
z czym spotkałam się w innych muzeach w Polsce.

Jest jeszcze jedna zasmucająca sprawa: otóż,  
posiadamy wspaniałe zbiory znakomicie wyekspo-
nowane, tylko ludzi nie ma, w salach muzealnych,  
w galeriach jest pusto i smutno. Poza wernisażami. 
Potem mało kto przychodzi obejrzeć wystawę. Coś 
nie gra, aż się prosi, by pomyśleć, co należałoby 
zmienić, poprawić.

Byłam w wielu miastach w Australii wschod-
niej i południowej. Wszędzie odwiedzałam muzea  
i galerie. Byliśmy tam zawsze mile witani, czuliśmy 
się ważni. Ekspozycjom towarzyszyły ciekawe pro-
jekcje, wizualizacje. W Art Gallery of New South Wa-
les w Sydney np. można spędzić cały dzień z rodziną, 
w miłej atmosferze, gdzie nikt nikogo nie śledzi, o nic 
nie podejrzewa, bez biletów, bo bilety są sprzedawa-
ne na specjalne wystawy sprowadzane z zagranicy. 
Można też wziąć udział w tworzeniu własnego dzieła,  
pracownie są dla chętnych otwarte. Są także darmo-
we koncerty, przeważnie jest to forma promocji mło-

dych, zdolnych muzyków z całego świata. Mieliśmy 
szczęście trafić na koncert naszego młodego muzyka 
Rafała Blechacza.

Słynna opera w Sydney działa w podobny spo-
sób. Urzekło mnie to, że organizuje się tam publiczne 
występy dla najzdolniejszych uczniów szkół podsta-
wowych i średnich, podziwiałam tam moją wnucz-
kę, śpiewającą w chórze i grającą na flecie. Byłam  
bardzo dumna, ale dowiedziałam się, że to nic takie-
go, że takie występy w słynnej operze traktowane są 
jako coś normalnego.

Na przełomie października i listopada, przez 
okres 3 tygodni, można oglądać (za darmo!) wspa-
niałe rzeźby przy morzu (Sculpture by the Sea). Są 
to duże rzeźby artystów z całego świata, ustawiane  
w otwartej przestrzeni, ciągnącej się od plaży Bon-
di aż do Coogee. Nie są jakoś specjalnie pilnowane. 
Nikt nigdy nie uszkodził niczego, nic nie zginęło. 
Sporo prac wykonano z metalu, aż strach pomyśleć, 
co by się z nimi działo np. w nadbałtyckiej przestrze-
ni. Niektórzy artyści wręcz zachęcają, by je dotykać  
i w ten sposób współgrać z dziełem. Jednym słowem: 
kultura i zaufanie. Zawsze jest dużo zwiedzających, 
turystów i mieszkańców Sydney. 

I na zakończenie - Igor Mitoraj zapytany jak 
powstaje dzieło, odpowiedział: z życia i skupienia. 
Jak ty odpowiedziałabyś na to pytanie? 

Pięknie powiedziane, ja dodałabym: z podziwu, 
potrzeby serca, czasami z buntu i niezgody na zło  
w świecie.

Rozmawiała Danuta Maślicka
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Marta Kisiliczyk urodziła się we Wrocławiu 14 
października 1979 r., ale to Bolesławiec stał się jej 
miastem rodzinnym. Tu skończyła liceum (I LO), 
studia podjęła we Wrocławiu na Akademii Sztuk 
Pięknych, by po 2 latach przenieść się do Krakowa. 
Dyplom z malarstwa i tkaniny artystycznej obroni-
ła w 2004 r. Wkrótce wyjechała do Anglii; od 10 lat 
mieszka w Londynie.Ukończyła kurs projektowa-
nia akcesoriów na londyńskiej uczelni artystycznej  
Saint Martins Collage of Art and Design. Została 
asystentką projektantki w Studiu Ozakii w Londy-
nie. Studiowała w pierwszej w Polsce Profesjonalnej 
Szkole dla Stylistów Moniki Jaruzelskiej. W 2010 r. 
wyjechała na jakiś czas do Republiki Południowej 
Afryki. Pracuje w Londynie jako stylistka mody.

W 2014 r. brała udział w Międzynarodowym 
Plenerze Ceramiczno-Rzeźbiarskim w Bolesławcu  
w podwójnej roli, jako tłumacz języka angielskiego  
i uczestnik pleneru.

Danuta Maślicka: Zacznijmy naszą rozmowę 
od twojego udziału w plenerze ceramiczym. Je-
steś posiadaczką podwójnego dyplomu Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, z malarstwa i tka-
niny artystycznej. Jak czułaś się jako malarka  
w towarzystwie artystów ze stażem rzeźbiarsko-
-ceramicznym?

Marta Kisiliczyk: Ceramika nie jest obcą dla 
mnie dziedziną; towarzyszyła mi jako pracownia do-
datkowa przed i podczas studiów. Dużo też dał mi 
kontakt z artystą Czesławem Matyjewiczem, na któ-
rego zajęcia z rzeźby w pracowni Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury chętnie uczęszczałam będąc jeszcze 

w liceum. Potem przez dwa lata na wrocławskiej ASP 
studiowałam na wydziale rzeźby, jednocześnie utrzy-
mując bliski kontakt z pracownią ceramiczno-rzeź-
biarską Kazimierza Sity w Poznaniu i przez resztę 
studiów na krakowskiej uczelni, gdzie pracownia ce-
ramiki była dodatkowym fakultetem.

Plener ceramiczny to kolejny krok na drodze mo-
jego rozwoju artystycznego. Nowe i inspirujące do-
świadczenie, które obok malarstwa staje się dla mnie 
wyzwaniem, a nie tylko przygodą i eksperymentem 
ze słabiej poznaną materią, jaką jest glina. A osobi-
sty kontakt z innymi artystami, to dodatkowa inspi-
racja, inny sposób widzenia świata. Jednym słowem 
podjęłam dialog nie tylko z materią ceramiczną, ale 
wzbogaciłam się o doświadczenia innych, szczegól-
nie pogłębiłam swoją wiedzę z technologii ceramiki.

Faktem jest, że specjalizujemy się w jednej dzie-
dzinie, ale nie powinniśmy zamykać się na inne. 

Przejdźmy do malarstwa, gdzie szukasz  
inspiracji?

Moje inspiracje? To natura, rośliny, pejzaże rów-
nież z okolic Bolesławca. Maluję na dużych, cięż-
kich (robionych na zamówienie) podobraziach, które 
muszą wytrzymać moją dynamiczną i ekspresyjną 
technikę malowania dużą szpachlą. Maluję szybkimi, 
mocnymi uderzeniami, tworząc mięsistą, bogatą fak-
turę. Maluję szybko, pod wpływem impulsu, chwili. 
Staram się nie powracać do tego, co stworzyłam, by 
zachować te emocje, świeżość doznania.

Co chcesz osiągnąć swoją sztuką? Chcesz się 
podobać, ilustrować czy komentować rzeczywi-
stość? Po co to robisz? Dla kogo?

Marta Kisiliczyk - polska malarka (bolesławianka) w Londynie

Sunday Afternoon, olej na płótnie, 100 x 120 cm Secret Alley, olej na płótnie, 100 x 120 cm
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Marta Kisiliczyk - polska malarka (bolesławianka) w Londynie

Fairyland, olej na płótnie, 100 x 120 cm

Sztuki nie robi się dla kogoś, robi się dla siebie, 
czując, że się umrze, jeśli się tego nie będzie robiło. 
Artysta, kóry tworzy dla odbiorcy, kiedy jego sztu-
ka nie wypływa z potrzeby wyrzucenia tego, co ma  
w środku, jest raczej rzemieślnikiem.

Więc co to jest sztuka, podaj swoją definicję 
sztuki ?

To jest bardzo trudne pytanie; może to jest świat 
przetworzony talentem artysty, może ważne jest to, 
jaki ładunek emocjonalny wyraża, bo jeśli odbior-
ca patrzy na dzieło bez emocji, to znaczy, że artysta 
poniósł jakąś porażkę. Nie komentuję świata i nie 
interpretuję; maluję, bo muszę, bo coś przeżywam. 
Ja nie opowiadam świata, ja mówię o tym, jak ten 
świat mnie dotyka. Zakochuję się w swoim motywie,  
w tym co widzę, wtedy sięgam po szpachlę.

Był w twoim życiu okres „niemalowalny”, sied-
mioletnia przerwa, która na szczęście się skończy-
ła. Opowiedz o tym czasie.

Londyn. Pierwsze lata mojego pobytu w Anglii to 
walka o przetrwanie, brak czasu, pieniędzy na bardzo 
drogie farby, brak pracowni, zmęczenie, praca dzień - 
noc, dzień - noc, brak snu i... wewnętrznego impulsu. 
To też osaczający mnie strach, a co jeśli się wypali-
łam. Blokada nie do pokonania.

W 2010 r. pojawia się okazja wyjazdu do Afryki 
Południowej. Coś się odblokowało. Ten piękny kraj 
rozbudził na nowo moją wyobraźnię i wyzwolił z le-
targu siły twórcze, które czekały na jakiś impuls. To 
było jak trzęsienie ziemi. Wiedziałam już, czułam, że 
zacznę na nowo malować. Zakochałam się w tamtych 
krajobrazach, kolorach, nastrojach. Okazało się, że 
malowanie jest we mnie.

Wracasz do Londynu z nowymi obrazami. Nie 
wystarczy być dobrym, trzeba się jeszcze znaleźć 
w odpowiednim czasie i miejscu, mieć znajomości 
by, w tym wypadku londyńskie galerie, chciały się 
zainteresować sztuką nieznanej polskiej malarki.

Tak. To wszystko prawda. Miałam dużo szczę-
ścia. Zaczęłam wysyłać drogą mailową zdjęcia mo-
ich obrazów do różnych galerii. Ku mojej radości, po 
kilku dniach odezwały się dwie galerie, które mnie 
zaprosiły. Wypożyczyłam samochód, zawiozłam ob-
razy. Wzięli wszystkie. To brzmi jak bajka, ale dwa 
obrazy sprzedały się pierwszego dnia po powieszeniu 
ich na ścianach galerii. 

Aktualnie współpracuję z dwiema galeriami  
w Wielkiej Brytanii, które kilka razy w roku reprezen-
tują mnie również na znanych targach sztuki takich 
jak: Affordable Art Fair w Battersea Park, Afforda-

ble Art Fair w Hampstead Heath oraz bardzo presti-
żowym London Art Fair, gdzie moje prace (i proszę 
tego nie odbierać jako przechwalanie się) wisiały  
w sąsiedztwie znanych współczesnych twórców.

Maja Godlewska, profesor na Uniwersytecie 
Północnej Karoliny w Charlotte (USA), nota bene 
uczestniczka bolesławieckich plenerów mówi,  
że można być artystą na wiele sposobów. Wiem,  
że oprócz malarstwa i rzeźby pasjonujesz się modą,  
a ściślej stylistyką modową.

Od zawsze interesowałam się modą i szeroko po-
jętym designem. Ukończyłam kurs projektowania ak-
cesoriów na cenionej londyńskiej uczelni artystycznej 
St. Martins College of Art and Designe, a następnie, 
już bardziej specjalistyczny kurs projektowania tore-
bek. Ciężko pracowałam, by móc opłacić drogie kur-
sy, a wieczorami biegałam na uczelnię. Opłaciło się. 
Dostałam staż jako asystentka projektantki w studiu 
projektującym luksusowe torebki Ozakii London.

Wyczuwam, że próbowałaś połączyć zarabia-
nie na utrzymanie się z uprawianiem tzw. sztuki 
publicznej zostając projektantem graficznym  
w dobrych agencjach.

Trzeba wiedzieć, że konkurencja na tym londyń-
skim rynku jest olbrzymia. Trzeba się dużo uczyć. 
Droga do bycia niezależnym artystą jest długa i trudna.

Cytowana wyżej Maja Godlewska mówi, że bę-
dąc artystą często swoje miejsce pracy trzeba wy-
myślić samemu. Jak potoczyła się twoja kariera 
projektantki modowej?

W Studiu Ozakii London nauczyłam się wszyst-
kiego, od idei, pomysłu na kolekcję poprzez dobór 
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materiałów, wykonywanie pierwszych modeli, tzw. 
sempli aż do stylizacji, sesji zdjęciowej i prezenta-
cji kolekcji na znanych targach mody Prêt-à-Porter  
w Paryżu. Podjęłam również próby stworzenia wła-
snej, autorskiej kolekcji przy współpracy z jedną 
z londyńskich fabryk. Jednak z powodu wysokich 
kosztów nie dokończyłam projektu. Później przy-
szedł okres studiowania w Warszawie w Profesjonal-
nej Szkole dla Stylistów Moniki Jaruzelskiej, której 
patronuje magazyn mody Elle.

I znów moje życie zrobiło woltę: pracowałam od 
poniedziałku do piątku, leciałam do szkoły do War-
szawy na dwa dni, co było dla mnie niezwykle wy-
czerpujące. Dawało jednak satysfakcję i okazało się 
dobrym wyborem, bo od kilku lat pracuję w Londy-
nie jako stylistka mody, dzięki czemu mogę utrzymać 
pracownię i malować. 

Jak jesteś traktowana w pracy. Czy fakt, że  
jesteś Polką ma tu jakieś znaczenie?

Ja raczej doświadczyłam niesprawiedliwości 
niż niechęci, co zilustruję przykładem mojej walki 
ze znaną i lubianą w Anglii firmą, w której pracuję.  
Wygrałam z nią wewnętrzny proces o przywróce-
nie mi odebranych warunków pracy. Broniłam się 
sama, studiując przepisy, poznając tajniki prawa pra-
cy. Dzięki temu przekonałam się, że trzeba walczyć  
o swoje, nawet jeśli ta walka wydaje się walką Dawi-
da z Goliatem.

Czas zapytać o twoją decyzję wyjazdu do 
Londynu. 

Wyjechałam w kilka miesięcy po obronie dyplo-
mu. To był 2004 rok, kiedy wszyscy wyjeżdżali bo 
właśnie weszliśmy do Unii. To wtedy Władysław 
Frasyniuk powiedział, że dla każdego młodego po-
kolenia najważniejsze są otwarte granice i euro-
pejski rynek pracy. Chodzi o to, że ja wyjechałam  
z powodów osobistych. Dziś wiem, że to była nie 
do końca moja decyzja. Bałam się tego wyjazdu, nie 
wyobrażałam sobie życia w innym niż Polska kra-
ju, nie znałam angielskiego i nie bardzo wiedziałam 
co tam będę robić, gdzie pracować. To miało być na 
kilka miesięcy; spróbować, rozejrzeć się. Gdy osobi-
sty wątek przestał znaczyć, podjęłam moją decyzję: 
zostaję, nauczę się języka, poradzę sobie. I to było 
wyzwanie. Nie było łatwo. Ciągle pod górkę. Licz-
ne przeprowadzki, nieustające poszukiwanie pracy,  
a raczej prac dorywczych. Do tego świadomość, 
że nie maluję, strach, że rozmieniam się na drobne. 
Teraz wiem, że ta brutalność i bezwzględność życia 
tam, na obczyźnie zahartowała mnie. Walczyłam o to, 

by się nie dać, nie zgubić tego, co było dla mnie naj-
ważniejsze - sztuki. Wierzyłam w siebie.

 Mówi się, że Polacy w Londynie dzielą się na 
dwie grupy: jedni obracają się w międzynarodo-
wym towarzystwie, inni żyją w gettach. Czy łatwo 
przychodzi ci mówić, że jesteś z Polski? 

Ostatnio w polityce angielskiej silne są nastroje 
antyimigracyjne. Dużo się o tym dyskutuje. Środo-
wiska, których się wstydzimy, to grupy Polaków, 
którzy uciekli z Polski przed odpowiedzialnością  
(np. alimenty), przed sądem lub z innych powodów. 
Ci nawet nie szukają możliwości polepszenia własne-
go życia, żyją z dnia na dzień. I kiedy mijam pijanych, 
wulgarnych Polaków, wtedy wstydzę się przyznać, że 
jestem z Polski.

Inni Polacy, to często wyspecjalizowani robotni-
cy, którzy uczciwie pracują, ściągają rodziny… Czy 
się asymilują? Raczej nie, żyją głównie w polskich 
środowiskach.

Dużym zaskoczeniem dla Anglików jest wyż-
sze wykształcenie wielu mieszkających tu Polaków, 
którzy walczą o swoją pozycję w społeczeństwie  
i uznanie. Polacy po studiach, dla których nie pienią-
dze są celem, ale rozwój intelektualny, zawodowy, 
artystyczny wchodzą we właściwe sobie środowiska. 
To się wielu udaje. Niektórzy idą jak burza łamiąc 
stereotyp niewykształconego Polaka. Coraz częściej 
spotykam się z ciepłym odbiorem, kiedy pytana przez 
Anglików skąd pochodzę, mówię, że jestem z Polski. 
Przybywa Anglików, którzy mają rodzinne powiąza-
nia z Polską, dobrze wspominają pobyty w naszym 
kraju. Nie odkrywam Ameryki, kiedy powiem, że to, 
jak nas odbierają, zależy i od nas samych, i od tego 
środowiska Polaków, z którymi się stykają. 

I na zakończenie, Marto, jaka jest twoja sytu-
acja w Londynie jako artystki?

Często słyszę, że jestem inna od tego wszystkiego 
dookoła, że mój sposób malowania jest bardzo oso-
bisty, ekspresyjny. Cieszę się, że moje obrazy coraz 
częściej kupują koneserzy z różnych krajów. Ostat-
nio, po jednym z kolejnych targów sztuki w Lon-
dynie odnalazł mnie przez internet właściciel jednej  
z galerii. To takie budujące, że to nie artysta szuka, 
tylko galeria sama proponuje artyście współpracę.

Mam nadzieję, że taki trend się utrzyma.
I tego ci serdecznie życzę.

Rozmawiała Danuta Maślicka
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Barbara Licha - malarka, rzeźbiarz, grafik. Obec-
nie mieszka w Sydney (Australia). Urodziła się  
w 1957 r. w Rawie Mazowieckiej, Szkołę Podstawo-
wą ukończyła w Gromadce, a Liceum Pedagogicz-
ne w Bolesławcu. W latach 1978-1981 studiowała  
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu, w 1981 r. we Włoszech i w Au-
stralii w City Art Insitute w Sydney, gdzie uzyskała  
dyplom w 1989 r. Wiele podróżuje po Australii. Od-
wiedza Polskę, Włochy, Francję, Holandię, Niemcy. 

Własną twórczość prezentowała na indywidu-
alnych wystawach: we Wrocławiu (1979, 1990), 
Perth (2000), Adelaide (2000, 2003, 2007), Canberra 
(2001, 2003, 2004), Sydney (1984, 1989, lata 1990-
1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, lata 2002-2004 
i w latach 2006-2011). Jej prace były prezentowa-
ne także na zbiorowych wystawach w: Rzeszowie 
(1980, ekslibris), Canberra (1983, rysunek), Bathurst 

w Australii (1986, grafika), Melbourne (1987, litogra-
fia), Sydney (1988, malarstwo), Lublin (1989, grafi-
ka), Melbourne (1990, targi sztuki), Wrocław (1991), 
Sydney (1994, 1997, lata 1999-2002). W 1991 r. jej 
prace wystawione zostały na zbiorowej wystawie 
„Jesteśmy - suplement wrocławski” we wrocławskiej 
galerii W Pasażu. Wystawa ta była prezentowana 
równolegle do największej prezentacji polskiej twór-
czości emigracyjnej „Jesteśmy” w warszawskiej Za-
chęcie.

Więcej informacji i fotografie prac można znaleźć 
na stronie internetowej lichabarbara.wordpress.com.

Rozmawiamy w Sydney, w jej studio, które jest 
jednym z kilku podobnych, wynajmowanych w tym 
miejscu przez różnych artystów. Już przy wejściu na 
teren obiektu wita wchodzących umocowana w po-
wietrzu, pod jednym z drzew, niezwykła, trudna do 
opisania struktura przestrzenno-rzeźbiarska, przed-
stawiająca sylwetkę człowieka uwięzionego w sze-
ściennych pudłach utkanych z pajęczyny. To właśnie 
te słynne „druty” Barbary, jej znak rozpoznawczy. 
Obok pracowni jest ogród, w którym każdy z arty-
stów - jeśli ma ochotę - sadzi jakąś ulubioną roślinę. 
Barbara zasadziła słoneczniki, wyrosły niezwykle 
dorodne.

Maria Sobolska: Skąd się wzięłaś w Australii?
Barbara Licha: To były lata 1981-1982. W cza-

sie, kiedy zaczął się stan wojenny w Polsce. Byłam 
po trzecim roku Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Rzeźby  
i Grafiki. Miałam właśnie roczny urlop dziekański  
i podróżowałam. Przebywałam we Włoszech. Był to 
dla mnie czas „studiów indywidualnych” - odwiedza-
nie muzeów, galerii, no i oczywiście, jak to u polskie-
go studenta, praca za granicą. I nagle stan wojenny. 
Wszyscy wiedzieliśmy, jak było w Polsce, ale żeby 
zamknąć granice? Wojna? Bardzo chciałam wrócić 
do Polski, skończyć wymarzone studia, ale pytanie 
kiedy znowu będzie można wyjechać pozostawało 
bez odpowiedzi. I cały ten bagaż II wojny światowej, 
tragizm naszych dziadków i rodziców, zdecydowały, 
że nie wracam. Nie była to decyzja łatwa. Wtedy na-
pisałam też wiersz:

Matka staruszką jeszcze nie jest - tęsknota
Matka jest jeszcze młoda, pogodzi się - wiara
Matka ma ręce spracowane i serce - miłość
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Jest najlepsza dla dzieci - uwielbienie
Nie jest sama - usprawiedliwienie
Siostra została w Polsce, a ja nie wróciłam. Nie 

byłam sama, bo był ze mną mój chłopak, więc de-
cyzję o emigracji podjęliśmy wspólnie. Obydwoje 
wiedzieliśmy, że jak emigracja, to musi być to miej-
sce, gdzie jest cieplej niż w Polsce (zawsze marzłam 
zimą), więc jakoś zostało przygodowo i znaleźliśmy 
się w Australii.

 Jak to się stało, że zaczęłaś malować, że w ogó-
le zostałaś artystką?

 Chyba to tak się zaczęło, że już jako dziecko spę-
dzałam długie godziny w samotności, zawsze coś tam 
robiąc czy bawiąc się w glinie (glinę wykopywało się 
w lesie). Moja siostra często narzekała, że się z nią nie 
bawię. Spotykałam też ludzi, którzy potrafili zauwa-
żyć i docenić moją pasję. Już w szkole podstawowej 
moja nauczycielka nauczyła mnie używać olejnych 

farb i poświęcała mi więcej czasu na naukę malo-
wania. Kiedy w 1972 r. nie dostałam się do Liceum 
Plastycznego we Wrocławiu, chciałam pójść uczyć 
się w jakiejkolwiek, nawet tylko zawodowej szkole, 
byle dawała mi ona możliwość kształcenia moich za-
miłowań. Wybrałam Zasadniczą Szkołę Zawodową  
o profilu ceramicznym w Bolesławcu przy ul. Komuny 
Paryskiej. Na szczęście spotkałam tam nauczycielkę 
uważającą, że mam za dobre oceny i powinnam zło-
żyć moje dokumenty do liceum. Zdałam pomyślnie 
egzaminy do Liceum Pedagogicznego w Bolesławcu. 
Znowu miałam szczęście, trafiłam na Profesor Jolantę 
Ajlikow-Czarnecką, która w tym Liceum prowadziła 
zajęcia plastyczne. I tak, dzięki Pani Profesor Ajlikow-
-Czarneckiej miałam o wiele więcej zajęć z plastyki 
w szkole średniej. To Ona pomagała mi się rozwijać 
i utwierdzała w zamiarze poświęcenia się sztuce. 
Szczęśliwie też trafiło mi się, że mój chłopak (obecny 

Solitude in the Pink, 91x107 cm, 2011 r. 
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mąż Adam) cały czas podtrzymywał mnie na duchu  
i upewniał, że to, co robię, jest najważniejsze. Dobrze 
jest mieć przychylne dusze wokoło. Po zdaniu matu-
ry szykowałam się na studia, a w 1976 r. rozpoczęłam 
je w Wyższej Szkole Plastycznej we Wrocławiu.

 W jakim stopniu Twoja sztuka jest związana  
z miejscem, w którym tworzysz?

Myślę, że ma duże znaczenie to, co się ogląda, do-
świadcza każdego dnia. Nowe miejsce kreuje nowe 
wyzwania. To, że się znalazłam w Australii, dało 
mi coś, czego nie mogłabym mieć w pełni w Euro-
pie. Myślę o aborygeńskiej sztuce prymitywnej i tej  
z wysp Pacyfiku, które są tutaj cały czas obecne. Wte-
dy właśnie zaczęłam szukać odwołań do zachowań 
ludzkich w szerszym tego słowa znaczeniu. Czło-
wiek a czas, miejsce, emocje.

Zawsze chciałam pokazywać ludzkie emocje  
i byłam zafascynowana malarstwem ekspresyjnym, 
gdzie kolor i forma mówi o emocjach, pokazuje te 
emocje. Tutaj znalazłam jak gdyby esencje tych emo-
cji w figurkach czy malarstwie naskalnym tubylców. 
Był taki czas, że potrafiłam malować bardzo koloro-
wo albo bardzo monochromatycznie. Starałam się 
kolorem dodać napięcia przedstawianym emocjom. 
Często były to postacie w takim ruchu zastanym. Od-

dawanie zachowań i przedstawianie ich w bardziej 
symbolicznym znaczeniu. Płacz, krzyk, spokój, smu-
tek - a wszystko dziejące się na pograniczu realiów 
lub sennych marzeń. 

Właśnie w Sydney była wtedy ogromna moda na 
abstrakcje, a ja pokazywałam człowieka. Myślę, że ta 
różnorodność ludzi, z jaką się w Australii zetknęłam, 
zrobiła na mnie duże wrażenie. Poznawałam inne 
kultury, różne zachowania ludzkie. 

Jakie znaczenie ma szkoła, tradycja, nawyki 
kulturowe, ojczyzna w procesie tworzenia?

Nie można i nie powinno się zapominać tego, co 
było. To jest w nas, wszystko jedno, jakbyśmy na to 
nie patrzyli. Co jakiś czas przypominamy sobie z mę-
żem (chodziliśmy do tej samej Szkoły Podstawowej 
w Gromadce), że mieliśmy bardzo dobrą edukację, 
a nasi pierwsi nauczyciele dali nam bardzo ważne 
podstawy. Wszystko, co się wyniosło z domu, z kraju 
utworzyło mnie i może właśnie dało siłę, żeby robić 
swoje?

Czy uważasz, że można być „prawdziwym ar-
tystą” w oderwaniu od tzw. korzeni?

Mówiąc o sobie, a miałam 23 lata kiedy opusz-
czałam Polskę, w takim wieku już nie ma mowy  
o oderwaniu się od korzeni. Miałam też chyba przy-

Chaos and Order, 2013 r.
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wilej, bo sporo Polski zwiedziłam przed wyjazdem. 
W moich czasach autostop był bardzo popularną for-
mą podróżowania, więc można by powiedzieć, że 
przejechałam Polskę wzdłuż i wszerz. Marzę jeszcze 
o paru miejscach, w których chciałabym być: Toruń, 
Sandomierz, Zamość no i jeszcze raz na Podlasie, jak 
będę mogła. 

Czuję się Polką, a że moje dorosłe życie zaczę-
łam poza Polską, nie przeszkadza a raczej wzbogaca 
i pomaga.

Nie bardzo wiem, co znaczy „być prawdziwym 
artystą”. Spełnionym? Czy artysta może być spełnio-
ny? W moim wypadku całe to moje podróżowanie, 
zmiany miejsca, myślę, że wzbogaciły mnie, ale nie 
zmieniły. Otworzyły cały nowy szereg przemyśleń, 
pytań w odnoszeniu do tego, co znam, a tego, co po-
znaję.

Jak byś określiła sztukę, którą uprawiasz?
Myślę, że to co robię, to ciągłe poszukiwania na 

temat ludzi. Nie wiem, czy należę do jakiegoś nurtu, 
ale nie myślę, że to takie ważne. Tutaj, w Australii, 
malarstwo moje określają jako figuracja ekspresyjna, 
albo figuracja abstrakcyjna. Kiedy zaczęłam robić 
rzeźbę z drutu, a nikt takiej nie robił, od razu zosta-
ła zauważona, chyba ze względu na „ładną linię”. Są 
ludzie, na których działa to, co chcę powiedzieć - po 
prostu mój człowiek współczesny.

Nie szukam stylu, ale staram się określić tego 
naszego współczesnego człowieka. To, jak reaguje-

Wystawa Brenda May Gallery

my na różne bodźce i te ukryte głęboko w naszych 
wnętrzach, i te wywołane chwilą. Myślę, że moim 
pragnieniem jest tworzyć symbole człowieka, który 
byłby tak samo odbierany przez ludzi z Azji, Afryki, 
Ameryki czy też w Europie.

Jak powstają Twoje dzieła? Co jest inspiracją? 
Co w nich odgrywa największą rolę? Abstrakcje? 
Emocje? Rzeczywistość?

Obserwuję świat, podglądam ludzi, fascynuję się 
baletem, teatrem, książką i telewizją. Wszystko wła-
ściwie, co składa się na to, żeby określać człowieka. 
Również polityka. Chodzi o to, jak powtarzają się  
i utrwalają ludzkie cechy. 

Czy interesuje Cię wrażliwość odbiorcy, czy 
tworzysz tylko dla siebie?

Tworzę, żeby coś powiedzieć i coś przekazać. Nie 
tworzę tak, jakby oczekiwał odbiorca, bo byłaby to 
nie moja praca. Zdarzają się zamówienia, a wtedy to, 
co robię, jest podporządkowane pewnym wymogom 
- takim jak wielkość czy też temat. Na przykład por-
tret jest właśnie taką pracą. Nie mam z tym proble-
mów. Studiowałam projektowanie graficzne i myślę, 
że to mi pomaga w wykonywaniu zamówień.

Kiedy nadajesz tytuł swoim dziełom?
Czasami w trakcie pracy, czasami po. Mogę też 

mieć duży problem z tytułem i wtedy mąż mi poma-
ga. Patrzy długo, nie może być wtedy zajęty niczym 
innym jak patrzeniem na prace i widzi je, i nazywa.

Co w procesie tworzenia jest najważniejsze? 
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thko czy Warhola, jestem zafascynowana, ale to nie 
znaczy, że mam iść drogą, którą oni sugerują. Staram 
się być sobą i może dlatego „te druty” się pojawiły. 
Musiały! 

Artysta bywa samotnikiem, tego wymaga sztu-
ka. Czym jest dla Ciebie sztuka? Czy trzeba ją 
rozumieć?

Trudno sobie wyobrazić moje życie bez sztuki!  
I to nie dlatego, że jestem artystą, ale dlatego, że je-
stem też odbiorcą. Kocham teatr, muzykę, balet. Bra-
kuje mi ciągle w Australii tego mocnego teatru, który 
może powalić widza na kolana. Taka sztuka dla mnie 
się liczy - mocna i przekazująca. Taka, o której nie 
można zapomnieć przez całe życie!!!

Ale myślę, że każdy ma swój stopień rozumienia 
sztuki i zależy to od przebywania z nią i chęci jej zro-
zumienia.

Sądzę, że współczesna sztuka daje możliwość  
artyście do eksperymentowania, ale nie zawsze to jest 
to, co się chciałoby widzieć w realizacji. Sztuka jest 
potrzebna ludziom, czyni życie znacznie bogatszym 
i pełniejszym.

Rozmawiała Maria Sobolska

Runners, 105 x 110 x 15 cm, 2013 r.

Pomysł? Kolor? Światło? Czy kształt? 
Pomysł zdecydowanie, a nigdy ten pomysł nie 

wynika tak sobie z niczego, ale z innych prac, jest 
ciągiem tego, co myślę, czuję. Był okres kiedy nie 
miałam okien w studio, światło było sztuczne! Nie 
przeszkodziło. Jeżeli musiałam, to malowałam w róż-
nych warunkach, czyli chyba to jest chęć przekazania 
tego, co we mnie drzemie w tym właśnie momencie. 

Czy sztuka powinna nieść jakieś przesłanie?
Przesłanie to jest to, co chce się przekazać. Jeże-

li go nie ma, to dla mnie jest to raczej sztuczne. To 
pójście za mistrzem albo za tym, co jest popularne. 
Prawdziwa sztuka moim zdaniem ma przesłanie ar-
tysty.

Czy potrafisz tworzyć na zamówienie? Kiedy - 
i czy w ogóle - decydujesz się na taki krok?

Nie mam z tym problemu. Jestem profesjonalistą  
i jeżeli ktoś uzgadnia ze mną warunki, pracuję.

Którego z dawnych malarzy lubisz?
To trudne pytanie. Wielu. I zmienia się to w za-

leżności od mojego doświadczenia. Oczywiście  
w młodości Rembrandt, Picasso, Matisse, ekspresjo-
niści będą mi zawsze bliscy, ale cała historia sztuki 
oferuje przykłady, bez których nie wyobrażam sobie 
współczesnej sztuki. Jeżeli odkrywam Masaccia, Ro-



128

Ewa Ołenicz-Bernacka

Od zawsze bolesławianin, choć chwilowo miesz-
kający w Jeleniej Górze. Kierownik Karkonoskiego 
Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Autor nie tylko niezwykłych zdjęć, ale także wy-
jątkowych albumów poświęconych Karkonoszom  
i Nieborowowi. Fotograf, którego prace znajdują się 
między innymi w zbiorach londyńskiego Victoria and 
Albert Museum. Artysta poszukujący piękna i świa-
tła, będącego nieustającym źródłem życia. Obserwa-
tor obdarzony wyjątkową wrażliwością. Podróżnik, 
którego celem jest poznanie drugiego człowieka. 

 Ewa Ołenicz-Bernacka: Mieszkałeś w nie-
zwykłych miastach - w Pradze i Londynie, a jed-
nak to Bolesławiec jest tym miejscem, z którym 
identyfikujesz się najbardziej, stale zaznaczając  
w nim swoją obecność. Opowiedz, proszę, o swo-
ich związkach z naszym miastem, o ludziach, któ-
rzy wpłynęli na to, że jesteś tym, kim jesteś.

 Janusz Moniatowicz: Bolesławiec jest ważnym 
miejscem w moim życiu, ponieważ tutaj dorastałem 
i tu miały miejsce wszystkie moje pierwsze sukcesy. 
Porażki również. Te najważniejsze momenty, które 
wpłynęły później na taki, a nie inny kształt mojej dro-
gi życiowej i artystycznej.

 Z wiekiem potrzebujemy tych wszystkich chwil 
i miejsc, w których czuliśmy się szczęśliwi. W moim 
wypadku była to niezwykła ulica Hutnicza (wtedy 

obrzeża miasta), wielokulturowy dom, bo ojciec po-
chodził z Zaleszczyk, a mama z Bośni. To nieodłącz-
ny temu czasowi smak pity z jabłkami, ministrantura 
czy fascynacja architekturą i malarstwem religijnym. 
Równie ważni w tym okresie życia byli nauczy-
ciele, jakich spotkałem w Bolesławcu. Począwszy 
od szkoły podstawowej. Uczestniczyłem wówczas  
w zajęciach sekcji fotograficznej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Bolesławianka, którą prowadził wspaniały 
człowiek - Edward Opała. Bardzo ciepły, pogodny  
i cierpliwy nauczyciel fotografii, wspaniały fotoche-
mik, który nauczył mnie właśnie fotochemii. Dru-
gą postacią, która odegrała ogromną rolę w moim 
życiu, już w szkole średniej, był Andrzej Pytliński 
[więcej o Andrzeju Pytlińskim w rozmowie - „Świat 
w starym stylu” w Roczniku Bolesławieckim 2010 
- przyp. red.]. Również wybitny pedagog, chemik  
i fotochemik, autor najlepszych do tej pory pozycji  
o fotochemii i o fotografii barwnej. Publikacje jego 
autorstwa czy współautorstwa są do dzisiaj bibliami 
dla fotografów. Pan Andrzej jest dla mnie wzorem 
człowieka twórczego, zaangażowanego we wszyst-
ko, co robi, a przy tym wspaniałego pedagoga. Po-
mimo, że jest już po osiemdziesiątce - to nadal ak-
tywny i twórczy artysta. Bardzo wiele znaczącymi  
w moim życiu postaciami były moje panie polonistki: 
Stanisława Opała i Maria Łużniak, które uczyły mnie  
w szkole podstawowej i średniej. One pierwsze 
przekazywały mi wiedzę o ludziach kultury i sztu-
ki, spotykanych potem przeze mnie w Nieborowie. 
Wiele zawdzięczam również Stanisławie Wojdzie-
-Pytlińskiej, która była moim pierwszym ważnym 
nauczycielem plastyki i pomagała mi w trakcie nauki 
i egzaminów na studia. Do tej pory utrzymuję ścisłe 
kontakty z tymi osobami.

 Moje związki z Bolesławcem nigdy się nie skoń-
czyły. Na przestrzeni lat nawiązałem również współ-
pracę z bolesławieckim Urzędem Miasta, Muzeum 
Ceramiki i firmami ceramicznymi. Zaowocowała 
ona kilkunastoma dużymi publikacjami, wśród któ-
rych znajdują się: Bolesławiec na dawnych pocztów-
kach (kilka tomów), Bolesławiec - miasto ceramiki, 
Bolesławiec - paszport, Vademecum ceramiki bole-
sławieckiej, Bolesławiec - przewodnik jubileuszowy.  
W realizacji większości tych wydawnictw współ-
pracowałem z Panią Anną Bober-Tubaj, dyrektor 
Muzeum Ceramiki. Z nią właśnie oraz z zespołem 

Fotografia - sztuka obserwacji. Rozmowa z Januszem Moniatowiczem. 
Część I - Studia, spotkania, fascynacje, pasje
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pracowników naukowych tego muzeum wykonałem 
fotografie i projekt graficzny czterotomowej już serii 
katalogów-albumów, dotyczących historii oraz zbio-
rów ceramiki bolesławieckiej. Seria ta zyskała uzna-
nie wybitnych znawców oraz kolekcjonerów w Polsce  
i w Europie. Otrzymała również prestiżowe nagrody.

 Wśród miejsc, z którymi czujesz się szczegól-
nie mocno związany, jest również Nieborów. Fo-
tografowanie tego wyjątkowego kompleksu to 23 
lata Twojej pracy. Żmudnej, wymagającej cierpli-
wości, ale też przepełnionej nieustającym zachwy-
tem. To okres wielokrotnych wizyt, obserwacji 
przyrody i pałacu o różnych porach roku oraz lu-
dzi, którzy z tym miejscem byli i są związani.

 Przygoda z Nieborowem zaczęła się od spotkania 
z wieloletnim kuratorem i dyrektorem Pałacu Radzi-
wiłłów w Nieborowie, Włodzimierzem Piwkowskim, 
z którym potem serdecznie się zaprzyjaźniłem. Wio-
sną 1992 r. agencja reklamowa z Warszawy zwróci-
ła się do mnie z pytaniem, czy wykonałbym siedem 
zdjęć z Nieborowa i Arkadii. Przez trzy dni i trzy 
wieczory zrobiłem ponad 400 fotografii. Wysłałem 
je Włodkowi i otrzymałem od niego wspaniały list, 
w którym był pod wrażeniem mojej pracy. Dziękując 

mi za tak wielki zestaw zdjęć, poprosił o współpracę 
i zaproponował ponowny przyjazd do Nieborowa.  
I tak to się zaczęło. Przez cały czas przedstawiał mi 
nowe możliwości realizowania przeróżnych tema-
tów. Efektem tej współpracy były i są kolejne wy-
dawnictwa.

 Wieloletnie pobyty w Nieborowie pozwala-
ją mi powiedzieć, że jest to miejsce magiczne.  
W tym pałacu, w tym ogrodzie arkadyjskim pozna-
łem i miałem możliwość przebywania ze wspaniały-
mi ludźmi. Kompleks nieborowski to Pałac Radzi-
wiłłów, ogromny zespół parkowy oraz znajdujący 
się 4 km od Nieborowa Ogród Romantyczny Heleny 
Radziwiłłowej - Arkadia. Ta wspaniała architektura 
wkomponowana jest w przepiękną przyrodę Boli-
mowskiego Parku Krajobrazowego. Pałac w Niebo-
rowie i Ogród Romantyczny w Arkadii mają swoją 
wielusetletnią historię i przebogatą tradycję. Miały 
tu miejsce ważne historyczne wydarzenia. Po II woj-
nie światowej w 1945 r. ówczesny dyrektor stworzył  
w nim, oprócz muzeum, Dom Pracy Twórczej,  
a późniejszy kurator Jan Wegner kontynuował tę pra-
cę. Nieborów stał się miejscem spotkań i pobytów 
najwybitniejszych polskich przedstawicieli świata 

Detal lampy w hallu nieborowskiego pałacu, fotografia z albumu „Opowieść o Nieborowie”, 2011 r.
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kultury. Wśród jego gości byli między innymi: Maria  
Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Władysław Broniew-
ski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Jan Parandowski, 
Kazimierz i Marian Brandysowie. W latach 90-tych 
przyjeżdżał tu Ryszard Kapuściński, Gustaw Herling-
-Grudziński oraz Sławomir Mrożek, którego miałem 
zaszczyt poznać i zaprzyjaźnić się z nim. Przyjeż-
dżali tu wybitni kompozytorzy, malarze, reżyserzy, 
wymienię choćby Xawerego Dunikowskiego, Hen-
ryka Stażewskiego czy prof. Jacka Sempolińskiego, 
reżyserów Andrzeja Wajdę, Jerzego Antczaka, Jana 
Rybkowskiego, aktorów Beatę Tyszkiewicz czy Jana 
Ciecierskiego oraz gości zagranicznych: Jeana Coc-
teau, Paula Éluarda, Leopolda Stokowskiego, Artura 
Rubinsteina. Bywali tu również politycy, koronowa-
ne głowy różnych państw, między innymi królowa 
Hiszpanii Zofia, prezydent George Bush senior czy 
Willy Brandt.

Mój pierwszy kontakt z Włodzimierzem Piwkow-
skim miał miejsce w okresie, kiedy w Nieborowie  

w żywy sposób kontynuowana była jeszcze tzw. tra-
dycja radziwiłłowska. Polegała ona na tym, że róż-
nego rodzaju święta i uroczystości obchodzono do-
kładnie tak, jak za księcia Janusza Radziwiłła. Prof. 
Stanisław Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowego  
w Warszawie, po aresztowaniu Radziwiłłów i wywie-
zieniu ich przez NKWD w głąb Związku Radzieckie-
go, rozpoczął zwyczaj obchodzenia różnego rodzaju 
świąt nieświątecznie. Przede wszystkim nie odby-
wały się żadne zabawy, tańce. Nie radowano się pod 
nieobecność dawnych właścicieli. Dopiero w latach 
70- i 80-tych XX w. nieco to złagodniało. Spotkania  
w Nieborowie nabrały bardziej radosnego i towa-
rzyskiego charakteru. Do dzisiaj szczególnie obcho-
dzone są Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.  
W Pałacu panuje wtedy wspaniała atmosfera. W Sali 
Weneckiej, gdzie mają miejsce wszystkie posiłki, stoi 
wielka, pięknie ozdobiona jodła, pod nią snopki zbo-
ża, rozsypane orzechy. Stół pokryty białym obrusem, 
pod nim siano, pięknie udekorowany, a na nim ra-

Wschód słońca nad Śnieżnymi Kotłami, Karkonosze 1990 r.
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dziwiłłowskie srebra. Zarówno kolacja wigilijna, jak 
noworoczna mają wspaniały, świąteczny charakter. 
Wieczór wigilijny i przywitanie Nowego Roku odby-
wa się w Bibliotece. Tam, po uroczystej kolacji, scho-
dzą się wszyscy goście. Przy kominku opowiadają 
sobie różne historie. Po wybiciu godziny 24.00 skła-
dają sobie życzenia, piją szampana i po nocnej kolacji 
udają się na spoczynek. W Nowy Rok wita wszyst-
kich wytworne śniadanie, później noworoczny obiad 
i kolejne rozmowy w Palarni, gdzie goście schodzą 
się po posiłkach i godzinami opowiadają historie  
z przeszłości i ze współczesności. To są niesamowicie 
ciekawe chwile. W Nieborowie panuje taki zwyczaj, 
że goście nie odwiedzają się wzajemnie we własnych 
pokojach. Miejscem spotkań jest właśnie Biblioteka  
i Palarnia oraz wspólne spacery, zarówno po parkach, 
jak i po Puszczy Bolimowskiej. Rozmowy dotyczą 
kultury i historii, w tym dziejów Polski przedwojen-
nej, rodów szlacheckich. Warto dodać, że w Niebo-
rowie spotykają się przedstawiciele dawnego Lwowa  
i przedwojennego Wilna. Wiele więc opowieści do-
tyczy tamtych miejsc i czasów. Klimaty lwowsko-
-wileńskie szczególnie często przewijały się wśród 
gawęd nieżyjącego już reżysera pana Erwina Axera 
czy prof. Stanisława Mossakowskiego. Bardzo do-
brze wspominam prof. Barbarę Skargę i jej opowieści  
z zesłania na Syberię. Godzinami opowiadała o łagrach  

i o wydarzeniach, jakie miały tam miejsce oraz o po-
wrocie do Polski. 

Wśród gości nieborowskich, których miałem za-
szczyt poznać, szczególnie mocno utkwiło mi spotka-
nie z wybitnym polskim pisarzem, dramaturgiem Sła-
womirem Mrożkiem. Poznałem go właśnie w Święta 
Bożego Narodzenia w 1999 r. Wspólnie spędzaliśmy 
je w Nieborowie, tak jak powitanie Nowego Roku 
2000. Parę lat później, w listopadzie przyjechałem 
do Nieborowa, żeby wykonać jakieś zdjęcia. W zasa-
dzie jedynym gościem był wtedy Sławomir Mrożek. 
Mieszkał jeszcze w pałacu ówczesny kurator Stefan 
Górski i we trzech jadaliśmy posiłki w Sali Wenec-
kiej, rozmawiając na jakieś swobodne tematy. To jest 
takie niesamowite uczucie, kiedy spotyka się kogoś, 
o kim się uczyło w liceum i na studiach, kogo pozna-
ło się najpierw przez jego twórczość, a później siedzi 
się obok niego przy stole, je z nim obiad i rozmawia 
tak, jak gdyby to był przyjaciel od wielu, wielu lat.

Pan Mrożek był osobą bardzo zamkniętą, mil-
czącą. Jednak któregoś wieczoru przy kolacji spytał 
mnie czy lubię francuskie sery i wino, i czy dałbym 
się zaprosić na ich degustację. Oczywiście odpowie-
działem, że tak, a on dodał, że w takim razie zaprasza 
mnie po kolacji do swojego pokoju. Kiedy po go-
dzinie 20.00 zapukałem do jego drzwi, zostałem za-
proszony do środka. Pan Mrożek właśnie przyjechał  

Zmierzch, fotografia z albumu „Opowieść o Nieborowie”, 2002 r.
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z Francji, z której przywiózł najróżniejsze specjały. 
Otwierając kolejne butelki i opakowania serów, prze-
kazywał mi różne fakty dotyczące tych produktów. 
Po czym usiadł i zaczął opowiadać o sobie. Trwało to 
kilka godzin. Byłem słuchaczem monologu Mrożka, 
który opowiadał mi całe swoje życie. Tak, jak robi się 
to wobec najbliższej osoby. Poznałem wiele różnych 
historii. Dopiero nad ranem wróciłem do swojego 
pokoju, będąc oszołomionym tym, co się wydarzyło. 
Ten wieczór, a w zasadzie ta noc, pozostanie w mojej 
pamięci na całe życie. 

W Nieborowie poznałem też profesora Witolda 
Kieżuna, znanego uczestnika Powstania Warszaw-
skiego, który zasłynął brawurową akcją aresztowa-
nia kilkudziesięciu Niemców. Spotkałem Aleksandrę 
Melbechowską-Luty, przeuroczą osobę i tytana pracy, 
autorkę monografii o Norwidzie, Chełmońskim i Du-
nikowskim. Arcyciekawą osobę, a przy tym chodzą-
cą encyklopedię wiedzy na temat polskich artystów.  
W Nieborowie spotykam się też dość regularnie  
z Anną Piwkowską, uznaną polską poetka młodego 
pokolenia. Tu poznałem też profesora Wiesława Jusz-
czaka, wybitnego historyka sztuki, tłumacza - wspa-
niałą, ciepłą postać oraz nieżyjącego już od roku, 
niestety, profesora Jacka Sempolińskiego, znanego 
polskiego artystę malarza. Kontakt z gośćmi niebo-
rowskimi to możliwość poznania niezwykłych osób, 
luminarzy polskiej kultury, historyków czy przedsta-
wicieli polskiej inteligencji, ale przede wszystkim lu-
dzi skromnych, zaangażowanych w losy naszego kra-
ju. Dzięki nim Nieborów pozostanie już na zawsze 
takim miejscem, do którego będę chętnie wracał. To 
- jak powiedziałem na początku - moje miejsce ma-

giczne. 
A przecież nie tylko Nieborów stał się miej-

scem, do którego stale wracasz i obiektem Twoich 
fascynacji. To również Grabarka* i Karkonosze.

Karkonosze. Od początku zafascynowały mnie 
swoją atmosferą i możliwością przeżywania w nich 
wspaniałych i niezwykle trudnych chwil. Wykona-
nie zdjęć w górach wiązało się z tym, że trzeba było 
czasami bardzo wcześnie, wręcz w nocy w nie wy-
chodzić. Wszędzie należało dojść, żeby na przykład 
w zimie sfotografować wschód słońca. To wymagało 
ogromnego wysiłku fizycznego, ale ten trud był wy-
nagradzany wspaniałą fotografią, jaką mogłem zreali-
zować po dojściu w określone miejsce i na przykład 
po rozejściu się mgieł. Dzięki temu mogłem uczest-
niczyć we wspaniałych spektaklach wschodu słońca. 
Góry i pogoda w nich są nieprzewidywalne. Bardzo 
często zdarzało się więc, że w wybrane miejsce sze-
dłem kilkakrotnie. Spowijała mnie mgła i praktycznie 
nic nie było widać. Takie właśnie były Śnieżne Kotły, 
których dosłownie przez kilka lat nie mogłem sfo-
tografować, szczególnie w zimie. Aż któregoś razu, 
po tygodniowym oczekiwaniu w telewizyjnej stacji 
przekaźnikowej, po prostu trafiłem na odpowiedni 
moment i udało mi się utrwalić ciekawe pejzaże. Fo-
tografia karkonoska towarzyszyła mi ponad dziesięć 
lat i była to bardzo twórcza działalność. Często cho-
dziłem w góry, fotografowałem, realizowałem róż-
nego rodzaju pomysły wydawnicze. W czasie tych 
wędrówek poznałem wiele ciekawych osób, które mi 
pomogły. Mogę powiedzieć, że nawet uchroniły mnie 
przed jakimiś przykrymi wydarzeniami, typu odmro-
żenia czy zagubienie na trasie.

Panoroama Karkonoszy ze Śnieżką, 2012 r.
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Grabarka. Jest miejscem wyjątkowym i wyjątko-
wym tematem w mojej twórczości fotograficznej. Po 
raz pierwszy pojechałem tam z kolegą dwadzieścia 
parę lat temu i muszę przyznać, że od tej pory co roku 
staram się uczestniczyć w święcie, jakie się tam od-
bywa. Jest to jedno z niewielu już miejsc w Polsce, 
gdzie nie tylko bierze się udział w wydarzeniach, ale 
także głęboko się je przeżywa, bo mają autentyczny 
charakter. Tam nic i nikt niczego nie udaje. Oprócz 
waloru fotograficznego uczestnictwo w sacrum na 
Grabarce jest ogromnym wydarzeniem duchowym. 
Samo fotografowanie nie jest tam proste, ponieważ 
człowiek musi się poruszać w ogromnym tłumie. 
Rzeczy dzieją się bardzo szybko, no i trzeba być 
ogromnie skoncentrowanym, a jednocześnie umieć 
zachować się tak, żeby nie naruszać prywatności 
osób, które się tam znajdują.

To wymaga profesjonalizmu i ogromnej odpo-
wiedzialności za to, co się robi. Zanim stałeś się 
dojrzałym fotografem, dużo się uczyłeś, studiowa-
łeś u najlepszych mistrzów w Pradze. 

Studia w Pradze w katedrze fotografii artystycznej 
Akademii Filmowej (czes. Filmová a televizní fakul-
ta Akademie múzických umění v Praze, FAMU) były 
bardzo trudne, obfitowały w różnorodne zajęcia, ćwi-
czenia i wykłady. Trzeba było naprawdę wiele cza-
su poświęcać, aby zrealizować poszczególne tematy  
i ćwiczenia. Począwszy od pierwszego roku mieli-
śmy mnóstwo przedmiotów, a w związku z tym sporo 
nauki. Przez dwa pierwsze lata praktycznie nie dys-
ponowaliśmy prywatnym czasem. Siedem dni w ty-
godniu poświęcaliśmy studiowaniu lub pracom zwią-
zanym ze studiami. Cudzoziemcy, realizujący studia 
w Pradze, mieli jeszcze jedno dodatkowe utrudnie-
nie. To była kwestia języka czeskiego, który należało 
poznać bardzo dokładnie, ponieważ z oczywistych 
powodów większość wykładów odbywała się w tym 
właśnie języku, a były one bardzo trudne: optyka fi-
zyczna, eksponometria, różne odmiany chemii itd. 
Tak się złożyło, że do Pragi przyjechałem bezpośred-
nio po przebyciu ciężkiej żółtaczki i długim pobycie 
w szpitalu. Z tego powodu pewnie nie zaliczyłbym 
pierwszego roku, gdyby nie studiująca ze mną Jola 
Józefiak. Pomagała mi w realizacji ćwiczeń, nawet 
w tak prozaicznej czynności, jak noszenie sprzętu. 
Potem przez całe studia wspieraliśmy się i pomagali-
śmy sobie wzajemnie, co powodowało, że wiele prac 
i ćwiczeń realizowaliśmy szybciej i lepiej.

 Na praskiej Akademii Filmowej studiowali lu-
dzie, którzy reprezentowali bardzo wysoki poziom. 

Nie było więc mowy o nauce fotografowania. Więk-
szość prac tak ustawiono, że należało wykazywać 
się bardzo zaawansowanym warsztatem, żeby móc 
je zrealizować. System nauki polegał między inny-
mi na tym, że praktycznie byliśmy pracownikami  
w różnych atelier i pod okiem mistrzów realizowali-
śmy prace. Bardzo dobrze wspominam atelier foto-
grafii szkła. Ten przedmiot mieliśmy przez kilka lat 
z jednym z najlepszych fotografów szkła na świecie, 
Miroslavem Vojtechovskim. W jego atelier pracowa-
liśmy w oparciu o zasadę: mistrz i uczeń. Pan Miro-
slav realizował bardzo złożone zadania, a my uczest-
niczyliśmy w tym, jako jego asystenci, pomagaliśmy 
mu i poprzez tę pomoc zdobywaliśmy doświadczenie  
i wiedzę. Takich przedmiotów było dużo więcej. Mie-
liśmy na przykład ogromnie trudne dwa przedmioty: 
twarz i ciało oraz akt, na które musieliśmy co dwa ty-
godnie przynosić nowe zestawy zdjęć do konsultacji. 
To były zadania ujęte tematycznie, na przykład detal 
lub cała postać, czy twarz albo tylko dłonie. Trzeba 
było wykazać się wyjątkową pomysłowością, a przy 
tym wykonać ogrom pracy, żeby co dwa tygodnie 
przedstawić nowy zestaw fotografii.

Ciekawym przedmiotem była fotografia teatralna. 
Dawała możliwość rejestrowania prac realizowanych 
na scenach różnych teatrów, w różnych miejscach  
i z różnymi aktorami, ale także możność przebywania 
przez całe miesiące w czasie prób z niezwykle inte-
resującymi ludźmi. Kilka przedmiotów, które trwały 
minimum rok, a czasami dwa lub trzy, kończyło się 
wykonaniem makiety albumu - takiej książki, będą-
cej projektem przyszłej publikacji. To były bardzo 
poważne zadania. Realizowaliśmy je każdy indywi-
dualnie, chociaż pracowaliśmy także nad wspólnymi 
tematami. Na przykład Plac Wacława. W jego obrę-
bie trzeba było znaleźć temat, który fotografowało się 
przez cały rok. Efektem tej pracy była właśnie taka 
makieta. Jadąc któregoś razu metrem, przeczytałem 
w jednej z gazet, że w obrębie Placu Wacława jest 
kilkadziesiąt kamienic, ogromnych gmachów, a tylko 
w dwóch mieszkają ludzie. To mnie zainspirowało, 
żeby opowiedzieć obrazami o ich życiu. Zajęło mi 
parę tygodni, zanim namówiłem ich do współpracy. 
Udało się. Potem przez cały rok jeździłem do tych 
domów i fotografowałem ich mieszkańców w czasie 
różnych zajęć. Efektem rocznej pracy była książka  
o dwóch kamienicach z Placu Wacława i ich miesz-
kańcach.

Studia w Pradze kształciły w sposób wszech-
stronny. Ich program można podzielić na trzy działy. 
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Pierwszym była fotografia dokumentalna i związa-
nych z nią kilka przedmiotów. Drugim fotografia - 
nazwijmy to - techniczno-rzemieślnicza. To były ćwi-
czenia, które ukierunkowywały i w zasadzie uczyły 
nas dobrego warsztatu. A trzeci dział, to przedmioty  
i ćwiczenia nastawione na naszą kreatywność i twór-
czość. Dotyczyły tak zwanej fotografii artystycznej. 
Tutaj mogliśmy się wykazać własną inwencją, pomy-
słowością, własnym widzeniem świata i tego wszyst-
kiego, co ma miejsce w życiu, a potem przełożeniem 
tego na język sztuki.

Kogo i w jakich okolicznościach poznałeś  
w Pradze?

Studia na praskiej FAMU, czyli w Filmowej Aka-
demii Sztuk Artystycznych były okazją do poznania 
wielu postaci ze świata kultury, nauki i polityki, a któ-
re to przewijały się bądź bezpośrednio przez naszą 
uczelnię, bądź przychodziły do słynnej kawiarni arty-
stycznej Slavia, mieszczącej się do dzisiaj na parterze 
naszej akademii. Wśród tych postaci bardzo ważny 
i mile wspominany jest przeze mnie Miloš Forman. 
Jak zapewne wszyscy wiedzą, reżyser czesko-amery-
kański, bo od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. 
Zdobywca wielu nagród, wśród nich kilku Oskarów. 
W tym czasie, kiedy studiowaliśmy z Jolą Józefiak, 
Miloš Forman realizował swój wielki oskarowy 
film Amadeusz. Na początku jego pobytu w Pradze 
odbywały się castingi do różnych ważnych ról oraz 
oczywiście castingi na statystów. Uczestniczyliśmy 
w jednym z nich. Kiedy przyjechaliśmy na Barran-
dov, zobaczyliśmy tłum ludzi. Ciekawostką jest, 
że Forman wśród tego tłumu, a myśmy z Jolą stali 
praktycznie na końcu, wypatrzył właśnie ją i osobi-
ście poprosił, aby podeszła, angażując jednocześnie 
do jakiegoś epizodu, który później zagrała. Jej postać 
jest oczywiście w filmie. Wybrano i mnie, dzięki Joli, 
która pociągnęła mnie za sobą. Ubrany w szlachecki 
strój z tamtych czasów zasiadałem z kilkoma pania-
mi w loży teatru, w którym Mozart dyrygował swoje 
nowe przedstawienie. Epizod związany z realizacją 
filmu Amadeusz trwał kilka tygodni. Już pierwszego 
dnia miałem ze sobą aparat i zrealizowałem w cza-
sie castingu wiele zdjęć, które powiększyłem w nocy  
i następnego dnia przywiozłem na plan. W trakcie 
którejś przerwy podarowałem je Formanowi. Tak mu 
się spodobały, że zaproponował nam dalszą współ-
pracę. Fotografowałem więc na planie, a w nocy po-
większaliśmy zdjęcia i na drugi dzień przynosiliśmy 
ze sobą, by pokazać je Milošowi Formanowi. Reży-
ser miał w zwyczaju zapraszanie kilku osób na kola-

cje, w trakcie których rozmawiano o wielu sprawach. 
Na jedną z takich zaprosił Jolę i mnie, było też wtedy 
kilku studentów z wydziału reżyserii naszej akade-
mii. Zdarzyła się wówczas - dziś chyba mogę tak 
powiedzieć - przezabawna sytuacja. Miloš Forman 
zapytał nas, młodych studentów, czy widzieliśmy 
jego filmy - te czeskie i te amerykańskie. Okazało się 
wtedy, że jego dzieła znaliśmy tylko my z Jolą, nato-
miast nasi czescy koledzy z reżyserii - nie, ponieważ 
w tym czasie Miloš Forman był artystą w Czechosło-
wacji zakazanym. Gorzkie i ironiczne zarazem było 
to, że przyszli reżyserzy, którzy uczestniczyli w kola-
cji z Formanem, w zasadzie nie widzieli jego filmów. 
Ta przygoda z Amadeuszem była dla nas naprawdę 
wspaniałym przeżyciem.

Kolejnym artystą, którego bardzo dobrze pozna-
łem i z którym byłem blisko związany, jest Rudolf 
Hrušínský, słynny Szwejk w filmach Karla Steklego 
z lat pięćdziesiątych. Nawiasem mówiąc, jest to chy-
ba najlepszy odtwórca tej roli w historii ekranizacji  
powieści J. Haška. Pana Rudolfa poznałem na czwar-
tym roku studiów w trakcie realizacji przedmiotu 
fotografia teatralna w Národním divadle (Teatr Na-
rodowy). Każdy ze studentów otrzymywał przydział 
do jakiegoś teatru i przez rok fotografował proces 
powstawania sztuki z ukierunkowaniem na jednego 
z aktorów. Miałem szczęście, że trafiłem do Teatru 
Narodowego. W Pradze jest to bardzo zasłużona po-
nad stuletnia instytucja. Wspaniały zespół teatralny, 
najwięksi reżyserzy. W tym czasie występował tam 
Rudolf Hrušínský. Przesympatyczna postać, bardzo 
ciepła, wspaniały gawędziarz. Opowiadał mi niesa-
mowite historie ze swojego życia, z życia prażan, jego 
nauczycieli. Pan Hrušínský był już wtedy osobą doj-
rzałą. Miał niezwykle ciekawą, bardzo fotogeniczną 
twarz i mówił wspaniałym językiem czeskim. Przez 
cały rok z wielką chęcią chodziłem do Teatru Naro-
dowego, lubiłem to i do dzisiaj mile wspominam. 

Mówiąc o roku, spędzonym na realizacji ćwiczeń 
z przedmiotu fotografia teatralna, nie mogę nie wspo-
mnieć o profesorze, prowadzącym ten przedmiot - Ja-
roslavie Krejčym, który był wybitnym czeskim foto-
grafem teatru i wspaniałym pedagogiem. 

Mieliśmy również przedmiot, który nazywał się 
medailon osobnosti, co można by w wolnym tłu-
maczeniu na język polski przełożyć jako „opowieść  
o kimś”. Na bohatera tej opowieści wybrałem jedne-
go z najwybitniejszych czeskich grafików, żyjącego 
do dzisiaj, Aleša Krejčego. Jego nazwisko poznałem 
jeszcze przed wyjazdem na studia. Na polskim rynku 
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ukazała się wtedy wspaniała książka, dotycząca hi-
storii i technik graficznych, której właśnie Aleš Kre-
jčí jest autorem. Ponieważ przyjaźnię się z Markiem 
Lercherem, jednym z najlepszych polskich grafików, 
w rozmowie z nim utwierdziłem się w przekonaniu, 
że reportaż o Alešu Krejčím byłby bez wątpienia 
bardzo wartościowy. Fotografowałem go przez kilka 
miesięcy. Pamiętam, mieszkał w tym czasie naprze-
ciwko cmentarza żydowskiego, na praskim Jozefovie 
i z okien jego pracowni widać było właśnie tę nie-
samowitą nekropolię. Oczywiście Pan Aleš pomagał 
mi w poznawaniu środowiska. Opowiadał o różnych 
postaciach czeskiej grafiki i kultury. To były dla mnie 
bardzo ważne i cenne chwile. 

Drugą taką postacią, którą zawsze mile wspomi-
nam, jest wielki czeski pisarz Bohumil Hrabal. Pozna-
łem go w niesamowitych okolicznościach, mianowi-
cie studiujący ze mną kolega Ivan Pinkava, nawiasem 
mówiąc obecnie jeden z najwybitniejszych artystów 
czeskich, zaprosił mnie na jego wykład, który miał się 
odbyć gdzieś w Pradze. Wszystko było tajne, celowo 
niedopowiedziane, ponieważ Ivan działał w opozycji, 
która oczywiście była nielegalna i wszelkie wydarze-
nia przez nią organizowane były utajnione. Szliśmy, 
pamiętam, jakimiś dziwnymi przejściami i piwnica-
mi. Nagle w jednej z nich zobaczyłem wiele osób 
stłoczonych w małym pomieszczeniu. Na skrzynce 
po owocach stał Bohumil Hrabal w tym swoim słyn-
nym mundurku, w szarej bluzie i przemawiał. Był to 
wykład, już dokładnie nie pamiętam tematu, o sztuce. 
Oczywiście znajdowały się w nim elementy politycz-
ne. Zrobiłem z tego spotkania kilka fotografii. Wiem, 
że bardzo dziwnie na mnie patrzono, ponieważ byłem 
dla tych ludzi człowiekiem obcym i nikt nie wiedział 
tak naprawdę, czy nie jestem przypadkiem z tajnej 
policji. Jednak mój kolega Ivan szybko przedsta-
wił mnie Hrabalovi i różnym dysydentom, więc at-
mosfera stała się bardzo przyjazna. Później, w cza-
sie studiów, miałem okazję kilkakrotnie spotkać się  
z Panem Hrabalem. Najczęściej były to wernisaże lub 
jakieś spacery po Pradze. Rozmawialiśmy o polskiej 
sztuce i kulturze. Miał on ogromny szacunek i powa-
żanie dla naszej historii, dla ogromu i jakości naszej 
kultury. Znał mnóstwo zdarzeń z naszej przeszłości  
i teraźniejszości.

Powinienem również wspomnieć o moich kole-
gach, z którymi studiowałem, ponieważ są to teraz 
wybitni artyści. Myślę, że warto powiedzieć o gru-
pie Słowaków. Mieszkaliśmy w akademiku i razem 
uczestniczyliśmy w różnych działaniach twórczych. 

Zostali oni nazwani Nową Słowacką Falą. Ich 
twórczość z przełomu lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych XX w. uznawana jest jako jedno  
z najważniejszych zjawisk twórczych w byłej czecho-
słowackiej kulturze. Ci artyści, tacy jak: Tono Stano, 
Peter Župník, Kamil Varga, Vasil Stanko, Miro Švo-
lík są aktywni zawodowo do dziś. To jedni z najwy-
bitniejszych twórców słowackich i czeskich, bo część 
z nich po rozpadzie Czechosłowacji przyjęła obywa-
telstwo czeskie. Wśród czeskich fotografów bardzo 
ważni są: Ivan Pinkava i Jan Pohribný. To obecnie, 
można śmiało powiedzieć, światowej klasy artyści. 

Inną grupą osób bardzo przeze mnie cenionych, 
które miały ogromny wpływ na mój kilkuletni pro-
ces twórczego dojrzewania, byli wykładowcy z na-
szej Filmowej Akademii w Pradze. Przede wszystkim 
wspominam i cenię do dzisiaj profesora Jána Šmoka, 
założyciela naszej katedry fotografii artystycznej. 
Wspaniałego człowieka, przyjaciela Polski i Polaków, 
który miał ogromny szacunek dla naszej historii i kul-
tury, a poza tym był mentorem wszystkich studentów. 
Zawsze im pomagał, zwłaszcza tym w najgorszych 
opałach. Bardzo miło wspominam, nieżyjącego już 
niestety, wykładowcę fotografii dokumentalnej pana 
Pavla Štechę, który był jednym z najwybitniejszych 
dokumentalistów w Europie. Wspaniały człowiek, 
bardzo serdeczny, uczynny i cierpliwy. Całymi godzi-
nami potrafił konsultować z nami nasze prace, oma-
wiać je i czynić naprawdę wiele cennych uwag na 
ich temat. Tych osób jest oczywiście o wiele więcej, 
bo przecież przez cztery i pół roku studiów uczest-
niczyliśmy w wykładach kilkudziesięciu profesorów  
i każdy z nich dał nam cząstkę siebie, swoich do-
świadczeń i czynił nas bardziej doświadczonymi  
i uniwersalnymi twórcami.

Rozmawiała Ewa Ołenicz-Bernacka

* Grabarka - wzgórze niedaleko Siematycz w województwie 
podlaskim, najważniejsze miejsce kultu religijnego dla wy-
znawców prawosławia w Polsce.
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Aleksandra Sozańska-Kut - wokalistka, peda-
gog, terapeutka głosu, członkini zespołu Spirituals 
Singers Band.

Katarzyna Żak: Olu, zacznę od tego, że rok 
2014 nie był dla Ciebie najlepszy. 1 maja - tragicz-
ny wypadek na trasie koncertowej, w którym gi-
nie twórca i filar zespołu Spirituals Singers Band 
- Włodzimierz Szomański, inny członek zespołu 
wychodzi z poważnymi obrażeniami, reszta, łącz-
nie z Tobą - cudem uratowani, ale poturbowani 
fizycznie i psychicznie. To była wiadomość, która 
zelektryzowała całą Polskę. Wydawało się, że to 
koniec zespołu, a jednak?

Aleksandra Sozańska-Kut: To było nasze 
wspólne traumatyczne przeżycie. Sporo osób było 
wręcz przekonanych, że to koniec zespołu, ale to 
nie w naszym stylu. Nie po tylu latach wspólnego 
życia. Praktycznie już następnego dnia postanowili-
śmy kontynuować dzieło Włodka. To nam dało siłę, 
by przetrwać, by ponownie stanąć na nogi. Nie wy-
obrażam sobie, że wraz ze śmiercią Włodzia - jego 
życiowe dzieło też umrze. On poświęcał temu zespo-
łowi całą swoją energię. Dla nas komponował fanta-
styczne dzieła oratoryjno-kantatowe, pisał aranżacje 
wszystkich naszych utworów, często teksty do nie-
których polskich piosenek. Pierwszy koncert, jesz-
cze w mocno okrojonym składzie, zaśpiewaliśmy 30 
maja 2014 r. w Filharmonii Wrocławskiej. 12 lipca 

już razem zainaugurowaliśmy koncertem I Gospel 
Festiwal im. Włodka Szomańskiego w jego rodzin-
nym Mieroszowie, a od 1 sierpnia praktycznie nie-
ustannie koncertujemy. 

Ale w kolorowych strojach wystąpiliście dopie-
ro…

5 grudnia 2014, we Wrocławskiej Filharmonii  
z premierą stricte musicalowego spektaklu „Tajem-
nica Krasnala Szomola”. Jest to bardzo kolorowe, 
familijne przedstawienie, w którym wykorzystaliśmy 
znakomitą muzykę, jaką napisał Włodek do wierszy 
Juliana Tuwima. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy, nawet 
rapowaliśmy. To było bardzo spektakularne wydarze-
nie i odbiło się dużym echem. Planujemy wystawia-
nie tego spektaklu w innych miastach. Bardzo chcia-
łabym zagrać je w Bolesławcu. To kawał świetnej 
muzyki, chwile radości i zabawy zarówno dla dzie-
ciaków, jak i ich rodziców. 

Jak się okazuje - Spirituals Singers Band - to 
nie tylko zespół ludzi, którzy wspólnie grają, ale  
i przygoda Twojego życia?

Praktycznie całe moje życie zawodowe - to współ-
praca ze Spiritualsami, która rozpoczęła się w 1990 r. 
Wspólnie zdobyliśmy wiele prestiżowych nagród, 
zagraliśmy tysiące koncertów, nagraliśmy mnóstwo 
płyt, muzyki do większości teatrów w Polsce. To 
lata wyjazdów na trasy koncertowe po całej Europie.  
O każdym z tych wydarzeń można by napisać książ-
kę, wcale nie taką małą.

Trafiłaś do zespołu w momencie, gdy miał już 
sławę i pozycję. Propozycję otrzymałaś od Olgi 
Bończyk (znanej obecnie aktorki, przyp. red.). 
Przypadek, zrządzenie losu, czy może zaplanowa-
na kariera? 

To historia z gatunku „zbieg okoliczności”, któ-
rych w moim życiu nie brakuje. Zanim o tym opo-
wiem - muszę wspomnieć jak to się stało, że ja, osoba, 
która wtedy nie lubiła kompletnie muzyki poważnej, 
stałam się studentką wydziału wokalno-aktorskiego 
Akademii Muzycznej we Wrocławiu, czyli skończy-
łam popularnie nazywany śpiew operowy i aktor-
stwo. Moja wieloletnia przyjaciółka - Beata Górecka 
namówiła mnie do zdawania na Akademię - otworzy-
li tam właśnie wydział sztuki estradowej. Nie bardzo 
chciałam się tam dostać i zupełnie nie starałam się 
przygotować do egzaminów wstępnych, powiem 
więcej: zrobiłam praktycznie wszystko, by mnie 

O śpiewaniu, mówieniu i uczeniu się przez całe życie. 
Rozmowa z Aleksandrą Sozańską-Kut 
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nie przyjęli. Ubrałam się w kompletnie niewłaściwy 
strój; jakieś lekko znoszone spodnie, sweter, ale za 
to ładne butki. Wiadomo, że dress code (zbiór zasad 
dotyczących dopasowania ubioru do okazji - przyp. 
red.) wymagał stroju eleganckiego, więc dość orygi-
nalnie wyglądałam na korytarzu pośród chłopaków  
w garniturach i dziewczyn w sukniach. Na egzaminie, 
oprócz śpiewu wymagano fragmentu wiersza i pro-
zy. Pamiętałam tylko kawałek „Pani Twardowskiej”, 
jeszcze z ogólniaka, prozy nie miałam wcale. Każde-
mu zdającemu wokaliście przysługiwał akompania-
tor, mnie również. Problem tylko polegał na tym, że 
ja nie miałam dla niego żadnych nut, bo nie wpadłam 
na pomysł, że będą potrzebne. Postanowiłam sama 
sobie zaakompaniować, co wzbudziło zdziwienie ca-
łej, kilkunastoosobowej komisji, w której zasiadały 
same znakomitości: wybitny polski aktor - prof. Igor 
Przegrodzki, prof. Eugeniusz Sąsiadek - znakomity 
tenor i rektor Akademii, choreograf - Waldemar Karst 
i wielu innych przedstawicieli świata opery. 

Ale najwidoczniej liczył się śpiew, bo zdałaś?
Ten i wszystkie kolejne egzaminy. Chyba nawet 

dobrze, bo na ten wydział przyjęto 4 osoby: Olgę 
Bończyk, Beatę Górecką, Elę Kłosińską i mnie. To 
właśnie Olga Bończyk (wtedy nosiła nazwisko Bo-
cek - przyp. red.), która była już wokalistką zespołu 
Spirituals Singers Band, po rozpoczęciu roku akade-
mickiego zaprosiła mnie na tzw. casting do Spiritu-
alsów. Poszłam więc na przesłuchanie, znowu sama 
sobie akompaniowałam i po przesłuchaniu również 
innych dziewczyn - Włodzio przyjął właśnie mnie. 
To był koniec października 1989 r. Na początku li-
stopada, poleciałam do Soczi na cudowną wyciecz-
kę, która była nagrodą za wygrane wojewódzkie 
eliminacje konkursu Piosenki Radzieckiej. Kiedy 
wróciłam zespół wyjeżdżał na trasę koncertową do 
Niemiec, a ja zostałam z całym stosem nut, które mu-

siałam w ciągu jednego miesiąca opanować. To nie 
były czasy Internetu, odtwarzaczy CD czy innych, 
tak powszechnych dzisiaj udogodnień. Uczyłam się 
z walkmanem na uszach i nutkami przed oczami. 
Już 5 stycznia 1990 r. zadebiutowałam z zespołem  
w Teatrze Polskim we Wrocławiu podczas inaugura-
cji cyklu koncertów „Artyści dla Rzeczpospolitej”.  
I tak zostałam do dziś. Praca w zespole nie jest łatwa, 
wymaga wielu poświęceń, ale kocham to, co robię.

Wspomniałaś, że muzyka klasyczna nie była 
Twoją domeną zanim zdałaś do Akademii Mu-
zycznej. Co zatem śpiewała Ola jako dziecko, a co 
jako licealistka?

Mój rodzinny dom był zawsze rozśpiewany, więc 
odkąd pamiętam - śpiewałam ze wszystkimi różnego 
rodzaju piosenki, szczególnie z okresu międzywoj-
nia i lwowskie, bo moi Rodzice pochodzą z Kresów.  
W wieku 7 lat poszłam do szkoły muzycznej, do 
klasy fortepianu. To był piękny, ale i trudny czas, bo 
trzeba było równolegle chodzić i uczyć się w dwóch 
szkołach. Ale to nauczyło mnie samodyscypliny, a to 
naprawdę cenna rzecz. Jednak po ukończeniu szkoły 
muzycznej - nie poszłam dalej w sensie muzycznym. 
Naukę kontynuowałam w fantastycznym liceum  
w moim rodzinnym Kędzierzynie-Koźlu - na profilu 
matematyczno-fizycznym. Wtedy zakochałam się na 
zawsze w górach.

Góry i śpiew to raczej związek wymagający in-
nego sprzętu niż fortepian?

Przez tego typu wyjazdy musiałam się nauczyć 
grać na gitarze, bo było mi wstyd, że moi koledzy nie 
znają nut, a grają, a ja - wykształcony muzyk - nie. 
Tato kupił mi gdzieś na rynku starą gitarę. Pewien 
zaprzyjaźniony gitarzysta słał mi listami odręcznie 
pisane tabele chwytów gitarowych, a ja siedząc na 
oknie - uczyłam się tak pilnie, że w ciągu dwóch ty-
godni już je wszystkie nieźle grałam. Jeździłam nie 

Koncert Finałowy Festiwalu Blues nad Bobrem 2014 - wspólnie 
z wykładowcami i warsztatowiczami

Niemen Inaczej - jeszcze razem wszyscy cali i zdrowi...
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tylko na górskie wyprawy, ale na popularne wtedy 
tzw. Oazy - były to wakacyjne obozy organizowa-
ne przez Kościół - naprawdę świetne. Uczyłam się 
tam jak prowadzić oprawę muzyczną mszy, wspólnie 
śpiewać. Te doświadczenia później przydały się po 
latach przy organizacji Mszy Bluesowych w trakcie 
Bluesa nad Bobrem.

No tak, ale śpiewających i grających młodych 
ludzi jest wielu. Skąd wiadomo, że to może być 
sposób na życie. Ktoś Ci wówczas podpowiedział, 
docenił Twój talent?

Wręcz przeciwnie. W szkole muzycznej mia-
łam problemy ze śpiewaniem w chórze. Nauczyciel 
chciał ze mnie zrobić sopran, a ja śpiewałam dość 
niskim głosem. Dowiedziałam się, że nie powinnam 
śpiewać. Bardzo mnie to wtedy zabolało i na dłu-
go pozostało w mej pamięci. Gdy kilka lat później  
zaczęłam brać udział w różnego rodzaju konkursach  
i je jeszcze wygrywać - nadal trudno mi było uwie-
rzyć, że ja może jednak mam nieco talentu wokalne-
go. Wspominam te czasy z ogromnym sentymentem, 
bo przyniosły mi wiele satysfakcji, zwłaszcza kon-
kursy piosenki w Zielonej Górze (piosenki radziec-
kiej - przyp. red.) czy Kołobrzegu (piosenki żołnier-
skiej - przyp. red). To były niesamowite wydarzenia. 
Możliwość współpracy z zawodowcami, śpiewania 
na największych wtedy scenach i wyjazd na miesięcz-
ną trasę koncertową po dawnym Związku Radziec-
kim. Wtedy chyba uwierzyłam w swoje możliwości.  
Po skończeniu ogólniaka zdawałam na resocjaliza-
cję, ale gdy się nie dostałam, „wylądowałam” w Bo-
lesławcu, w sławetnym, nieistniejącym już, Studium 
Nauczycielskim. Później była Akademia Muzyczna.

Dużo tych szkół. Lubiłaś się uczyć?
Lubiłam i lubię. Skończyłam jeszcze logopedię  

i zarządzanie oświatą. A teraz myślę o kolejnych stu-
diach. Mam ciągłą potrzebę rozwijania się zawodo-
wo, zwłaszcza, że oprócz śpiewu pochłaniają mnie 
zagadnienia związane z emisją głosu. Sama prowa-
dzę szkolenia związane z rehabilitacją i emisją gło-
su na terenie całego kraju, współpracuję z wieloma 
instytucjami, lekarzami, fizjoterapeutami, udało mi 
się opracować własną, autorską metodę rehabilitacji 
głosu i, po kilku latach badań, uważam, że jest ona 
skuteczna. Muszę się uczyć, ustawicznie szlifuję 
swój warsztat wokalny. 

Od wielu lat prowadzisz także warsztaty wo-
kalne, a na co dzień pracujesz jako nauczycielka 
muzyki. Trudno się z Tobą umówić na rozmowę. 
Jesteś mocno zajętą kobietą.

Jedyną rzeczą, której nie lubię w życiu - to nuda. 
Zawsze tak miałam. Pracuję w kilku miejscach: je-
stem nauczycielem muzyki w gimnazjum i szkole 
podstawowej, przez 10 lat prowadziłam wydział 
wokalny w Szkole Muzycznej II stopnia w Bole-
sławcu, a od 14 lat jestem wykładowcą klasy wokalu  
w ramach festiwalu Blues nad Bobrem. Pedagogika 
stała się częścią mojego życia, choć wcale tego nie 
planowałam. Bardzo lubię pracę z młodymi ludźmi. 
Młodych nie da się oszukać: albo cię zaakceptują, 
albo nie. Zawsze ich traktuję poważnie. Obowiązuje 
trzecia zasada dynamiki: każda akcja wywołuje reak-
cję, czyli: jaka ja dla nich jestem - tacy oni dla mnie.  
I oczywiście odwrotnie też.

Śledzisz losy swoich podopiecznych?
Wielu z nich dziś prowadzi zawodowe życie zwią-

zane ze śpiewaniem i radzą sobie doskonale. Mam 
z nimi stały kontakt. To bardzo miłe uczucie czytać 
maile czy odbierać telefony z podziękowaniem za 
naukę, słuchać o ich sukcesach. Niedawno znala-
złam w skrzynce list, bez nadawcy, tylko z napisem 
„Niespodzianka”. Jakież było moje zdziwienie, kiedy 
po otwarciu okazało się, że jest to najnowsza płyta 
jednego z moich wokalistów, już dorosłego zresztą 
człowieka. Najczęściej wysyłają mi linki do swoich 
poczynań artystycznych na facebooku.

Przeszłaś klasyczną i tradycyjną drogę do zo-
stania wokalistką. Co sądzisz o fenomenie praw-
dziwej erupcji talentów wśród młodych ludzi. Są 
zdolniejsi niż młodzież sprzed lat, czy może bar-
dziej pewni siebie, bez zahamowań?

Rzeczywiście, obserwuję w ciągu ostatnich kilku 
lat ogromny „wysyp” talentów. Znakomitych niejed-
nokrotnie. Słuchając ich występów ma się nieodparte 
wrażenie, że to już prawie zawodowcy, i to „prawie” 
nie dotyczy warsztatu wokalnego, tylko wieku. Czę-
sto ludzie pytają mnie o to - jak to jest, że obecnie 
tyle jest bardzo zdolnej wokalnie młodzieży, czy to 
jakieś „mutacje”? Nie sądzę. Przyjrzyjmy się dostęp-
ności do różnych gatunków muzyki. Na dobrą spra-
wę można w każdej chwili posłuchać, czego się tylko 
pragnie, praktycznie niezależnie od miejsca na Ziemi, 
znaleźć podkład do dowolnie wybranej piosenki. Nie 
będę wspominać mojej młodości, ale wtedy jedynym 
źródłem zagranicznej muzyki był Program 3 Polskie-
go Radia lub Radio Luxemburg. 

Wraz z mnogością talentów obserwujemy też 
różnorodność gatunków muzycznych. Czy jest 
taki rodzaj muzyki, którego nie akceptujesz i do 
którego nigdy nie zaśpiewasz?
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Nie lubię muzyki, która ma w sobie mnóstwo 
niepotrzebnych dźwięków, w której jest przerost for-
my nad treścią, gdzie jest banalna linia melodyczna  
i tekst o niczym. Nie lubię też muzyki źle zinstrumen-
towanej. Jest parę gatunków, których nigdy nie za-
śpiewam, nie dlatego, że ich nie lubię, ale dlatego, że 
nie leżą one w mojej stylistyce, np. rap, heavy metal, 
hip-hop. 

Jesteś Kobietą - Instytucją - masz mnóstwo po-
mysłów, sił witalnych, planów - o czym marzysz 
zawodowo?

Czy ja jestem Kobietą - Instytucją? Nigdy tak sie-
bie nie postrzegałam. Po prostu uwielbiam coś robić. 
Tak miałam odkąd pamiętam. Poza tym mam ogrom-
ne szczęście do ludzi. Zawsze znajdzie się ktoś, kto 
w taki czy inny sposób pomoże, świadomie bądź 
nieświadomie wskaże kierunek, zainspiruje. Tylko 
trzeba się nauczyć tych ludzi dostrzegać. A moje 
zawodowe marzenia? Śpiewać, koncertować, uczyć 
młodych wokalistów tej sztuki i naprawiać głos  
ludziom, którzy w taki czy inny sposób go stracili 
czy też zniszczyli. Rehabilitacja głosu to, poza śpie-
waniem, moja ogromna pasja.

Jakie masz najważniejsze rady dla śpiewają-
cych i mówiących?

Mam wiele, ale zawsze powtarzam osobom śpie-
wającym, że muszą znaleźć dobrego nauczyciela, 
który nie będzie niszczył ich głosu. Powinni pamię-

tać, że aparat głosowy mają tylko jeden, nie da się 
go wymienić, jak struny w gitarze. Więc trzeba go 
pokochać i chronić. Poza tym nie poddawać się, po-
mimo tego, że śpiewanie - to naprawdę ciężka pra-
ca, wymagająca ogromnej samodyscypliny i uporu.  
A dla mówiących rada jest jedna: nauczyć się mówić 
poprawnie, zdrowo, ćwiczyć sprawność techniczną 
głosu. Dbać o higienę pracy, kontrolować stan apara-
tu głosowego u lekarza foniatry. Oczywiście natych-
miast rzucić palenie papierosów.

Wolne chwile, jeśli takie się zdarzają, poświę-
casz na?

Podróże. Kiedyś chciałam być geografem - po-
dróżnikiem. Przeczytałam mnóstwo książek o tej  
tematyce. W pewnym okresie mojego życia zaczęłam 
realizować to marzenie - zwiedziłam samochodem 
Grecję, którą uwielbiam, a ze Spiritualsami odwie-
dziłam praktycznie większość krajów europejskich, 
udało mi się także pojechać za ocean, do Kanady, 
gdzie wzięłam udział w festiwalu organizowanym 
dla Polonii Kanadyjskiej i Amerykańskiej i zdobyłam 
III miejsce. Dużo podróżuję po Polsce, a szczególnie 
kocham góry.

W takim razie życzę Ci samych bezpiecznych 
podróży i wielu sukcesów zawodowych. Dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Żak

Zdjęcie z koncertu Tajemnica Krasnala Szomola, 5 grudzień 2014 r.
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Katarzyna Żak: Projektować naczynia zaczęła 
Pani w wieku...?

Barbara Kozłowska-Trojnar: … przedszkol-
nym. Naprawdę. Koleżanki miały takie serwisy dla 
lalek, plastikowe. Bardzo im tego zazdrościłam, więc 
wymyśliłam sobie filiżanki z gliny. Nawet pamiętam, 
że pomalowałam je w paski. Tak awangardowo. To 
był mój pierwszy projekt. Jak to mówią - potrzeba 
matką wynalazku. Byłam wtedy taką artystyczną Zo-
sią-Samosią. Później lepiłam też czołgi dla „kącika 
pamięci” w szkole.

Szkołę podstawową kończyła Pani w Augusto-
wie, Pani rodzinnych stronach. Liceum w Lubli-
nie, studia we Wrocławiu - spróbujmy prześledzić 
tę drogę.

Dom w Augustowie nie miał artystycznych tra-
dycji, ale moi rodzice zaszczepili we mnie pewną 
wrażliwość, która wpłynęła na moje widzenie świata. 
Tato - podejście do przyrody, a mama? Mama zawsze 
świetnie rysowała. Uczęszczałam na zajęcia do tam-
tejszego MDK, jak chyba większość dzieci w wie-
ku szkolnym. Wygrywałam nawet jakieś konkursy 
plastyczne. Pojawiła się zachęta, by pójść do liceum 
plastycznego i „wykalkulowałam”, że mam szansę 
dostać się do Lublina i tak się stało.

Kalkulacja? Zawsze myślałam, że liczy się ta-
lent?

Talent przede wszystkim, ale ilość kandydatów 
też ma znaczenie. Może nie byłam wtedy pewna 
swoich umiejętności? Ale tamto liceum wspominam 
bardzo dobrze. Byłam na profilu wystawienniczym, 
w którym wpajano nam umiejętność widzenia prze-
strzennego i kompozycyjnego.

Rozmawiamy w Pani domu, w którym wy-
raźnie widać tę dbałość o aranżację przestrzeni, 
zwłaszcza jeśli chodzi o obecność rzeźb i prac ce-
ramicznych. Za oknem ogród, w którym zieleń 
współgra z formami, także Pani autorstwa.

 Myślę, że to właśnie jest efekt tego, czego na-
uczono mnie w Liceum Plastycznym w Lublinie. 
Staram się zawsze widzieć całość. Traktować sztukę 
jako formę przestrzenną, która powinna znaleźć swo-
je miejsce. Przyznam, że nie lubię sztuki dla samej 
sztuki. Wspomniała Pani o ogrodzie. On powstaje od 
niedawna, ale formy ceramiczne są dużo starsze. Ro-
biłam je kiedyś, niejako w wyobraźni znajdując miej-
sce w nieistniejącym jeszcze ogrodzie. Teraz widzę, 
że było to częścią planu, który mogę dopiero teraz 
realizować.

Wybiegłyśmy trochę do przodu, a wciąż nie 
wiem, dlaczego wybrała Pani wrocławską Akade-
mię Sztuk Pięknych?

W moim życiu były zawsze ważne spotkania  
z osobami, które zupełnie niechcący wpłynęły na jego 
bieg. Można to nazwać przypadkiem lub przeznacze-
niem. W Liceum w Lublinie chodziłam na zajęcia  
z ceramiki. Koleżanka zaproponowała mi praktykę 
w Fabryce Fajansu we Włocławku. Spodobała mi 
się praca z ceramiką, tworzenie projektów, dekoracji. 
Chłopak innej koleżanki studiował na ASP we Wro-
cławiu, właśnie ceramikę. Nie musiał mnie bardzo 
zachęcać, bo już połknęłam haczyk. Jednak najpierw 
dostałam się na szkło, dopiero później na ceramikę.

Studiowała Pani w pracowni ceramiki unikato-
wej u profesor Krystyny Cybińskiej i w pracowni 
projektowania ceramiki użytkowej u profesor Ha-
liny Olech. Ukończyła Pani uczelnię z dyplomem 
na ocenę celującą. Wielkie osobowości i piękna 
ocena. W 1986 r. otrzymała Pani roczne stypen-
dium dla Młodych Twórców Ministra Kultury  
i Sztuki. Jak wspomina Pani okres studiów?

Rzeczywiście, otrzymałam najwyższą ocenę za 
zestaw śniadaniowy. Dlaczego? Myślę, że był dopra-
cowany w najdrobniejszych szczegółach. To ważne, 

Radość tworzenia. 
Rozmowa z artystą ceramikiem Barbarą Kozłowską-Trojnar
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jeśli się projektuje dla przemysłu. Trzeba widzieć 
kompleksowo, liczy się estetyka i użytkowość. Zresz-
tą zawsze ścierały się we mnie dwie natury. Z jednej 
strony właśnie funkcjonalność, to, czego nauczyła 
mnie pracownia profesor Haliny Olech. Z drugiej 
wielka osobowość profesor Krystyny Cybińskiej, jej 
sposób patrzenia na obiekty, czystość formy. Choć 
teraz, jak to analizuję, to myślę, że obie drogi są do 
pogodzenia w ceramice. Jest to tworzywo, które daje 
szerokie spectrum możliwości.

Z Wrocławia do Bolesławca już droga nieda-
leka. Jestem ciekawa, co dokładnie skłoniło Panią 
do zamieszkania w zupełnie nowym środowisku?

Znów przytoczę swoją uwagę o ludziach, któ-
rzy mieli wpływ na moje życie. Tym razem była to 
kierowniczka akademika uczelnianego, w którym 
mieszkałam. Wspomniała, że jest miejsce dla projek-
tanta w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”. Nie 
podjęłam tej decyzji sama, bo już byłam żoną leka-
rza. Męża poznałam we Wrocławiu, choć też śmieję 
się, że zostałam wyswatana przez koleżankę. Tak się 
złożyło, że decyzję o zamieszkaniu w Bolesławcu,  
a w zasadzie w Tomaszowie podjęliśmy razem. Tam 
potrzebowali lekarza, a w Zakładach Ceramicznych 

projektanta. I tak od 1985 r., z przerwami, przez 17 
lat byłam związana z ZC „Bolesławiec”.

Z ceramiką użytkową jest tak, że zazwyczaj 
nazwisko projektanta naczyń, które goszczą na 
naszych stołach nie jest dla klienta najważniejsze. 
Liczy się estetyka, wygoda, walory właśnie użyt-
kowe. Powoli przyzwyczajamy ludzi do tego, że za 
tym rękodziełem stoi czyjś pomysł, projekt formy, 
czyjaś dekoracja. A o czym myśli projektant?

O potrawach, kliencie, wnętrzu, stylu mieszkania, 
możliwościach technicznych wykonania naczynia 
czy formy. O wielu rzeczach naraz. To zawiłe i skom-
plikowane, ale dające ogromną satysfakcję działanie. 
Udało mi się wprowadzić wiele wzorów do produk-
cji, z których jestem zadowolona, nawet dumna.

 Jest Pani autorką zestawów naczyń, które były 
bardzo nowoczesne w czasach, kiedy powstawały 
(lata 80. - przyp. red.). Można powiedzieć, że wy-
przedzały swój czas?

Rzeczywiście, myślenie zestawami naczyń o po-
dobnych kształtach, ale różnych wymiarach przyszło 
dużo później. Zresztą o wielu polskich projektach 
można powiedzieć, że wyprzedzały swój czas. Do-
brze, że teraz wraca się do takiego wzornictwa.

Rzeźba ogrodowa
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Za swoje projekty dostawała Pani branżowe 
nagrody i wyróżnienia, jak choćby Nagroda Pre-
zesa Związku Polskich Artystów Plastyków 2004, 
„Dobry Wzór 2004” Instytutu Wzornictwa Prze-
mysłowego i nominacja do „Wzoru Roku 2004”, 
„Najlepsze w Polsce” 2004, „Hit Publiczności” 
POLAGRA 2004. Z czego jest Pani osobiście naj-
bardziej dumna?

Mam wielki sentyment do zestawu „Supełek”, 
który powstał zaraz po studiach. Nazwa wywodzi 
się od reliefu w kształcie zapętlonego sznurka na 
„brzuszkach” naczyń. Wróciłam do niego w 2004 r. 
wraz z powrotem mody na rustykalne naczynia. Po-
wstawały wtedy restauracje w typie „chłopskie cha-
ty” i ten typ zastaw stołowych cieszył się dużą popu-
larnością.

To ważne, aby forma była na tyle uniwersal-
na i piękna w swojej prostocie, by mogła „przy-
jąć” wiele dekoracji. Tak też jest z Pani zestawem 
opartym na kwadratach?

Tak. Projektując naczynie trzeba myśleć o tym, że 
jest niejako bazą pod dekorację. „Kwadrat” to zestaw 
całodzienny, w którym można znaleźć formy o róż-
nym przeznaczeniu. Ich kształt powoduje, że dobrze 

wyglądają przy każdej dekoracji, zarówno tej prostej, 
delikatnej, jak i w bogatej zdobinie.

Jest Pani także autorką wielu dekoracyjnych 
form ogrodowych, donic, osłon - które oprócz 
tego, że są funkcjonalne, to same w sobie są ory-
ginalnym i unikalnym ukłonem w stronę natury. 
Stapiają się z nią. Przestają być użytkowe, stają 
się rzeźbą.

Przy takich realizacjach ogromny wpływ ma 
myślenie zaszczepione przez profesor Cybińską.  
W ceramice ważne jest to, jak buduje się kształt. Na-
zywam to nawet walką z rozwiązaniami formalnymi. 
Podobnie myślę tworząc rzeźby ceramiczne. Natura 
inspiruje mnie od zawsze. Obserwuję ją. Także tu, 
w moim ogrodzie. Moje prace rzeźbiarskie z niej 
wychodzą. Nie naddaję im treści filozoficznych. Są 
raczej potrzebą zorganizowania przestrzeni. Zresztą 
lubię realizm w sztuce. Cenię warsztat, sprawność, 
rzemiosło. Raczej tego szukam.

Nie kuszą Panią inne dziedziny sztuki?
Lubię malarstwo, ale jako widz. Studiowałam 

malarstwo jako przedmiot dodatkowy i dyplom  
z ceramiki był poszerzony o malarstwo. Od studiów 
nie maluję, nie licząc zrobienia kilku kopii obra-

Rzeźba ogrodowa
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zów sławnych impresjonistów. Rzeźba w kamieniu?  
W pamięci mam zachwyt nad Dawidem Michała 
Anioła, ale, co śmieszne, nad jego kopią w Moskwie. 
Byłam młoda i kontakt z tym dziełem, nawet nie  
w oryginale - wywarł na mnie wielkie wrażenie, 
podobnie jak obrazy wielkich mistrzów w Muzeum 
Puszkina, które zwiedzałam. Ja jednak wolę cera-
mikę. No może ostatnio doszła jeszcze fascynacja 
wikliną, ale też w połączeniu z gliną. Jeśli chodzi  
o inne dziedziny, to po prostu przyjaźnię się i spotykam  
z artystami, którzy je uprawiają. Jeżdżę na plenery.

Była Pani uczestnikiem wielu Plenerów Cera-
miczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu. Ceni Pani 
taką formę twórczych konfrontacji?

Cenię i lubię. Bolesławieckie Plenery mają swo-
ją atmosferę, przyjeżdżają tu naprawdę ciekawi 
artyści. To bardzo inspirujące. Ostatni raz byłam  
w 2011 r., bo przyjęta jest zasada, że bolesławieccy 
twórcy uczestniczą w nich rotacyjnie. Czekam na na-
stępny, w którym będę mogła wziąć udział. Co roku 
jeżdżę także na plenery do Zakopanego, gdzie spo-
tykają się różni twórcy, nie tylko ceramicy. Miejsce 
i ludzie są fantastyczni. Mam kontakt z artystami, 

współuczestnikami sympozjum ceramicznego w No-
wej Soli.

Proszę mi wyjaśnić, co w domu ceramiczki, 
oprócz Pani form - robi na ścianie ogromne ma-
lowidło tygrysa. Kojarzę go raczej z kulturą Dale-
kiego Wschodu?

I dobrze Pani kojarzy. To wyjątkowy prezent od 
Roho Su-Kang, niezwykłego twórcy z Korei Połu-
dniowej. Zaprzyjaźniliśmy się w Berlinie w jego ga-
lerii, później utrzymywaliśmy częste kontakty, co za-
owocowało wspólnymi wystawami zarówno u niego, 
jak i w Polsce. Skłoniliśmy go także do zorganizowa-
nia w Muzeum Ceramiki ekspozycji na temat upadku 
muru berlińskiego, która cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Roho Su-Kang podarował nam to malo-
widło z przedstawieniem tygrysa jako dobrą wróżbę, 
która ma chronić naszą rodzinę i dom. I znów okazało 
się, że przypadkiem mamy dla tego prezentu nieza-
gospodarowaną ścianę nad kominkiem. Teraz wisi tu  
i nas chroni.

Rozmawiała Katarzyna Żak

Rzeźba ogrodowa
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Na skrzydłach Pegaza - rozmowa z Markiem Zygą

Agata Bojanowska: Witam serdecznie w mu-
rach Muzeum Ceramiki - instytucji, w której  
w 2007 r. odbyła się Pana pierwsza indywidualna 
wystawa. Dziś jest Pan znanym rzeźbiarzem, do-
cenianym również za granicą. Część bolesławian 
kojarzy Pana ze zgoła odmienną działalnością. 
Jak toczyły się Pana losy zawodowe?

Marek Zyga: Zanim zająłem się działalnością ar-
tystyczną przez ponad 16 lat prowadziłem Kawiarnię 
„Pegaz”. I choć dziś jest to dla mnie etap zamknięty, 
to nadal z dużymi emocjami wracam wspomnieniami 
do tamtego czasu. Kawiarnia była miejscem szcze-
gólnym, w którym poznałem wielu ludzi i obserwo-
wałem wiele sytuacji i zachowań, które dziś niewąt-
pliwie są dla mnie inspiracją podczas pracy twórczej. 
Zburzenie klubu postawiło mnie w nowej sytuacji, 
dało impuls do rozpoczęcia działalności artystycznej 
- otworzyły się dla mnie nowe możliwości. 

 Czy ten wybór był swoistym przypadkiem? 
Czy może zawsze w Panu drzemała artystyczna 
dusza?

Poniekąd był to rzeczywiście przypadek. Ale sztu-
ka zawsze mnie interesowała. Jako młody chłopak 
przeglądałem albumy z reprodukcjami, czytałem wie-
le książek dotyczących różnych dziedzin artystycz-
nych i postaci związanych ze sztukami plastycznymi. 
Od momentu pojawienia się możliwości wyjazdów za 
granicę z ogromną przyjemnością zwiedzałem liczne 
muzea i galerie. Chłonąłem sztukę pod różnymi jej 
postaciami. W pewnym momencie pojawiła się myśl, 
żeby samemu spróbować coś stworzyć, zobaczyć czy 

to się uda, czy potrafię. W ten sposób zacząłem moją 
przygodę z rzeźbą w glinie.

A dlaczego wybór materiału padł właśnie na 
glinę?

Glina szamotowa była pierwszym materiałem pla-
stycznym, który trafił do mych rąk i któremu do dziś 
jestem wierny. Początkowo nie znając tego tworzy-
wa, ucząc się, tworzyłem małe formy - maski, głowy. 
Potem pojawiły się torsy. W tej chwili jest to również 
rzeźba całopostaciowa. 

Jakim materiałem jest glina - wdzięcznym, wy-
magającym?

Glina szamotowa jest materiałem niezwykłym  
i fascynującym przede wszystkim ze względu na 
swoją niejednolitą strukturę. Poprzez różne sposo-
by kształtowania - odciskanie, formowanie oraz od-
lewanie staram się wydobyć jej rozmaitość. Glina 
daje poza tym bardzo dużo możliwości form wyrazu 
- można ją zgniatać, miażdżyć, rozrywać, wreszcie 
można ją w rozmaity sposób zdobić - nakładać an-

Back To The Beginning
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goby, pigmenty, szkliwa. Prace wykonane w tym ma-
teriale cechują się różnorodną powierzchnią - może 
być ona gładka, innym razem chropowata, zryta lub 
spękana. Glina jest materiałem plastycznym - dzięki 
temu można ją dowolnie modelować i tworzyć wy-
myślne kształty, nawet te najbardziej wyszukane. Ale 
na pewno też glina wymaga dużej wiedzy dotyczącej 
właściwości fizycznych oraz wypału, co powoduje, 
że praca z nią potrafi być trudna.

Ale w Pana pracach pojawiają się też inne two-
rzywa.

Rzeczywiście. Już wcześniej eksperymentowałem 
łączeniem gliny z kamieniami i metalem, a ostatnie 
serie prac wykonałem w brązie. Z tym, że odlewów 
nie wykonywałem osobiście. Modelem bazowym do 
wykonania odlewu artystycznego był model gliniany.

To w takim razie nieco odmiennie niż w przy-
padku rzeźb glinianych, do których nie tworzy 
Pan modeli. Jak wygląda praca w tym przypad-
ku?

Jestem samoukiem, więc podchodzę do tego  
w ten sposób, że jeśli jakaś myśl, jakiś pomysł na pra-
cę zaczyna kiełkować w mojej wyobraźni, wykonuję 

od razu model gliniany, na bazie którego buduję całą 
kompozycję. Następnie z glinianego modelu ścią-
gam formy gipsowe, które są przeze mnie wylepiane.  
Z jednego modelu gipsowego z reguły tworzę osiem 
prac o jednakowej formie, ale odmiennej fakturze, 
dekoracji. Każda praca jest unikatowa. Największą 
satysfakcję sprawia mi przejście z etapu projektowa-
nia (projekt pojawia się w mojej wyobraźni) do reali-
zacji. Lubię moment, kiedy pojawia się zarys postaci 
oraz ten, w którym sukcesywnie wydobywam detale. 
Równie emocjonujący jest wypał, po którym często 
pojawia się zaskoczenie, zwłaszcza że zachowanie, 
stapianie szkliw potrafi być nieprzewidywalne. Na 
koniec praca zaczyna żyć własnym życiem, można 
rzec jest radością w czystej postaci.

Pana twórczość to formy figuratywne, przed-
stawia Pan ciało, głowy, twarze. Skąd czerpie Pan 
inspiracje?

Tworzę rzeźby figuratywne trochę na przekór pa-
nującym obecnie trendom. Koncentruję się przede 
wszystkim na ludzkiej postaci. Pomimo pozornej 
monotematyczności każda rzeźba to spektrum co-
raz to nowych rozwiązań formalnych, zamkniętych  

Call Me Irresponsible Your Mirror
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w materiale, jakim jest glina. Moje rzeźby są wytwo-
rami wyobraźni, mimo iż bazują na kanwie męskiej 
lub żeńskiej postaci. W swojej twórczości odżegnuję 
się od literackich i filozoficznych dociekań, pozosta-
wiając je odbiorcom. Prace są raczej wynikiem po-
szukiwań formalnych, rodzą się z obserwacji struktur 
i barw - tego, co przeciwstawne i harmonijne zara-
zem. W formach szukam obszarów ludzkiej wrażli-
wości, ludzkich pragnień, trosk czy energii, które na 
mnie oddziałują. W ten sposób koncentruję się na 
człowieku. Interesuje mnie analizowanie ludzkich 
postaw, zachowań, emocji. Staram się budować prace 
w oparciu o ulotne, trudne do zdefiniowania odczu-
cia, o emocje, które targają każdym z nas, jednak sta-
ram się nie komentować codziennej rzeczywistości.

Forma w Pana pracach jest niezwykle ważna, 
jest tą bazą, podstawą. Ale dochodzi do tego jesz-
cze charakterystyczna faktura i dekoracja, które 
dopowiadają, dopełniają.

Głównym tematem moich zainteresowań rzeź-
biarskich jest człowiek, a zwłaszcza jego ciało oraz 
gesty. W gestach szukam słów, w słowach liter, które 
umieszczam na swoich pracach. Oczy, dłonie - two-

By Your Side Love & Hate

rzą przekaz. Ciekawią mnie osoby, ich zachowania, 
reakcje. Moje rzeźby to jakby przetworzone obrazy 
z rzeczywistości, niejako opowieści. W swojej twór-
czości staram się łączyć klasyczną formę z nowocze-
snymi rozwiązaniami. Z jednej strony inspiruje mnie 
rzeźba antyczna, która dziś odeszła w dużej mierze  
w zapomnienie, a która przecież stworzyła podwali-
ny dla sztuki i kultury europejskiej. Ale wykorzystuję 
też nowe techniki, tak jak w przypadku ostatnich prac 
- fotografię naszkliwną. W tym przypadku pigmenty 
ceramiczne nałożyłem metodą sitodruku na szkliwio-
ną na biało pracę, a następnie rzeźba została wypalo-
na, dzięki czemu pigment wtopił się w całość.

Czy są to rzeźby „dla ludzi i o ludziach”? Czy 
tak można w skrócie określić Pana twórczość?

Tak, to sztuka o człowieku. Ma być prosta w od-
biorze, estetyczna, przyjemna dla oka. Ma bronić się 
sama. Obecnie, nawet w odniesieniu do rzeźby czy 
malarstwa, sztuka powiązana jest najczęściej z wąt-
kami literackimi i filozoficznymi. Wymagająca dopo-
wiedzenia, opisania tego, co się pokazuje. Natomiast 
ja wolę tego unikać. Preferuję rzeczy zrozumiałe  
w odbiorze i takie też są moje prace.



147

Na skrzydłach Pegaza - rozmowa z Markiem Zygą

Prezentuje Pan swoje prace w galeriach i na 
targach sztuki na całym świecie. Zagraniczna ka-
riera to zasługa Pana olbrzymiego talentu, pracy, 
ale miał Pan chyba także szczęście do ludzi, któ-
rych spotkał. 

Na pewno. Wielkim szczęściem było dla mnie 
spotkanie przed laty Wiktora Borowskiego, który 
odwiedzał mnie w mojej pracowni. Po jakimś czasie 
przyprowadził tam swojego tatę i wielkiego artystę - 
Stanisława Borowskiego, który po obejrzeniu moich 
prac powiedział: „Trzeba to pokazać na zewnątrz”. 
Pokazałem swoje prace w Muzeum Ceramiki  
w 2007 r. Od tego momentu minęło sporo czasu,  
a ja nadal tworzę i z powodzeniem wystawiam swoje 
rzeźby w wielu miejscach.

Lista galerii, z którymi Pan współpracuje jest 
imponująca.

Obecnie współpracuję z około piętnastoma gale-

riami - w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, 
Niemczech, Szwecji, Danii i kilkoma w Polsce. Poza 
tym biorę udział w targach sztuki, prezentuję prace na 
wystawach, głównie zbiorowych.

To znaczący dorobek. Jakie ma Pan plany za-
wodowe na przyszłość? Myśli Pan o poszerzeniu 
współpracy z galeriami?

Jeśli chodzi o nowe kontakty z marszandami, jest 
to sprawa otwarta, jednak ze względu na ogrom pra-
cy zatrzymałem się na współpracy z wymienionymi 
galeriami. Jeśli zaś chodzi o moją twórczość, to nadal 
zostanę wierny rzeźbie figuratywnej i klasycznym 
formom.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukce-
sów.

Rozmawiała Agata Bojanowska

Seasons Of My Soul
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Człowiek wielu zainteresowań i sukcesów. Rozmowa z Pawłem Śliwko
V Wspomnienia bolesławian

Paweł Śliwko od 1953 r. jest mieszkańcem Ziemi 
Bolesławieckiej. Pedagog, społecznik, znawca mo-
rza, dziennikarz, eseista, czynnie uprawiający sztukę 
malarstwa, kolekcjoner i znakomity mówca. W la-
tach 1958-1972 był dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 4, a w latach 1972-1991 - Szkoły Podstawowej  
nr 8 w Bolesławcu. Preferował wychowanie morskie 
i wychowanie przez sztukę. Zawsze operatywny, po-
szukujący i opisujący ważne wydarzenia tamtych lat.

W 1983 r. został uznany przez młodzież za „Czło-
wieka Roku”. Był to Ogólnopolski Plebiscyt poszu-
kujący tzw. „Sylwetki 83” wyróżniającej się spo-
łecznym zaangażowaniem i pracą wychowawczą  
w kręgach młodzieżowych. 

Przez cztery kadencje zasiadał w Miejskiej Ra-
dzie Narodowej, a po przekształceniach ustrojowych, 
już jako emeryt, został dwukrotnie wybrany radnym 
Rady Miasta Bolesławiec (kadencje: 1994-1998  
i 2010-2014). W latach 1994-1998 Rada powierzyła 
mu obowiązki członka Zarządu Miasta.

Lesław Kasprzycki: Pawle, jakie są Twoje ko-
rzenie rodzinne?

Paweł Śliwko: Jest to trudne pytanie. Nigdy nie 
dotarłem do głębin źródła tych korzeni, ponieważ 
zaważył na tym tragiczny syndrom okrutnej wojny, 
która zniszczyła to wszystko, co najpiękniejsze i naj-
cenniejsze. Należę do tragicznego pokolenia dzie-

ci wojny, które przeżyły koszmar niewoli, strachu, 
upokorzeń, cierpień, bólu fizycznego i psychicznego. 
Mój uniwersytet prawdziwego życia rozpoczął się na 
okrutnej i przeklętej ziemi niemieckiej, która ofiaro-
wała mi ponad trzy lata głodowej „gościny” i niewol-
niczej pracy u bauera Dawida Penschucka. Były to 
przymusowe roboty w Prusach Wschodnich za po-
moc okazaną przez rodziców partyzantom w Puszczy 
Białowieskiej, gdzie się urodziłem i spędziłem kilka 
lat radosnego dzieciństwa. 

Byliśmy rodziną, która - mimo kuszenia nas nie-
miecką volkslistą - wybrała okrutny los wyjazdu  
w nieznane. Jechaliśmy wtłoczeni w tzw. „bydlęce” 
wagony bardzo długo. Był to rok 1942. Nie tylko po-
dróż na Syberię obrażała Boga i ludzi, my też mie-
liśmy status niewolników pozbawionych wszelkich 
praw cywilizowanego świata.

Moja mama pochodząca ze szlacheckiej herbo-
wej rodziny Grynkiewiczów osiadłej na Białorusi, 
związała się przed wojną z Wilnem. Tam uczyła się  
w szkole handlowej, potem wyszła za mąż za pracow-
nika tzw. kolejek leśnych wąskotorowych. Pierwszy 
w rodzinie byłem ja, po roku urodził się mój brat. 
Były to spokojne, pracowite lata 1935 i 1936.

Okres wojenny był dla nas okrutnym doświadcze-
niem i panicznym strachem. Przeżyliśmy koszmarne 
czasy głodu, chłodu i chorób. Chorowaliśmy niemal 
bez przerwy: od świerzbu do chorób żołądkowo-je-
litowych. Nie było jakiejkolwiek opieki medycznej, 
nie słyszeliśmy też o szkole. Do dziesiątego roku 
życia byłem zwyczajnym analfabetą. Brat mój nie 
przeżył niewoli niemieckiej, zmarł z wycieńczenia 
już na Pomorzu Zachodnim, dokąd przerzucili nas 
okupanci na przełomie zimy i wiosny 1945 r. Nigdy 
nie zapaliłem świeczki w miejscu jego pochówku, bo 
nie odnalazłem tego świętego dla mnie miejsca. Nie 
znam ostatnich dni życia ojca - wezwany na posteru-
nek żandarmerii już do nas nie powrócił.

Po wojnie nie mieliśmy gdzie wracać; chorowity, 
niedożywiony z drugim bratem urodzonym w nie-
woli i z matką, zamieszkaliśmy w Hajnówce na Pod-
lasiu. Tam rozpocząłem edukację szkolną. Przyjęto 
mnie od razu do trzeciej klasy szkoły podstawowej. 
Następnie naukę kontynuowałem w liceum, gdzie  
w X klasie (odpowiednik 3 klasy szkoły średniej - 
przyp. red.) jesienią 1952 r. dopadła mnie straszna 

Paweł Śliwko - dyrektor SP nr 8 w Bolesławcu
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choroba - zapalenie rogów przednich rdzenia kręgo-
słupa. Półtora miesiąca pobytu i leczenia w Szpitalu 
Wojewódzkim w Białymstoku. Trudna i spóźniona 
diagnoza lekarska, żadnych postępów w leczeniu, 
wreszcie transport bezwładnego ciała do sanatorium 
Gryf w Połczynie Zdroju. Dziewięć miesięcy lecze-
nia, walka o życie i zdrowie. 65% zdrowia utraciłem 
na stałe, ale mogłem samodzielnie wrócić pociągiem 
do nowego miejsca zamieszkania na Dolnym Ślą-
sku. W trakcie wielomiesięcznego leczenia poznałem 
wielu szlachetnych, dobrych, mądrych i ofiarnych lu-
dzi. To im zawdzięczam wiarę w dobroć człowieka. 
Byli to wspaniali lekarze i pielęgniarki identyfikujący 
się z moim cierpieniem i losem, zawsze skorzy do 
pomocy i współczucia. 

Dolny Śląsk - tu rozpoczynałeś nowy etap ży-
cia. Jak związałeś się z Bolesławcem? 

Moja mama wraz z bratem przeprowadzili się na 
Dolny Śląsk. Ja nie miałem wpływu na osiedlenie się 
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. O tym zdecydowała 
matka za namową swojego starszego brata. Po po-
wrocie z sanatorium, w 1953 r., znalazłem się w ko-
lejowej osadzie Zebrzydowa. Dla mnie to był beza-
pelacyjny koniec młodości i rozstajne drogi losu: być 
rencistą czy podjąć walkę o życie trudne, lecz godne, 
użyteczne także dla innych. Bez zawodu, po blisko 
rocznej separacji od normalnego codziennego życia, 

wydarzył się szczęśliwy dla mnie przypadek. W są-
siedniej miejscowości Zebrzydowa-Wieś nauczy-
cielka klas młodszych poszła na urlop macierzyński. 
Postanowiłem zgłosić gotowość jej zastąpienia. Bo-
lesławiecki Inspektor Oświaty zatrudnił mnie na trzy 
krótkie miesiące i tak to się zaczęło - nauczycielska 
epopeja wypełniła mi całe dojrzałe życie, dając pełnię 
zawodowej satysfakcji.

Po tej pracy przyszła kolej na ponad 2-letnią 
pracę w Kraśniku Dolnym. Mieszkałem w Zebrzy-
dowej, dojeżdżałem pociągiem do Bolesławca, stąd 
pieszo szedłem szosą (nierzadko przez zaspy śnież-
ne) do macierzystej szkoły. Potem awansowałem na 
kierownika 7-klasowej szkoły w Nowej Wsi koło 
Zebrzydowej, a następnie na Podinspektora Szkolne-
go Wydziału Oświaty w Bolesławcu. Wiedzę do tej 
pracy nabyłem na 2-miesięcznym kursie wizytatorów  
w Warszawie zorganizowanym przez Ministerstwo 
Oświaty. Następny etap mojej pracy to kierowanie 
przez 14 lat Szkołą Podstawową nr 4 w Bolesław-
cu. Mając 23 lata byłem nauczycielem-wychowaw-
cą, stąd drzwi „Czwórki” były szeroko otwarte dla 
innowacji pedagogicznej. To była szkoła, która mia-
ła swoje ambicje, swój styl, szacunek do innowacji 
i nowatorstwa. Oprócz doświadczeń miałem dobre 
przygotowanie teoretyczne. Ukończyłem Liceum Pe-
dagogiczne w Lubomierzu, Studium Nauczycielskie 

Kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Kalicki odsłania tablicę  
pamiątkową w Sali Indonezyjskiej SP 8 w Bolesławcu

Uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Pawłowi Śliwce 
i Zygmuntowi Wydrychowi, lata 70. XX w.
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w Katowicach, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kra-
kowie.

To prawda, że Czwórka, którą kierowałeś była 
inną szkołą niż pozostałe w Bolesławcu. Oprócz 
ogólnej dydaktyki i wychowania zdecydowanie 
stawiała na sztukę i wychowanie morskie. Dla-
czego właśnie te dziedziny były wpajane dzieciom  
i młodzieży?

Praca w zbiurokratyzowanej szkolnej administra-
cji tamtych lat mi nie odpowiadała. Stąd świadoma 
decyzja tworzenia modelu szkoły bliskiej oczekiwa-
niom i marzeniom dzieci. Dalekie wyprawy morskie, 
przygoda, kolorowy świat obrazów to było tworzy-
wo dla dziecięcej wyobraźni i pasji. Szkoła otrzyma-
ła imię Jana Matejki (nadane 20 listopada 1961 r. - 
przyp. red.), patrioty i malarza narodowych dziejów. 
Tutaj powstała pierwsza i jedyna w kraju pracownia 
plastyczna z prawdziwymi sztalugami malarskimi. 
Napisałem kilkanaście artykułów opublikowanych  
w nauczycielskich periodykach metodycznych  
i byłem współautorem książki „O wychowaniu este-
tycznym w szkole podstawowej”. To u nas powstało 
pierwsze w Polsce imponujące zasobnością zbiorów 
4-izbowe Muzeum Morskie, zarejestrowane w Mini-
sterstwie Kultury i Sztuki, które (co najważniejsze) 
istnieje do dzisiaj.

To dlaczego po czternastu latach sukcesów  
i wspaniałej pracy odszedłeś z tej szkoły?

Odszedłem do innej szkoły nie z własnej woli. 
Na moje miejsce przeszedł mój bezpośredni przeło-
żony. Mnie kuszono awansem na funkcję dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. Nie 
zgodziłem się i znowu byłem bezrobotnym nauczy-
cielem do czasu objęcia stanowiska dyrektora SP nr 8 
w Bolesławcu. Nie chcę komentować powodów ani 
szczegółów tej krzywdzącej dla mnie decyzji.

Nowy i ważny dla Ciebie był okres pracy w bo-
lesławieckiej Ósemce. Jak tutaj poradziłeś sobie  
z rzeczywistością tworzenia tej szkoły?

Działalność Szkoły Podstawowej nr 8 w Bo-
lesławcu jest dość znana z różnych publikacji. Ty 
sam również dość obszernie opisujesz ją w artykule  
o związkach Bolesławca z morzem w „Roczniku Bo-
lesławieckim 2014”. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, 
że o wielu rzeczach i faktach Ósemki zapomniano lub 
świadomie umniejszono ich rangę. Doprowadziłem 
do tego, że powstało w mieście drugie Muzeum Mor-
skie, a o szkole było głośno w całej Polsce. 

Prowadząc tak bogatą działalność szkoły, nie 
bałeś się ryzyka?

Oczywiście, że zdawałem sobie sprawę z tego, że 
nie wszystkim się podoba to, co robię. Ale bez tego 
ryzyka nie byłoby dobudowanego skrzydła szkoły, 
nie powstałby żaden pomnik, nie byłoby nowator-
skiej koncepcji wychowania patriotycznego, mor-
skiego, przez sztukę, nie przekształciłbym gmachu  
w bajeczne uwielbiane przez dzieci muzeum. Nikt mi 
za to nie podziękował; budowałem i tworzyłem dla 
dzieci. One umiały mi na swój sposób okazać swoją 
wdzięczność, nawet po wielu latach. Aktualnie piszę 
swój historyczny niejako blog pt. „Szkoła sercem 
malowana” o mojej autorskiej Ósemce.

Miałeś też wielu przyjaciół wspierających Cię 
w tworzeniu Ósemki. Kogo byś wyróżnił?

Wszystkich przyjaciół szkoły nie da się wymie-
nić. Ludzie morza to: oficer marynarki handlowej 
Teofil Grydyk, kapitan żeglugi wielkiej Tadeusz Ka-
licki, admirał Piotr Kołodziejczyk i inni wspaniali 
marynarze, którzy odwiedzali szkołę z naręczami 
skarbów królestwa Neptuna. Ważnym człowiekiem 
dla szkoły był pisarz - znawca tematyki morskiej 
Bronisław Miazgowski, gen. Julian Paździor - pierw-
szy polski lotnik latający na odrzutowcach, kapitan 
rezerwy Kazimierz Burża - żołnierz Samodzielnej 
Grupy Operacyjnej Polesie gen. F. Kleeberga, malarz 
prof. Tibor Csorba - Węgier z urodzenia i Polak z wy-
boru. Oddzielny hołd trzeba złożyć pamięci górniczej 
braci na czele z dyrektorem ZG Konrad Alfredem 
Cholewiakiem, Wiktorowi Woźniakowi - dyrekto-
rowi Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Wę-
glowego w Wałbrzychu, bolesławieckim malarzom 
Mieczysławowi Kozłowskiemu i Mieczysławowi 
Żołądziowi. Ze szczególnym uznaniem zapisuję na-
zwisko Zygmunta Wydrycha, wielkiego przyjaciela 
szkoły, malarza fresków ściennych, a także autora 
kamiennych kompozycji pomników umieszczonych 
wokół szkoły.

Pełniłeś też wiele odpowiedzialnych funkcji 
społecznych i zawodowych?

Przez dwie kadencje byłem członkiem Krajowej 
Rady Postępu Pedagogicznego, kilkanaście lat zasia-
dałem w Radzie Redakcyjnej czasopisma „Oświata 
i wychowanie”. W Bolesławcu byłem kierownikiem 
Poradni Kulturalno-Oświatowej (był to zaczątek 
dzisiejszego BOK-MCC), prezesem ZNP, kierowa-
łem Szkołą Przysposobienia Zawodowego Handlo-
wo-Gastronomicznego, współtworzyłem dzisiejsze 
Towarzystwo Miłośników Bolesławca. Zorganizo-
wałem i prowadziłem jedyny w kraju kurs dla 56 na-
uczycieli wychowania plastycznego Dolnego Śląska. 
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Dzięki moim staraniom rok 1986 został ogłoszony 
przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania Rokiem 
Morskim w Szkolnictwie.

Pochwal się teraz nagrodami i wyróżnieniami.
W Roku Korczakowskim (1978 r.) otrzymałem 

nagrodę Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego  
w Jeleniej Górze jako nauczyciel najpełniej wdraża-
jący w praktyce idee Starego Doktora w wychowanie 
dzieci i młodzieży. W 1988 r. nagrodę wrocławskiej 
„Gazety Robotniczej” w dziedzinie wychowania 
młodego pokolenia; nagrody I, II i III stopnia Mini-
stra Oświaty i Wychowania. Mam wiele odznaczeń 
resortowych (nie tylko oświatowych), np. dwa me-
dale Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę 
Honorową Zasłużony Pracownik Morza. Honoro-
wy Tytuł Zasłużonego Nauczyciela i Wychowawcy  
z odznaką otrzymany od Rady Młodzieży Flotyl-
li Jednostki Wojskowej 3218 w Helu, medal 60-le-
cia Gdyni. Zostałem jednym z trzech Honorowych 
Górników ZG Konrad. Dyrektor Dolnośląskiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego w Wałbrzy-
chu nadał mi tytuł Technika Górniczego I stopnia,  
a kopalnia Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej wręczyła 
mi Honorową Szpadę Górniczą. Również przyzna-
no mi Odznakę Tysiąclecia za działalność społeczną  
w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego. Za pra-
cę zawodową w szkolnictwie zostałem wyróżniony 
Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, a za pracę 
społeczną na wniosek warszawskich kombatantów  
- żołnierzy Września 1939 r. SGO Polesie gen.  
F. Kleeberga - otrzymałem Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski OOP. 

Najbliższe sercu pozostają jednak dwa odznacze-
nia nadane w imieniu dzieci, moich wychowanków. 
Na ich wniosek i dzięki ich staraniom otrzymałem 
Order Uśmiechu - międzynarodowe odznaczenie 
nadawane przez dzieci ludziom, którzy swoim dzia-
łaniem powodują radość dzieci na całym świecie  
i Szkarłatną Różę - nadawaną również przez dzieci 
dorosłym za ich szlachetną działalność (kapituła tego 
odznaczenia znajdowała się w redakcji czasopisma 
„Promyk”).

A teraz o Twoich pasjach: malowaniu i dzien-
nikarstwie. W 2012 r. odbyły się dwie Twoje wy-
stawy plastyczne w galerii Format MBP i w galerii 
Długa BOK-MCC, a wcześniej można było podzi-
wiać Twoje akwarele na dwóch wystawach zor-
ganizowanych w MDK w Bolesławcu. Czy nadal 
poświęcasz dużo czasu tym dziedzinom? 

Tak, to prawda, że są to moje pasje i fascynacje. 

Sztukę zawsze wysoko ceniłem. Muza malarstwa 
była mi najbliższa, chociaż nigdy nie miałem dla niej 
czasu. Mój ojciec był malarzem samoukiem, malo-
wał piękne konie, żubry, puszczę i białowieskie za-
kątki. Po nim odziedziczyłem uzdolnienia plastyczne, 
ale to on miał prawdziwy talent malarski. Jedynym 
skarbem, jaki po wojnie mi pozostał to była malutka 
tekturowa walizeczka wypełniona kolorowymi ołów-
kowymi kredkami znalezionymi w zrujnowanych po-
niemieckich domach. Ten mój skarb ukradziono mi 
na dworcu kolejowym w Warszawie. 

Drugą przygodą mojego życia było bez wątpie-
nia dziennikarstwo, które w toku 30-letniej pracy 
stało się drugim zawodem, pasjonującym, ale i nie-
bezpiecznym. Lubiłem ryzyko, nie brakowało mi 
odwagi, traktowałem to jako służbę społeczną i oby-
watelski obowiązek. Miałem dziesiątki albo i setki 
złych doświadczeń z tego powodu. Pomogłem wielu 
ludziom, o czym przypominają mi nawet po wielu la-
tach, chociaż wielu spraw już nie pamiętam. Wbrew 
pozorom - w czasopismach centralnych gorset cen-
zury z czasem uległ rozluźnieniu i można było prze-
mycić treści dwuznaczne, chociaż mnie w zasadzie 
interesowała problematyka psychologiczno-pedago-
giczna, wychowanie przez sztukę, edukacja morska 
i patriotyczna.

W swojej długoletniej pracy pedagogiczno-wy-
chowawczej wypuściłeś w świat ogromne ilości ab-
solwentów szkół nr 4 i 8 w Bolesławcu. Czy masz 
teraz jakiekolwiek kontakty z nimi?

O tak. Otrzymałem między innymi ciekawy, mą-
dry i szczery list od byłego mojego ucznia. Dzisiaj 
to już emerytowany prezydent miasta Tczewa. List 
był wzruszający i prawdziwy w opisie osobistych  
doświadczeń szkolnych z połowy ubiegłego wie-
ku. Absolwent znalazł mnie w Internecie i wystawił 
pisemnie, satysfakcjonujące świadectwo ówcze-
snej pracy pedagogicznej. Zdumiał mnie pamięcią  
o szczegółach z tamtych lat. Spotyka mnie wie-
le przyjemnych dowodów pamięci moich uczniów  
- dzisiaj już dojrzałych osób piastujących często waż-
ne i odpowiedzialne stanowiska. 

Bardzo Ci dziękuję za tak obszerne wiadomo-
ści dotyczące Twojego życiorysu. Życzę Ci jeszcze 
wiele udanego czasu i sukcesów w Twoim boga-
tym i pracowitym życiu.

 
Rozmawiał Lesław Kasprzycki 
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VI Pasje bolesławian

Krzysztof Rakowski - bolesławianin, pomysło-
dawca i realizator festiwalu Castle Party, który orga-
nizowany jest od 1994 r. Pierwsza jego edycja odbyła 
się niedaleko Bolesławca - na zamku Grodziec. Wtedy  
w imprezie wzięło udział około 300 osób, zagrało 
pięć zespołów, które w tym czasie dopiero zaczy-
nały swoją działalność. Edycje druga (1995) i trze-
cia (1996) zorganizowane zostały także na zamku  
w Grodźcu. Ze względu na to, iż co roku przybywało 
fanów tego typu muzyki, w 1996 r. festiwal przenie-
siony został na zamek w Bolkowie. Na festiwal do 
Bolkowa przyjeżdża corocznie kilka tysięcy fanów 
rocka gotyckiego, gothic metalu, muzyki elektro, in-
dustrial i rytmów pokrewnych. W większości są to 
Polacy, ale są także liczni goście z zagranicy. Festi-
wal trwa cztery dni od godzin popołudniowych do 
późnych godzin nocnych, zarówno na zamku, jak  
i w klubach. Ciekawym zjawiskiem jest też to, że 
znaczna część uczestników przebiera się w różnego 
typu stroje, pozując do zdjęć i tworząc nastrój ciągłej 
maskarady.

 Magdalena Olga Konieczna: Castle Party 
przez niespełna 20 lat urosło do rangi wydarzenia 
międzynarodowego…

Krzysztof Rakowski: Tak - z małej, kameral-
nej imprezy dla znajomych powstał duży festiwal.  
Castle Party to nie tylko festiwal na zamku. Obok 
koncertów odbywają się performance, występują 
teatry uliczne, organizowane są spektakle, koncerty 
muzyki symfonicznej. Publiczność oscyluje w grani-
cach pięciu tysięcy osób. Oprócz głównego koncertu 
na zamku, prowadzone są działania w całym mieście, 
więc nie ma tłoku. Tym też różni się ten festiwal od 
innych masowych imprez, że każdy może tu znaleźć 
coś dla siebie, niekoniecznie wchodząc na zamek, 
gdzie występują gwiazdy. 

Castle Party ma już swoją renomę i publiczność, 
swoich fanów i zwolenników, ale o publiczność trze-
ba walczyć, utrzymać ją, a festiwal nadal rozwijać.  
Z myślą o tym Castle Party zaistniało w internecie 
- na stronie festiwalu są zamieszczane informacje, 
zdjęcia, filmy, dyskusje. Obecnie strony społeczno-
ściowe są coraz bardziej popularne, wychodzimy 
więc naprzeciw oczekiwaniom - na Facebooku ist-
nieje nasz fanpage oraz grupa zamknięta dla fanów 
„Strefa Castle Party”, którą w zasadzie tworzą miło-
śnicy festiwalu i która jest jednocześnie swoistą tubą 
informacyjną. Życie medialne przeniosło się do inter-
netu, więc tutaj też nie możemy zostać w tyle.

Skąd pomysł na taki festiwal?
20 lat temu grałem w zespole Fading Colours. 

Graliśmy muzykę mało popularną, szukaliśmy awan-
gardowych brzmień… I pojawiło sie marzenie, by tej 
muzyce dać oprawę, móc ją grać w miejscu dla niej 
odpowiednim - na zamku. Tak narodziło się Castle 
Party.

Przez pierwsze trzy lata organizowane były kon-
certy niedaleko Bolesławca - na zamku Grodziec, po-
tem na współpracę zgodziło się Bractwo Rycerskie 
na zamku w Bolkowie, który mógł pomieścić więcej 
gości. Z roku na rok impreza zaczęła się rozrastać. 
Obecnie, można powiedzieć, że jest to „firma Castle 
Party” - ekipa organizacyjna, ekipa techniczna, księ-
gowa… Ja odpowiadam za część muzyczną - jak się 
pomylę, może się nie udać. Całe ryzyko w doborze 
odpowiednich zespołów, w układzie programu. Pra-
ca nad festiwalem trwa praktycznie cały rok - ledwo 
zakończy się jedna edycja już należy planować pro-
gram, dobierać zespoły na przyszłą… Co prawda, 

Krzysztof Rakowski

Karnawał na zamku: 
Vive la Fête. Rozmowa z Krzysztofem Rakowskim twórcą Castle Party 
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jest coraz więcej ludzi do pomocy, ale i większa moja 
odpowiedzialność. Angażuję się w to na sto procent, 
ufając, że się uda. Od strony organizacyjnej współ-
praca z Bractwem Rycerskim Zamku Bolków układa 

się świetnie. Z drugiej strony im bardziej Castle Party 
się rozrasta, festiwal jest znany - tym większa kryty-
ka, oczekiwania. Nadal pojawiają się problemy, ataki 
ze strony różnych konserwatywnych środowisk. 

Castle Party 2013 r. Stroje uczestników jak z horroru – na festiwalu można spotkać wampiry, mroczne księżniczki. Dominują  
wyszukane stroje, mocny makijaż i oryginalne fryzury.
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Czy chciałeś kiedykolwiek tę „firmę” za-
mknąć?

W którymś momencie faktycznie pojawiła się 
myśl o zakończeniu festiwalu. Przyszło jakieś wy-
palenie, negatywne opinie trochę też zaważyły na 
tym, że chciałem zakończyć imprezę… Okazało się 
jednak, że nie można tego tak po prostu zatrzymać. 
Castle Party stało się takim trochę perpetum mobile 
- machina poszła w ruch. Ale też i „kryzys” minął. 
No i tak po prostu nie można zrezygnować z tego, co 
okazało się dobre i się sprawdza. Owszem - każdora-
zowo Castle Party to duży stres, odpowiedzialność, 
ale też spełnianie się, samorealizacja lub może wprost 
realizacja marzeń. To taki mój sposób na życie. 

Czy ten moment zwątpienia w sens organizo-
wania festiwalu ma związek z posądzeniami o sa-
tanizm?

Nie, ale faktycznie Castle Party było utożsamiane 
przez niektórych z satanizmem. W samym Bolkowie 
nikt już tak nie odbiera festiwalu - przez te wszystkie 
lata mieszkańcy mogli się z bliska przyjrzeć, że żad-
nego „zagrożenia” nie ma. Często boimy się przecież 
tego, czego nie znamy. Niestety, do tej pory w niektó-
rych mediach pojawiają się oskarżenia o takie prakty-
ki, ale te rewelacje należy traktować raczej jako ma-
nipulację faktami niż rzetelną informację. Podchodzę 
już do tego z dystansem, przyzwyczaiłem się, że dla 
wielu festiwal jest nadal czymś egzotycznym. Już 
sami fani poprzez swoje fantazyjne stroje stanowią 
barwną oprawę, czasami szokującą i kontrowersyjną 
dla kogoś, kto jest hermetyczny w swoim światopo-
glądzie.

A kim są fani, publiczność festiwalu?
W większości są to ludzie już dorośli. Dla nie-

których może być zaskoczeniem, że w regulaminie 
festiwalu jest zapis, iż osoby poniżej 18 roku życia 
są wpuszczane na zamek wyłącznie z opiekunem. 
Wbrew pozorom, to bardzo bezpieczna impreza. 
Fakt, że koncerty są biletowane, ogranicza napływ 
osób, które festiwale muzyczne traktują jako pretekst 
do awantur. Cena czterodniowego festiwalu sprawia, 
że Castle Party jest imprezą dla zainteresowanych, 
dla ludzi, którzy przyjeżdżają tu w konkretnym celu.
Publiczność festiwalu to na ogół osoby wykształcone, 
prowadzące normalne życie - uczące się, pracujące…

I raz do roku wpadają na karnawał…
Można i tak to określić. Dla wielu jest to też pe-

wien styl życia, identyfikacja z pewnym nurtem my-
ślenia. Przyjeżdżają na Castle Party i tu się w pewnym 
sensie realizują, czasami wcielają w jakieś role, a cza-

sami są po prostu sobą, jak na przykład osoby trans-
seksualne, które przynajmniej tu nie muszą ukrywać 
swoich preferencji. Na czas festiwalu Bolków staje 
się taką trochę enklawą wolności przekonań. Panuje 
atmosfera tolerancji - można być kim się chce…

A jak reagują mieszkańcy Bolkowa na ten 
„karnawał”?

Początki były kiepskie. Co prawda jakoś nikt spe-
cjalnie nie utrudniał organizacji, ale dawało się wy-
czuć ogromny dystans. Z czasem sceptycy zoriento-
wali się, że nic złego Castle Party ze sobą nie wnosi 
- pojawiła się akceptacja, a nawet i sympatia wśród 
mieszkańców. Ludzie zobaczyli, że na festiwalu jest 
szczególna atmosfera, przyjeżdżają różni ludzie, czę-
sto mówiący w innych językach. Z czasem włączyło 
się w festiwal całe miasto, mam przychylność lokal-
nych władz, nawet księdza… Myślę, że przez te lata 
stałem się trochę też „ich” człowiekiem, zaakcepto-
wali mnie, festiwal oraz jego barwną publiczność. 
Castle Party stało się w zasadzie „świętem” Bolko-
wa…

…i sposobem na utrzymanie wielu…
Nie da się ukryć, że miasteczko zarabia na festiwa-

lu. Impreza przyciąga masę fanów - turystów, którzy 
przez te kilka dni gdzieś muszą nocować, coś zjeść. 
Baza noclegowa nie jest imponująca w Bolkowie, 
pole namiotowe nie pomieści wszystkich. Korzysta-
ją na tym bezpośrednio mieszkańcy m.in. wynajmu-
jąc kwatery. Jesteśmy otwarci - obok koncertów na 
zamku odbywają się imprezy w dwóch klubach, na 
polu namiotowym, organizowane są koncerty w daw-
nym kościele ewangelickim, festiwal rozciąga sie na 
całe miasto. Z pewnością, Castle Party przyczyniło 
się do promocji miasta - jest to największa impreza, 
jaka tam się odbywa. Festiwal wrósł w to miasteczko, 
stał się trochę takim znakiem rozpoznawczym Bol-
kowa, atrakcją turystyczną Dolnego Śląska. Wzbu-
dza ogromne zainteresowanie mediów polskich  
i zagranicznych. Stacje takie jak TVN, HBO, Planete, 
kręciły programy o festiwalu. No i oczywiście stałe 
zainteresowanie muzycznych mediów festiwalem. 
Miasto doceniło ten fakt, a głównie ludzie związani 
z bolkowskim zamkiem.

I w efekcie na wniosek Bractwa Rycerskiego 
Zamku Kliczków 30 czerwca 2009 r. zostałeś ho-
norowym obywatelem Bolkowa.

Tak - bardzo miły gest, tym bardziej, że nigdy 
nie zabiegałem o kontakt z władzami, nie szukałem 
tam wsparcia, ale okazało się, że to, co robię jest 
zauważalne. Zaczyna się pojawiać jakieś wsparcie  
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finansowe, poprawianie infrastruktury miasteczka, by 
utrzymać publiczność. Zauważa się zmiany w podej-
ściu do tematu Castle Party. Zaczął być dostrzegany 
potencjał festiwalu, także ten wymierny przynoszący 
miastu i jego mieszkańcom materialne korzyści.

Nie wszyscy jednak dojrzeli do obiektywnego 
spojrzenia na festiwal?

Nie. Przez trzy lata współpracowałem z lokalnym 
księdzem, odbywały sie koncerty w kościele, wspól-
ny dobór zespołów, pełna akceptacja z obu stron. 
Formuła się sprawdzała, dochód z koncertu w cało-
ści przeznaczony był na remont kościoła. Znaleźli się 
jednak tacy, którym to przeszkadzało - nasza wspólna 
inicjatywa: moja i księdza skończyła się po interwen-
cji biskupa...

Castle Party skończyło już 20 lat - niewiele jest 
festiwali z taką tradycją. Gdzie tajemnica sukcesu?

Chyba głównie to, że Castle Party nadal jest moją 
pasją - na co dzień pracuję w pasmanterii, swoją 
pracę bardzo lubię i nie chciałbym niczego zmie-
niać. Sklep jest moją stabilizacją, praca na własny 
rachunek powoduje, że traktuję festiwal wyłącznie 
jako hobby. Nie mam ciśnienia, by na Castle Party 
zarabiać, więc pewnie tu tkwi sukces. W zasadzie 
każdy z moich współpracowników na co dzień ma 
swoją pracę, więc trzymamy się własnej, niezależ-
nej „linii programowej”, Castle Party organizowane 
jest z fantazją. Staramy się utrzymać alternatywny 
charakter festiwalu i przede wszystkim - trzymać się  
z boku tzw. show-biznesu. Bliżej nam do działań ar-
tystycznych, bez komercyjnego charakteru, z daleka 
od sponsorów mogących narzucać ramy dla festiwalu 
(m.in. z tego też powodu impreza jest biletowana).

Castle Party nadal jest atrakcyjną letnią impre-
zą, frekwencja się nie zmniejsza. Zmieniło się już 
całe pokolenie - przyjeżdżają całe rodziny, z mały-
mi dziećmi, co jest rzadkością w Polsce. Oczywiście 
cały czas Castle Party zyskuje fanów wśród młodzie-
ży. Atrakcje festiwalu zapewniają, że każdy znajdzie 
coś dla siebie, bez względu na wiek. Nie ma mowy 
by cała impreza jakoś negatywnie nakręcała. Mamy 
wierną i stałą publiczność, o konkretnych oczekiwa-
niach i o to zainteresowanie należy już walczyć. Nad 
takim zaufaniem pracuje się latami i nie można takiej 
publiki rozczarować. Starannie dobieram repertuar, 
na festiwal zapraszam polskie i zagraniczne gwiaz-
dy, ale również mają szansę pokazać się zespoły al-
ternatywne - ludzie, którzy chcą podzielić się swoją 
pasją…

Jest satysfakcja?

Jest - nigdy nie spodziewałem się, że festiwal tak 
się rozrośnie… 

Jak już wspominałem - zanim powstało Castle 
Party był zespół muzyczny - Bruno Wątpliwy prze-
mianowany potem na Fading Colours. Można po-
wiedzieć, że to było takie rodzinne przedsięwzięcie. 
Graliśmy niszową muzykę - mroczną, elektroniczną 
- całe lata 90-te. W zespole najpierw śpiewałem, po-
tem grałem na klawiszach, w końcu zostałem mena-
gerem. Pomimo, że graliśmy mnóstwo koncertów na 
festiwalach w całej Europie, wydaliśmy trzy płyty  
i mini album, w 2000 r. zespół zawiesił działalność. 
Ale właśnie z tej muzycznej pasji narodził się festi-
wal i chociaż zespołu już nie ma, Castle Party nadal 
istnieje. Uważam to za ogromny sukces - festiwal, 
który bardzo szybko się rozwijał… mieliśmy ogrom-
ne szczęście… Będę robił to tak długo, jak to długo 
będzie mi sprawiało przyjemność.

W swoim CV zawodowym masz jeszcze inne 
pozycje…

Jestem zapraszany na różne imprezy muzyczne  
w charakterze jurora. Castle Party w środowisku mu-
zycznym mocno już zaistniało, nie tylko w Polsce. 
Ostatnio brałem udział w konkursie muzycznym z fi-
nałem w Bolonii, którego nagrodą był koncert w Bol-
kowie. Znalazłem niszę muzyczną, w której działam, 
więc w tej branży jestem traktowany jako autorytet…

Przygotowując się do wywiadu, szukałam in-
formacji w internecie, o Castle Party znalazłam 
mnóstwo, a o Tobie jedyną notatkę na stronie mi-
łośników Bolkowa. Również w Bolesławcu - Two-
im rodzinnym mieście niewiele osób kojarzy Cię 
z tak ogromnym festiwalem. Możesz to skomen-
tować?

Jasne - festiwal tego potrzebuje, musi „żyć” w in-
ternecie. Ja nie. Mi wystarczy życie w tzw. „realu”. 
Oczywiście widzę jak bardzo świat uzależnia się od 
internetu, ale najlepsze, ciągle najlepsze jest to, że 
można z tego wszystkiego korzystać dobrowolnie 
- jeśli ktoś chce. Każdy ma wolność decydowania  
i dopóki tak jest, będę z możliwości wyboru korzy-
stał.

 I tego życzę wszystkim czytającym ten tekst. 

 Rozmawiała Magdalena Olga Konieczna
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Władysław Luboch (1924–2014) – dwukrotny dyrektor ZG Konrad
VII In memoriam

Urodził się 27 kwietnia 1924 r. 
w Krakowie w rodzinie pracowni-
ka PKP. Miał czworo rodzeństwa. 
Po śmierci ojca w 1935 r. matka 
utrzymywała rodzinę z tzw. zaopa-
trzenia wdowiego. W 1940 r. ukoń-
czył gimnazjum ogólnokształcące,  
a następnie w latach 1940-1943 
kontynuował naukę na tajnych 
kompletach na kierunku górnic-
two w przedwojennej Państwowej 
Szkole Technicznej w Krakowie. Po 
uzyskaniu dyplomu technika górni-
ka w 1943 r. podjął pracę w Kopalni 
Pirytu Staszic w Rudkach w Górach 
Świętokrzyskich. 1 sierpnia 1944 r. został aresztowany  
i wywieziony do obozu koło Włoszczowej, skąd 
zbiegł. Do końca wojny ukrywał się w Krakowie. 
W okresie okupacji hitlerowskiej dwaj starsi bracia, 
osadzeni w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, 
zginęli. 

W 1945 r. podjął studia na Wydziale Górniczym 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które 
ukończył w 1948 r. uzyskując tytuł magistra inży-
niera górnika. W okresie studiów pełnił funkcję asy-
stenta w Katedrze Górnictwa II (górnictwa surowców 
mineralnych i soli). Po ukończeniu studiów skiero-
wany został do pracy w Kopalni Węgla Kamienne-
go Wiktoria w Wałbrzychu jako asystent kierownika 
robót górniczych. Od lipca 1949 r. do grudnia 1950 r. 
pracował w Zjednoczeniu Materiałów Ogniotrwa-
łych w Gliwicach na stanowisku Inspektora Działu 
Górniczego. W styczniu 1951 r. przeniesiony został 
do pracy w Zakładach Górniczych Waryński w Pie-
karach Śląskich, gdzie przeszedł kolejne szczeble 
praktyki górniczej od technika wentylacji, sztygara 
objazdowego, nadsztygara, zastępcy kierownika ko-
palni Bytom do zawiadowcy kopalni cynku i oło-
wiu. 1 kwietnia 1953 r. oddelegowany został do pra-
cy w powstających Zakładach Górniczych Konrad  
w Iwinach, na stanowisko dyrektora technicznego.  
W kwietniu 1956 r. został dyrektorem naczelnym za-
kładu. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż w pierw-
szym okresie pracy kopalni warunki były niesły-
chanie trudne. Samo uruchomienie eksploatacji 

stanowiło jedynie część problemu. 
Rudę należało dostarczyć do Zakła-
du Wzbogacania Rudy zlokalizo-
wanym przy Szybie Głównym K-I.  
W tym celu zbudowano torowiska 
kolejki wąskotorowej bezpośredniej 
z K-I do K-II oraz kolejki z K-I do 
kopalni Upadowa Grodziec z mi-
janką za Osiedlem Robotniczym  
w Olszanicy. Dzięki Jego fachowo-
ści, energii i zdolnościom organi-
zacyjnym ZG Konrad rozwijały się 
pomyślnie. 

W 1956 r. w celu rozwiązywania 
problemu protestów robotniczych 

powołał pozastatutowy Kolektyw Kierowniczy, skła-
dający się z członków dyrekcji, etatowych sekretarzy 
Komitetu Zakładowego PZPR, przewodniczącego 
Rady Zakładowej Związku Zawodowego Górników 
oraz przedstawiciela młodzieży delegowanego przez 
Zarząd Zakładowy Związku Młodzieży Polskiej. Ko-
lektyw spotykał się raz w tygodniu we wtorek przed 
rozpoczęciem pracy. Uczestnicy wymieniali się in-
formacjami z działalności w minionym tygodniu oraz 
uzgadniali stanowiska wobec działalności oczekują-
cej ich w bieżącym tygodniu. Praktyka ta pozwoliła 
na rozładowanie napięć wśród górników. 

W marcu 1957 r. przeniesiony został do Central-
nego Zarządu Kopalnictwa Rud Nieżelaznych w Ka-
towicach na stanowisko Inspektora Działu Górnicze-
go. 1 stycznia 1958 r. powołany został na stanowisko 
dyrektora technicznego ZG Waryński w Piekarach 
Śląskich. Tam zaznaczył swą aktywność dwoma roz-
wiązaniami patentowymi - został głównym twórcą 
patentu na sposób termicznego przerobu smoliste-
go koncentratu oraz patentu na sposób termicznego 
otrzymywania koncentratu cynkowo-ołowiowego  
z rud tych metali.

1 kwietnia 1964 r. powrócił do ZG Konrad na sta-
nowisko dyrektora naczelnego. Nominacja ta miała 
miejsce w okresie zapaści produkcyjnej tej kopalni. 
Dzięki Niemu i równocześnie powołanemu dyrekto-
rowi technicznemu Józefowi Szczerbie, zawiadowcy 
kopalni Henrykowi Piotrkowskiemu oraz główne-
mu inżynierowi górniczemu Kazimierzowi Ziai do-
konane zostały zmiany w organizacji pracy, które 



157

pozwoliły na zwiększenie wydobycia rudy miedzi.  
W. Luboch był głównym twórcą projektu racjonaliza-
torskiego „Drążenie szkieletu kamiennego w kopalni 
Konrad”. Temat dotyczył IV etapu budowy kopalni 
Konrad tj. fragmentu kopalni pomiędzy poziomem 
550 m a 830 m.

W styczniu 1969 r. powołany został na stanowi-
sko I zastępcy Dyrektora Generalnego - Dyrektora 
Technicznego ds. Górnictwa Zjednoczenia Górniczo-
-Hutniczego Metali Nieżelaznych METALE w Kato-
wicach. W 1981 r. przeszedł na emeryturę górniczą. 
Zamieszkał wtedy wraz z żoną Danutą (w latach 50-
tych XX w. pracowała ona w administracji Przedsię-
biorstwa Robót Górniczych w Bolesławcu) w domu 
córki Małgorzaty (dr nauk medycznych, specjalistka 
chirurgii plastycznej) w Podkowie Leśnej koło War-
szawy. 

W latach 1964-1969 był przewodniczącym Za-
rządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Górnictwa w Bolesławcu, a następnie członkiem 
władz krajowych SITG. W latach 70. i 80. XX w. był 
ekspertem górnictwa miedziowego w Komisji Za-

grożeń Górniczych przy Zakładach Badawczych  
i Projektowych Miedzi Cuprum we Wrocławiu oraz 
przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. 
W 1983 r. był współautorem patentu dotyczącego 
sposobu wybierania złoża rud miedzi średniej i małej 
miąższości zastosowanego w warunkach Legnicko-
-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. 

Mgr inż. Wojciech Skoczyński (dwukrotny dyrek-
tor techniczny KGHM) tak określił rolę dyr. Lubo-
cha w rozwoju wielkiej polskiej miedzi: Dyrektora 
Lubocha poznałem w 1971 r., przystępując do pracy 
w KGHM. Do spotkania między nami doszło z in-
spiracji ministra W. Lejczaka, i od tego czasu byłem 
jego bliskim współpracownikiem. Do Lubina zosta-
łem skierowany w okresie uruchamiania olbrzymiego 
przedsięwzięcia, jakim był rozruch Polskiej Miedzi 
pod kierunkiem dyr. Tadeusza Zastawnika, a obecnie 
chyba jednego z czołowych przedsięwzięć tego typu 
w świecie. Dzięki znajomości terenu i tematu przez 
dyrektora Lubocha, opracowaliśmy wdrożenie no-
wych technologii jak kopalnia „Rudna” w górnictwie  
i piec zawiesinowy w hucie „Głogów”. Niektóre roz-

Czołówka pochodu 1 majowego w 1968 r. na zdjęciu od lewej płk W. Romanowski – dowódca 18 Brygady Rakiet, F. Senderecki  
– I Sekretarz KP PZPR, W. Luboch – dyrektor ZG „Konrad”, E. Lercher – przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w drugim rzędzie w środku Z. Sójka prezes Sądu Powiatowego
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wiązania jak np. zmiana technologii budowy zbiorni-
ków osadowych (Żelazny Most), opracowany i wdro-
żony przez zespół: Wojciech Skoczyński, Władysław 
Luboch, Stanisław Downorowicz i Janusz Macieje-
wicz (minister Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
w latach 1984-1987) umożliwiają pracę zakładów 
wzbogacania rudy do chwili obecnej. Współpraca  
z pionem górniczym ZGHM kierowanym przez dyr. 
Lubocha pomagała nam w bezproblemowym zała-
twianiu zagadnień, wdrażania nowych technologii, 
które po 40 latach wytrzymują porównanie z obecnie 
wdrażaną techniką… Reasumując posiadał niezbęd-
ne w Jego pracy przymioty: wiedzę, kulturę osobi-
stą oraz umiejętność kierowania wielkimi zespołami 
ludzkimi. 

Za swą pracę zawodową odznaczony został Brą-
zowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
a także odznaczeniami zawodowymi. Specjalną 
uchwałą Konferencji Samorządu Robotniczego ZG 
Konrad z 13 września 1974 r. przyznano Mu honoro-
we odznaczenie Zasłużonego Pracownika ZG Kon-
rad. W 1978 r. został laureatem Nagrody Państwowej 
I stopnia za udział w opracowaniu i twórczym projek-
cie budowy ZG Rudna. Posiadał I stopień Generalne-
go Dyrektora Górniczego. 

Zakłady Górnicze „Konrad” w latach 60-tych XX w.

W „Roczniku Bolesławieckim 2012” ukazał się 
artykuł D. Maślickiej „Klub Średnioletniej Inteli-
gencji w Bolesławcu w latach 1956-1957”, a w nim 
informacja, że klub ten tworzyli: m.in. D. i W. Lubo-
chowie. Egzemplarz „Rocznika” wysłałem państwu 
Lubochom, w odpowiedzi otrzymałem następujący 
list:

Janku!
Szanowny Kolego, Szanowny Przyjacielu!
Bardzo dziękuję za Rocznik Bolesławiecki 2012. 

Sprawiłeś mi dużo radości! Przepraszam za nieter-
minową moją odpowiedź. Dziewięćdziesiąt-latkowie 
mają swoje prawa.

Pozdrowienia dla Ciebie i znajomych - W. Luboch

W związku z przypadającym w dniu 27 kwiet-
nia 2014 r. 90-tą rocznicą urodzin grupa byłych pra-
cowników ZG Konrad przesłała Jubilatowi wyra-
zy sympatii i wdzięcznej pamięci, bowiem adresat 
emanował charyzmą, prezentował wysoką kulturę 
osobistą, szanował wszystkich, z którymi pracował, 
bez względu na ich stopień służbowy. Kilka tygodni 
później dotarła do naszego środowiska smutna wia-
domość - 5 lipca 2014 r. Władysław Luboch odszedł 
na wieczną szychtę. 

Jan Paździora
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Jak pamiętamy Bohdana Pielińskiego (1947-2014)

Bohdan napisał książkę „Powroty”, wydaną krót-
ko przed śmiercią przez jego żonę. Czytamy w niej: 
Piszę dla siebie. To rodzaj obrachunku z przeszłością, 
chęć zatrzymania w kadrze wspomnień, które miały 
decydujący wpływ na kształtowanie się mojej osobo-
wości.

Wyłuskałam kilka fragmentów mówiących  
o rodzącej się już w dzieciństwie fascynacji otaczają-
cym światem, szczególnie techniką, które są również 
świadectwem powojennej i peerelowskiej rzeczy-
wistości. Pamięć Bohdana zachowała obrazki, które 
dziś postrzegamy jako zamierzchłą przeszłość.

Oto automobil, który był zwykłą dekawką z ku-
frem z dykty na bagaże; oto „warszawy” i „stary 20”, 
które wjeżdżają dopiero na nasze drogi, jakieś ponie-
mieckie maszyny na holzgaz z kominkiem i piecy-
kiem na pace. Odnotujmy pierwsze zachwyty „wy-
nalazkami” technicznymi, które stały się muzealnymi 
zabytkami, jak choćby szczegółowo opisane: pompa 
do opróżniania szamba, czy parowa lokomobila na 
kołach. Z takim samym rozrzewnieniem opisuje 
zasoby sklepu „Żelaznego”, jak piękną karetę albo 
halę montażową w Fabryce Maszyn Papierniczych, 

po której oprowadzał go ojciec. A kiedy „zawłasz-
czył” dla swoich eksperymentów natury technicznej 
strych w rodzinnym domu, zainstalował własną sieć 
telefoniczną do kolegów (podobnie jak on jeszcze  
w podstawówce) i trochę później specjalne anteny do 
odbioru radiowego na konstruowanych przez siebie 
pierwszych radioodbiornikach.

Tak rozwijały się jego zainteresowania techniką, 
która stała się jego zawodową i pozazawodową pasją. 
A więc: radio. Ono otwierało świat i prowadziło do 
późniejszego zamiłowania do radiotechniki (o czym 
w rozmowie „Magiczny świat Bohdana Pielińskie-
go” w Roczniku Bolesławieckim 2011).

Równolegle biegła fascynacja światem przyro-
dy - rośliny, motyle, ptaki z całego świata oglądane  
w muzeum cieplickim, rozbudzały wyobraźnię; pod-
patrywane i podziwiane o czym świadczy kolekcja 
zdjęć robionych szczególnie intensywnie w ostatnich 
latach życia, a którą można obejrzeć na stronie inter-
netowej (makrokosmosbohdana.blogspot.com).

Wspomina Bohdan swoje przygody ze stolarką, 
majsterkowaniem, fotografią, także stereoskopową. 
Pisze wprost: Nabierałem świadomości, że mając  

Jacek Jakubiec, Marcin Zawiła, Leszek Balcerowicz, Bohdan Pieliński, 1997 r.
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w miarę poukładane szare komórki, do tego zapał, 
spryt i fach w rękach można bez problemu stać się 
sternikiem własnej nawy, i dodaje ... w dalekiej przy-
szłości często rezygnowałem z dobrze zapowiadają-
cej się kariery na rzecz ponad wszystko cenionej nie-
zależności, oddając się zajęciom z udziałem własnych 
rąk.

Czy zrealizował swoje marzenia? Piszę o tym we 
wspomnianym wyżej artykule, a to jak zapisał się  
w pamięci bliskich i osób, które zetknęły się z nim na 
różnych etapach jego życia prywatnego, zawodowe-
go, społeczno-politycznego odnajdziemy w cytowa-
nych wypowiedziach.

Żona, Danuta Pielińska, oprowadza mnie po 
mieszkaniu: jesteśmy otoczeni starymi radiami, zega-
rami, gadżetami, własnoręcznie robionymi modelami 
statków, które w szklanych butlach stoją na półkach 
- nie da się zapomnieć, czym żył. Opowiada o jego 
miłości do kwiatów: pielęgnował kwiaty (miał to po 
swoim tacie), hodował rzadkie odmiany rosiczek, 
których jest w domu po kilka na każdym parapecie 
(od siebie dodam z jakim zachwytem oglądałam 
oranżerię obok galerii „Radio-retro”, którą założył 
Bohdan). Nie ruszał się bez aparatu fotograficznego, 
miał niezwykły zmysł obserwacji, umiał wyłonić ten 
jeden moment, kiedy trzeba zrobić zdjęcie, bo chwila 
się nie powtórzy…

Zapytałam córkę, Agnieszkę Niedźwiecką, czy 
tata jej imponował? Tak, oczywiście, przez całe życie. 
Wiedziałam, że był mądry i to mi dawało do myśle-
nia. Wykształcony w kierunku ścisłym, nie miał pro-
blemów takich jak ja np. z fizyką, bo jestem urodzoną 
humanistką. Imponowało mi jego naukowe widzenie 
świata, również to, że interesował się filozofią, etyką. 
Tata był bardzo oczytany, miał taką łatwość dostrze-
gania powiązań między różnymi dziedzinami życia; 
pokazywał nam piękno świata. Powiem, nie bojąc się 
patosu, że był ,,dzieckiem wszechświata”, a na pew-
no renesansową osobowością. W domu zawsze były 
książki, które ojciec mi również podrzucał - rozbudzał 
nas intelektualnie; z tego czytania wzięła się łatwość 
uczenia się i zrozumienia, że ogólna wiedza otwiera 
różne światy. Czy narzucał swój punkt widzenia? Nie, 
nigdy nie sugerował kim mamy być, co wybrać, nigdy 
nie było z jego strony impulsu, by pójść w jego ślady. 

Na pytanie o to, jakie cechy dziadka chciałaby, 
żeby odziedziczył jego wnuk, a jej syn, odpowiada: 
To, co ja po ojcu odziedziczyłam czyli etos pracy. Tata 
był przedsiębiorczy, zaradny, pomysłowy - coś się wy-
palało, zaczynał nowe. Chciałabym, żeby jego wnuk 

cenił pracę jako wartość, żeby nie bał się wysiłku, 
żeby znalazł swoją niszę, w której będzie się realizo-
wał.

Czy w domu był rygor? O tak, trzeba było wracać 
o określonej godzinie, o co nieraz miałam do taty pre-
tensje. Agnieszka ma świadomość, że miał do nich, 
swoich dzieci odrobinę żalu, że za mało interesuje 
ich to, co stworzył, czyli galeria „Radio-retro”, ale 
też wiedziała, że doceniał ich wybory (oboje, córka 
i syn są germanistami) oraz zaangażowanie w pracę. 
Dlatego chce skorzystać z okazji i w tym miejscu 
wyrazić wdzięczność dyrektorowi II LO, Mirosławo-
wi Sakowskiemu za to, że znalazł godne miejsce dla 
części eksponatów i w sposób profesjonalny stwo-
rzył w szkole mini galerię „Retro-radio im. Bohdana  
Pielińskiego”.

Z sentymentem wspomina Bohdana Bogusław 
Wołoch - konserwator sprzętu komputerowego. Spo-
tkali się w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obli-
czeniowej, który organizował i prowadził Bohdan 
- Nigdy nie okazywał wobec mnie wyższości, był prze-
cież inżynierem. Zawsze wobec mnie serdeczny i życz-
liwy. Po stanie wojennym otworzył zakład naprawy 
sprzętu elektronicznego. Klienci go szanowali i lubili; 
jego zakład utrzymał się najdłużej, gdy inne padały.

Był wspaniałomyślny, o czym świadczy fakt,  
że kiedy zrezygnował z prowadzenia zakładu, zosta-
wił go p. Wołochowi i obiecał, że tak długo go nie 
sprzeda, jak długo on będzie chciał ten warsztat pro-
wadzić. I słowa dotrzymał.

O Bohdana „telewizyjnego” zapytałam Jana  
Samerdaka, pracownika naszej telewizji prawie od 
początku.

Jaki był? Przede wszystkim kompetentny. Był dla 
mnie autorytetem w sprawach technicznych, ale nie 
tylko. Dążył do celu, ale nie za wszelką cenę. Był 
magnesem, który przyciągał ludzi, również zacieka-
wionych tworzącą się telewizją lokalną. Ale kiedy 
zauroczenie minęło, bo trzeba było poświęcić temu 
swój prywatny czas, odchodzili. Bohdan został, nie 
liczył godzin, nie oczekiwał, że ktoś mu za to zapła-
ci. Zarażał energią, rozwiązywał problemy, za dar-
mo naprawiał psujący się sprzęt w swoim zakładzie.  
A kiedy zaczęły do niego dochodzić plotki, że napędza 
sobie klientów poprzez telewizję, poczuł się boleśnie 
dotknięty.

Czy ucieszyliśmy się, kiedy został szefem? Nie 
wyobrażaliśmy sobie nikogo innego. On miał wizję, 
miał zasady. Ale szefował krótko. Zwolnił się. Poko-
nały go krzywdzące posądzenia o prywatę, o manipu-
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lację (m.in. kiedy w programie „Studia Otwartego”, 
które wymyślił i prowadził zarzucono mu, że telefony 
od widzów były sfałszowane). Nie zniósł insynuacji 
i nie chciał się tłumaczyć. Bo z czego miałby się tłu-
maczyć?

Karol Stasik - przewodniczący Rady Powiatu 
pamięta go z działalności w Bolesławieckim Towa-
rzystwie Gospodarczym, które, nota bene, było jego 
pomysłem: Zarażał energią, był duszą towarzystwa 
podczas licznych konferencji, targów, narad organi-
zowanych przez BTG. Bardzo żałowałem, kiedy Boh-
dan wycofał się z wszelkiej działalności. Brakuje go.

O politycznej postawie Bohdana wypowiada się 
Jan Kisiliczyk, poseł na Sejm X kadencji i na Sejm 
RP I kadencji: Był marzycielem. On widział politykę 
jako sprawę czystą, klarowną i szlachetną. Nieste-
ty, życie okazało się brutalniejsze i polityka nie była 
taka, jakiej on chciał, stawała się narzędziem walki, 
czego nie akceptował. Kiedy zderzył się z nią, wyco-
fał się z aktywności politycznej i społecznej do swoich 
marzeń, pasji…

I na zakończenie zacytujmy samego Bohdana, 
który z właściwym sobie dystansem do siebie tak 

pisze: Będąc wzrostu, pozostającego w dolnej stre-
fie stanów średnich, otrzymałem duszę wielką, ro-
mantycznie otwartą na otaczający świat i na więk-
szość niematerialnych fluidów. Nawet w przygodach  
z techniką, wymagających racjonalnego podejścia 
do rzeczywistości, starałem się wyłowić romantyczne 
wątki.

A o tym, że ten magister inżynier informatyk,  
ścisły matematyczny umysł był poetą, niech zaświad-
czy taki choćby fragment z jego książki „Powroty”: 

Czy dziś ktokolwiek zna zapach lodu, kawałka  
z wyłamanego ze skutego mrozem bagniska? A cu-
downa, wilgotna woń pól po ustępującej zimie?  
A zapach klonowych liści otaczających cię wokół, gdy 
wspiąłeś się na koronę dwudziestometrowego drzewa  
w letni dzień? A zapach świąt Bożego Narodzenia - ta 
cudowna mieszanka zapachu pasty do podłogi i ży-
wicznego eteru dobywającego się ze świerka, czeka-
jącego w korytarzu na swoją chwilę…

 Opracowała Danuta Maślicka

Plakat i ulotka z kampanii wyborczej do Sejmu RP w 1997 r.
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STYCZEŃ

VIII KRONIKA BOLESŁAWIECKA

2014
STYCZEŃ

• Miasto Bolesławiec zajęło III miejsce w kraju za 
2013 rok w rankingu Związku Powiatów Polskich 
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

• Mieszkańcy 4 miejscowości gminy Osiecznica: 
Bronowca, Ołoboku, Parowej i Poświętnego zor-
ganizowali straż sąsiedzką. Do tej inicjatywy do-
szło po serii włamań do domów i garaży. Zgłosi-
ło się ok. 40 osób, które od przełomu 2013/2014 
roku objeżdżają tereny tych miejscowości od godz. 
17.00 po południu do godz. 5.00 rano. Patrolowa-
nie odbywa się we współpracy z lokalnymi funk-
cjonariuszami policji.

• Od 1 stycznia stanowisko dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowogrodźcu objął (wyłoniony  
w drodze konkursu) Robert Adaszewski. Zastąpił 
na tym stanowisku wieloletniego dyrektora Karola 
Łapota. 

• 6 stycznia, w Dzień Objawienia Pańskiego 
(Święto Trzech Króli), w Bolesławcu zorganizo-
wano Orszak Trzech Króli. Z parafii Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy, Wniebowzięcia NMP  
i św. Mikołaja oraz św. Cyryla i Metodego wyszły 
orszaki, które połączyły się na pl. Piłsudskiego,  
a stamtąd przeszły do Rynku, gdzie odbyło się ko-
lędowanie z udziałem kilku tysięcy osób. Orszak 
Trzech Króli zorganizowano też w Nowogrodźcu.

• 9 stycznia prezydent Bolesławca Piotr Roman  
i prezes Zakładu Energetyki Cieplej Sp. z o.o. Wie-
sław Ogrodnik podpisali umowę o zbyciu wszyst-
kich udziałów miasta w spółce Kryta Pływalnia 
Sportowo-Rekreacyjna w Bolesławcu na łączną 
kwotę 319 tys. zł na rzecz ZEC. Umowa dotyczy 
sprzedaży udziałów spółce, natomiast sam obiekt  
i jego wyposażenie zakupione przed dniem otwar-
cia parku wodnego pozostają nadal własnością 
Gminy Miejskiej Bolesławiec. Rada Miasta Bole-
sławiec podjęła uchwałę o zbyciu tych udziałów  
w lutym 2013 r.

• Martyna Stasiak, uczennica II Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolesławcu, przygotowywana 
przez nauczycielkę języka polskiego Elwirę Ma-
deiską, została laureatką (III miejsce) Dolnoślą-
skiego Konkursu Dziennikarskiego „Moja Europa 

Kultury” za pracę „Wszyscy jesteśmy z tej samej 
gliny”.

• 10 stycznia w Teatrze Starym w Bolesławcu wystą-
pił zespół Kwitnące Gwiazdy z Rodzinnego Domu 
Dziecka w Kiwercach (Ukraina). Zaprezentował 
balet i tańce ukraińskie. Występy tego zespołu 
(także w Bełchatowie, Bielsku-Białej i Wolborzu) 
stanowią jedną z form współpracy Stowarzyszenia 
Dziecięcych Artystycznych Koncertów Integracyj-
nych „Dajmy Dzieciom Uśmiech” z Bielska-Bia-
łej z tym ukraińskim miastem.

• Agnieszka Sobierajska z pracowni plastycznej 
MDK w Bolesławcu prowadzonej przez Katarzynę 
Sas, została laureatką XIX Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką 
dawną” w kategorii powyżej 16 lat. Konkurs odbył 
się w ramach XXXVI Ogólnopolskiego Festiwalu 
Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu.

• 12 stycznia, w dniu XXII Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, Klub Sportowy Bole-
sławiec Rally Team we współpracy z Wojskową 
Komendą Uzupełnień i Stowarzyszeniem Byłych 
Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando 
zorganizował po raz trzeci rajd samochodowy pod 
patronatem prezydenta Bolesławca. Uczestnicy 
wystartowali spod Ratusza, a większość imprez 
rajdowych odbyła się na placu parkingowym przy 
supermarkecie Tesco. 5 wolontariuszy zebrało blisko  
7500 zł. Na Rynku w Nowogrodźcu zorganizowa-
no występy artystyczne, pokaz i naukę udzielania 
pierwszej pomocy. W Gminie Warta Bolesławiec-
ka UKS Tukan Iwiny po raz piąty zorganizował 
Spacerek z Orkiestrą, a 35 wolontariuszy zebrało  
9785,42 zł. Zbierano środki na zakup specjali-
stycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratun-
kowej i godnej opieki medycznej seniorów.

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podarowała 
Oddziałowi Wewnętrznemu Szpitala Powiatowego 
w Bolesławcu pompy infuzyjne, pompy żywienio-
we, mobilne wanny przyłóżkowe, materace prze-
ciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, ssaki (przy-
datne przy zapaleniu płuc), łóżka i szafki przyłóż-
kowe. Specjalistyczny sprzęt otrzymał również 
Oddział Neonatologiczny. Łączna wartość sprzętu 
otrzymanego przez bolesławiecki szpital wynosi 
ponad 200 tys. zł.
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• 13 stycznia II Liceum Ogólnokształcące w Bo-
lesławcu zdobyło Certyfikat Wiarygodna Szkoła 
2012/2013 w Ogólnopolskim Programie Wiary-
godna Szkoła. Brano pod uwagę wyniki egzaminu 
maturalnego, edukacyjną wartość dodaną (okre-
ślającą przyrost wiedzy i umiejętności uczniów) 
wyznaczaną przez Instytut Badań Edukacyjnych, 
infrastrukturę szkoły i bezpieczeństwo uczniów.

• 15 stycznia w siedzibie Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej w Bolesławcu odbyło się zebranie założy-
cielskie Bolesławieckiego Forum Równych Szans 
i Praw Kobiet. Przewodniczącą została wybrana 
Alicja Janiec.

• 17 stycznia w Teatrze Starym w Bolesławcu zo-
stał zorganizowany koncert charytatywny, podczas 
którego zbierano środki na operację nowotworu 
złośliwego mózgu Agnieszki Sobolewskiej. Kon-
cert zorganizowali przyjaciele i rodzina chorej; 
zebrano 6861,12 zł. Była to jedna z wielu imprez, 
w toku których zbierano pieniądze na ten cel. Sto-
warzyszenie Ziemia Bolesławiecka udostępniło 
swoje konto bankowe na gromadzenie wpłat na 
leczenie Agnieszki Sobolewskiej. Od 12 listopada 
2013 r. do dnia tego koncertu wpłynęło 73 863,83 
zł. Koszt tej operacji w Niemczech oszacowano na 
35 tys. euro (ok. 145 tys. zł). Całą kwotę udało się 
zebrać do 20 lutego 2014 r. Uwarunkowania me-
dyczne nie pozwoliły jednak na przeprowadzenie 
operacji. Agnieszka Sobolewska zmarła 22 maja 
2014 r. 

• 17 stycznia w Lipianach (Gmina Wiejska Bolesła-
wiec) odbył się Wieczór Chorwacki. Rozpoczął się 
od degustacji kilku rodzajów pity: z serem, jabłka-
mi, mięsem i z ziemniakami. Występy artystycz-
ne rozpoczęli uczestnicy zajęć pracowni wokalnej  
w Kruszynie, po nich wystąpiło trio: Agnieszka 
Orawiec, Milena Gajewska i Daria Konefał (m.in. 
z pieśnią „Mesečina”), a następnie Zespół Pieśni  
i Tańca Ziemi Bolesławieckiej oraz Zespół Pieśni  
i Tańca Jutrzenka. Wieczór zakończyło chorwackie 
kolo, poprowadzone przez Elżbietę Andrusieczko-
-Tor, z udziałem wszystkich obecnych.

• 18 stycznia na Balu Przedsiębiorcy, zorganizo-
wanym przez Bolesławieckie Towarzystwo Go-
spodarcze w Centrum Bankietowym Galeria przy  
ul. II Armii Wojska Polskiego w Bolesław-
cu, ogłoszono wyniki Konkursu Przedsiębiorca 
Roku. Kapituła konkursu przyznała statuetkę Ka-
zimierz Andrzejowi Rogozińskiemu, prowadzą-
cemu firmę Roan (Transport Międzynarodowy  

Spedycja Handel Eksport Import w Tomisławiu). 
Nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia gospo-
darcze w 2013 r. otrzymał Mirosław Seneszyn 
(Firma Transportowa Import-Eksport MIRKO  
w Bolesławcu). Konkurs zorganizowało po raz sie-
demnasty BTG, Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości, Regionalny Związek Praco-
dawców i Powiat Bolesławiec.

• Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu po 
raz trzeci została nagrodzona przez organizatorów 
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom za rok szkolny 
2012/2013. Koordynatorem tych działań jest bi-
bliotekarka Dorota Kasprzyk. Wyróżnione zostały 
też: Szkoła Podstawowa nr 1 (koordynator Teresa 
Prokowska) i Szkoła Podstawowa nr 2 (koordyna-
tor Monika Grzyb).

• W trakcie Ogólnopolskiego Konwentu Football 
Academy 2014 w Legnicy, spośród 110 oddziałów 
FA w Polsce, Football Academy Bolesławiec zo-
stała wyróżniona jako jedna z trzech najdynamicz-
niej rozwijających się w 2013 r. szkółek w Polsce. 
Wyróżnienie odebrał menadżer FA Bolesławiec 
Damian Sawczak.

• Ukazało się wznowienie przewodnika po historii  
i kulturze Gminy Gromadka - opracowanie Joanny 
Sawickiej i Zdzisława Abramowicza „Gmina Gro-
madka. Ziemia lasów i kuźnic”.

• 23 stycznia w ramach XIII edycji Konwoju Musz-
kieterów (prospołecznej inicjatywy prowadzonej 
od 2002 r. przez Fundację Muszkieterów, którą 
tworzą wszyscy właściciele supermarketów Bri-
comarché i Intermarché) zespół rockowy Pec-
tus wystąpił w Teatrze Starym w Bolesławcu dla 
uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek 
Specjalnych. Śpiewano najbardziej znane i lubiane 
kolędy.

• W dniach 23-26 stycznia w czasie Halowych Mi-
strzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych  
w Lekkiej Atletyce w Spale zawodnicy MKS Bo-
lesłavia zdobyli dwa srebrne medale: Ewa Ochoc-
ka w biegu na 60 m przez płotki w czasie 8,77 sek. 
(trener Małgorzata Markowska) i Kacper Olszew-
ski w pchnięciu kulą - 17,68 m (trener - Tomasz 
Markowski).

• 24 stycznia w Muzeum Miedzi w Legnicy została 
otwarta wystawa witraży bolesławianki Magdale-
ny Koniecznej „Podziały światła”.

• 25 stycznia, w hali sportowej I LO Starostwo Po-
wiatowe w Bolesławcu zorganizowało po raz 14 
spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych  
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z powiatu bolesławieckiego z władzami samorzą- 
dowymi. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się 
od uroczystej Mszy św., podczas której kazanie 
wygłosił ks. dr Jarosław Kowalczyk - dyrektor 
Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Bi-
skupiej. Po Eucharystii składano sobie nawza-
jem życzenia przełamując się opłatkiem. Przy-
gotowano poczęstunek, a program artystyczny  
o tematyce świątecznej zaprezentowały m.in. oso-
by niepełnosprawne. Uroczystość uświetniła Bole-
sławiecka Orkiestra Miejska.

• 25 stycznia bolesławianka Joanna Bruździńska 
zaprezentowała swoje prace na wystawie rzeź-
by i malarstwa w Artystycznej Galerii Izerskiej  
w Kromnowie w Górach Izerskich.

• 25 stycznia Łukasz Kubot, tenisista pochodzący 
z Bolesławca, w duecie ze Szwedem Robertem 
Lindstedtem zwyciężył w grze podwójnej w tur-
nieju Australian Open. W finale pokonali parę Eric 
Butorac (USA) - Raven Klaasen (Republika Połu-
dniowej Afryki) 6:3, 6:3.

• 25 stycznia w Galerii przy ul. II Armii Wojska 
Polskiego w Bolesławcu odbył się Barokowy Bal 
Karnawałowy A.D. 2014, zorganizowany przez 
Parafię Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja.  
W trakcie imprezy odbywały się licytacje. Dochód 
z zabawy został przeznaczony na renowację Bole-
sławieckiej Bazyliki Maryjnej.

• Nieznani sprawcy zerwali tablicę z obelisku upa-
miętniającego starszego lejtnanta Pawła Zajcewa, 
żołnierza Armii Czerwonej, bohatera Związku Ra-
dzieckiego, znajdującego się na Cmentarzu Wojen-
nym im. M. Kutuzowa w Bolesławcu. Straty osza-
cowano na ok. 3 tys. zł. Ten fakt zgłoszono policji 
12 lutego, a samo wydarzenie miało najprawdopo-
dobniej miejsce między 23 a 27 stycznia. Pomnik 
został naprawiony przez administratora cmenta-
rza - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
(10 maja tablica została ponownie przytwierdzona 
do obelisku).

• 27 stycznia Robert Kwiatkowski - reprezentujący 
komitet wyborczy Europa Plus Twój Ruch - uczest-
niczył w otwartym spotkaniu zorganizowanym 
przez bolesławiecką organizację Twojego Ruchu 
w restauracji Oleńka przy bolesławieckim Rynku. 
W trakcie spotkania ogłoszono, że bolesławieckim 
kandydatem w tegorocznych wyborach do Parla-
mentu Europejskiego będzie Bogdan (urzędowe 
imiona: Bogusław Jerzy) Nowak, właściciel Piw-
nicy Paryskiej, twórca Gliniady.

• 27 stycznia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
się koncert powstałego w kwietniu 2013 r. bole-
sławieckiego zespołu Tres „Co nam w duszy gra”.

• Klasa Vc ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bole-
sławcu przygotowała Wystawę o Japonii. Był 
to efekt współpracy uczniów z rówieśnikami ze 
szkoły w Japonii, która polegała m.in. na wymia-
nie prezentacji multimedialnych, własnoręcznie 
wykonanych albumów z fotografiami uczniów  
i nauczycieli oraz informacji o zainteresowaniach  
i kulturze swoich krajów. Działania te zainicjowała 
dwa lata temu nauczycielka tej szkoły Izabela Kul-
pa, gdy na kursie dla nauczycieli języków obcych 
w Cambridge (Wielka Brytania) poznała koleżan-
kę z Japonii pracującą z uczniami w podobnym 
wieku.

• Nicola Hille, 5-letnia uczestniczka zajęć plastycz-
nych w pracowni grafiki MDK w Bolesławcu, pro-
wadzonych przez Magdalenę Konieczną, zdobyła 
złoty medal na IX Międzynarodowym Biennale 
Współczesnej Tkaniny Artystycznej Dzieci i Mło-
dzieży „Sileziany” 2013 w Bytomiu.

• 30 stycznia w Bolesławcu z udziałem przedstawi-
cieli władz samorządowych i wicewojewody dol-
nośląskiej Ewy Mańkowskiej uroczyście otwarto 
Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. Całko-
wita wartość zrealizowanego projektu wyniosła  
5 416 048,32 zł, w tym dofinansowanie ze środ-
ków UE - Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego - 2 664 626,09 zł. 
CIK Orzeł posiada nowocześnie wyposażoną salę 
kinową na 125 miejsc, która może także pełnić 
funkcję sali konferencyjnej i koncertowej, pracow-
nię filmową, fotograficzną, taneczną i wokalną, ka-
wiarenkę oraz pokoje gościnne. CIK Orzeł zostało 
włączone do BOK-MCC, a jego kierownikiem zo-
stał Jacek Dudyński.

• 31 stycznia jako jedna z imprez towarzyszących 
otwarciu CIK Orzeł odbyła się premiera filmu 
„Pies”, zrealizowanego przez bolesławianina Prze-
mysława Filipowicza, studenta Wydziału Radia  
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

LUTY

• 3 lutego została sprzedana spółka Miejski Za-
kład Rehabilitacji Leczniczej. Uchwałę o sprze-
daży spółki jej pracownikom podjęła 27 lutego  
2013 r. Rada Miasta Wobec rezygnacji pracowni-
ków z udziału w prywatyzacji wszystkie udziały  



165

LUTY

o łącznej wartości 187 392 zł kupiła Dorota Babij-
czuk-Borucińska, dotychczasowa prezes tej spółki.

• 4 lutego Grzegorz Słota, absolwent Technikum 
Mechanicznego (od 1 października 2013 r. student 
kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Wrocławskiej), odebrał dyplom 
laureata ogólnopolskiego konkursu „Technik Ab-
solwent 2013”, zorganizowanego przez Stowa-
rzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Bolesławcu.

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznało 200 tys. zł na odbudowę dachu kościoła 
ewangelickiego w Żeliszowie. Zabytkową świą-
tynią opiekuje się Fundacja Twoje Dziedzictwo, 
której Gmina Wiejska Bolesławiec nieodpłatnie 
przekazała ten obiekt.

• 5 lutego bolesławianie Jakub i Patryk Patreuhowie 
zwyciężyli w rozgrywkach selekcyjnych Młodzie-
żowej Kadry Polski w brydżu sportowym, które 
odbyły się w Szczyrku. Obydwaj są uczestnikami 
zajęć w MDK w Bolesławcu, prowadzonych przez 
Rolanda Lippika.

• 8 lutego Karol Kłosowski, zawodnik Bolesławiec-
kiego Klubu Sportów Walki Gladiator, zdobył brą-
zowy medal w kategorii do 66 kg w III Ogólno-
polskim Turnieju No-Gi Fight w Dzierżoniowie. 
W dniach 22-23 lutego w IV Mistrzostwach Polski 
No Gi CBJJ Rules (brazylijska sztuka walki wy-
wodząca się z jiu-jitsu, zapasów i judo) w Luboniu 
(pow. poznański) Karol Kłosowski zdobył srebrny 
medal.

• 8 lutego Football Academy Bolesławiec zorgani-
zowała charytatywny turniej piłki nożnej w dwóch 
halach sportowych Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 
w Bolesławcu. Udział wzięło 25 drużyn w trzech 
kategoriach wiekowych (5-6 lat, 7-8 lat i do 12 lat) 
z Dolnego Śląska i Lubuskiego oraz SV Laubusch 
z Niemiec. Zbierano dary rzeczowe dla Domu 
Dziecka pw. św. Józefa w Bolesławcu. Impreza 
odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta 
Bolesławca.

• W dniach 8-9 lutego w restauracji Pizza Toma-
to-Pomodoro w Tomaszowie Bolesławieckim 
uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień 
Pizzy. Jedną z atrakcji zaprezentowanych przez 
kucharzy był kunszt zarówno w lepieniu, jak  
i w podrzucaniu oraz kręceniu ciastem różnych 
rozmiarów na różnych wysokościach. Największy 
„latający” placek miał średnicę ok. 1 m. 

• 12 lutego starosta bolesławiecki Cezary Przybyl-
ski został wybrany przez Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego marszałkiem województwa dol-
nośląskiego. W związku z tym wyborem na se-
sji Rady Powiatu Bolesławiec 13 lutego 2013 r.  
Cezary Przybylski złożył rezygnację ze stanowiska 
starosty bolesławieckiego i funkcji radnego. Rada 
przyjęła tę rezygnację i w związku z tym podję-
ła także uchwałę o rezygnacji całego Zarządu.  
W tym samym dniu, na kolejnej sesji, Rada Powia-
tu wybrała dotychczasowego etatowego członka 
zarządu Dariusza Kwaśniewskiego na stanowisko 
starosty bolesławieckiego, dotychczasowego wi-
cestarostę Stanisława Chwojnickiego na stanowi-
sko wicestarosty oraz powołała członków zarządu: 
Jana Kozaka, Zbigniewa Miterę i Ewę Potyszkę.

• 15 lutego w bolesławieckim Pałacu Ślubów 3 pary 
małżeńskie z rodzinami i przyjaciółmi obchodziły 
złote gody. Przyznane przez Prezydenta RP Meda-
le za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył wi-
ceprezydent Bolesławca Kornel Filipowicz. Otrzy-
mali je: Anna i Andrzej Dzikowscy, Maria i Jan 
Gorzkowiczowie oraz Zofia i Andrzej Jastrzębscy.

• Danuta i Stanisław Kudukowie z Warty Bolesła-
wieckiej zostali laureatami XX edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku 2013 za 
doskonałe i innowacyjne gospodarstwo rolne na 
ponad 2 tys. ha w kategorii warzywnictwo. Orga-
nizatorem konkursu było Stowarzyszenie Polski 
Klub Rolnik - Farmer Roku. 

• 21 lutego w galerii Długa BOK-MCC odbył się 
wernisaż czwartej dorocznej wystawy 29 amato-
rów i zawodowych fotografików Stowarzyszenia 
Fotograficznego Camera. Zaprezentowano na niej 
fotografie artystyczne, krajobrazowe i portrety 
oraz zdjęcia dokumentujące prace bolesławieckich 
fotografików na plenerze w Karpaczu w 2013 r.

• 25 lutego została zburzona fontanna na pl. ks. J. Po-
piełuszki w Bolesławcu. Fontanna ta została zbu-
dowana w 1978 r. z ceramicznych bloków według 
projektu braci Czesława i Stanisława Wiącków  
z Wrocławia, ale od prawie 20 lat była nieczynna.

• 26 lutego na XLVIII sesji Rada Miasta Bolesła-
wiec wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia 
o trójstronnej współpracy z gminami Vallecorsa  
i Acuto we Włoszech. Wszystkie te gminy łączy 
postać wspólnej patronki - św. Marii de Mattias.
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• 1 marca Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego 
im. Szarych Szeregów, 23. Śląski Pułk Artylerii, 
BOK-MCC i MDK pod patronatem prezyden-
ta Bolesławca zorganizowali uroczyste obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
przy pl. Zamkowym została odprawiona Msza św.  
z udziałem pocztów sztandarowych organizacji 
społecznych oraz 23. ŚPA. Po Mszy św. uczest-
nicy przeszli trasą: pl. Zamkowy, ul. Karpecka,  
ul. B. Prusa, Rynek, ul. M. Kutuzowa, ul. B. Ku-
bika pod znajdującą się na murach obronnych Ko-
twicę - symbol Polski Walczącej, gdzie Orkiestra 
Miejska odegrała hymn państwowy, odbył się 
Apel Poległych, kompania 23. ŚPA oddała salwę 
honorową i złożono kwiaty. W sali konferencyjnej 
CIK Orzeł harcerska grupa wokalna zaprezento-
wała koncert pieśni patriotycznych, a dr Edmund 
Maliński wygłosił wykład „Losy Żołnierzy Wy-
klętych w Bolesławcu”.

• Przed kościołem, a także podczas przemarszu, 
liczna (ok. 100 osobowa) grupa narodowców - 
kibiców (we wznoszonych okrzykach nazywają-
cy siebie kibolami) klubów piłkarskich Zagłębie  
Lubin i Zawisza Bydgoszcz, wyposażona  
w transparenty, własne nagłośnienie i race (od-
palone podczas hymnu), głośno wykrzykiwała 
swoje hasła: „Narodowe, Narodowe Siły Zbrojne 
NSZ”, „I wszyscy słyszą: Zagłębie zawsze z Zawi-
szą”, „Armio Wyklęta - Zagłębie o was pamięta”,  
„Armio Wyklęta - Zawisza o was pamięta”, „Bo-
haterów pamiętamy, komunistom żyć nie damy”,  
„A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuni-
ści”, „Raz sierpem raz młotem w czerwoną hoło-
tę”, „Polska to my, Polska to my, a nie Donald i jego 
psy”. Kibice ci w następnym dniu (2 marca) byli 
na meczu zgody swoich drużyn w Lubinie, a ich 
przyjazd do Bolesławca odbył się we współpracy  
z Narodowym Bolesławcem. 

• Miasto Bolesławiec uzyskało tytuł „Gmina na 5!” 
w III rankingu przeprowadzonym przez Studenc-
kie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Re-
gionalnych przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szko-
ły Głównej Handlowej w Warszawie. Głównym 
kryterium była obsługa klienta-przedsiębiorcy  
z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi ko-
munikacji.

• 5 marca Klub Sportowy Bc Rally Team uzyskał  

licencję upoważniającą do organizowania imprez    
motorowych z logo Polskiego Związku Motoro-
wego. Prezesem klubu jest Adam Łeński.

• 7 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 
w galerii BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa Zygmunta Grocholskiego „Kobiety”. 
Artysta mieszka i tworzy w Przemkowie (pow. 
polkowicki); od kilku lat prezentuje swoje obrazy 
podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki.

• 7 marca w Bolesławcu w klubie Envy (przy  
ul. 10 Marca 4, obok marketu Carrefour) odbyła 
się VI edycja koncertu Blues Night in Bolesławiec. 
Na scenie wystąpiły 4 kapele z Bolesławca: Chło-
paki z Ferajny, Mercedes Band, Powerebel oraz 
Monsun.

• W dniach 7-9 marca w Olsztynie na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w pływaniu w kategorii 
14 lat sukcesy odniosły zawodniczki Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Oxpress: Agata Knapik 
- 7 miejsce na dystansie 200 m stylem zmiennym 
i 9 miejsce na dystansie 100 m stylem zmiennym 
oraz Izabela Tkaczyk - 10 miejsce na dystansie 200 
m stylem grzbietowym i 10 miejsce na dystansie 
100 m stylem zmiennym. Obydwie zawodniczki 
są podopiecznymi trenerów Krzysztofa Wróbla  
i Wiktora Łodygi.

• W dniach 8-9 marca na Mistrzostwach Polski Ca-
valcanti w submission fighting (walce na chwy-
ty) w Luboniu (pow. poznański) srebrne medale 
zdobyli trzej zawodnicy bolesławieckiego Klubu 
Sportów Walki Gladiator: Adam Adamus w kat. 
58 kg, Karol Kłosowski w kat. 64 kg i Piotr Płotka 
w kat. 76 kg.

• 9 marca Ochotnicza Straż Pożarna w Czernej 
otrzymała samochód pożarniczy marki renault. 
Zakup sfinansował Urząd Miejski w Nowogrodź-
cu. Nowemu pojazdowi nadano imię Renatka.

• 10 marca na boisku sportowym przy ul. Rajskiej  
w Bolesławcu odbył się wiosenny sparingowy Tur-
niej Rugby 7 o Złoty Tron Dolnośląskiego Okrę-
gowego Związku Rugby. Uczestniczyło 7 drużyn: 
AZS Zielona Góra, RK Wrocław, Dragons Żmi-
gród, Miedziowi Lubin, Black Griffins Świdnica, 
Górnik Wałbrzych i Husar Bolesławiec. Zwyciężył 
Husar Bolesławiec.

• 11 marca w galerii ceramiki Terra Rossa w Lipsku 
(Niemcy) odbył się wernisaż wystawy poplene-
rowej 49. Międzynarodowego Pleneru Ceramicz-
no-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu. Wystawa była 
otwarta do 3 maja 2014 r.
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• 11 marca w galerii Format MBP w Bolesław-
cu, dzięki współpracy bolesławieckiej biblioteki  
z Katolickim Centrum Kultury w Krakowie, zosta-
ła otwarta wystawa zdjęć papieża Jana Pawła II, 
które wykonał papieski fotograf Arturo Mari i Ko-
reańczyk Baik Nam Sik.

• 13 marca w sali kina Forum odbyła się uroczy-
stość wręczenia Nagród Prezydenta Bolesławca 
za promocję miasta w 2013 r. Przyznanych zostało  
5 nagród honorowych oraz 29 nagród pienięż-
nych w wysokości 850 zł (indywidualne) i 1000 
zł (zbiorowe) w 4 kategoriach, w tym: nauka - 4, 
kultura - 5, działalność społeczna - 6, sport - 13.

• 13 marca 2013 r. w Teatrze Starym odbyło się wrę-
czenie nagród w XI edycji konkursu „Poznajemy 
Ojcowiznę”, organizowanego pod patronatem Sta-
rosty Powiatu Bolesławieckiego - Dariusza Kwa-
śniewskiego i Prezydenta Miasta Bolesławiec - Pio-
tra Romana. Jury przyznało następujące nagrody: 
Szkoły podstawowe - prace indywidualne: 
- I miejsce: praca Karoliny Mudrak ze Szkoły 
Podstawowej w Nowogrodźcu pt. „Losy pra-
dziadka Macieja” (opiekun - Sylwia Parada) 
- II miejsce: praca Julii Leśniak ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Bolesławcu pt. „Jan Filipek - mój dzia-
dziuś - bohater“ (opiekun - Marzena Bronowicka) 
- III miejsce: praca Agnieszki Drąg ze Szkoły 
Podstawowej w Nowogrodźcu pt. „Św. Jan Ne-
pomucen w moim mieście“ (opiekun - Sylwia 
Parada); Szkoły podstawowe - prace zespołowe: 
- I miejsce: praca Karoliny Chwały i Filipa 
Samsonowicza ze Szkoły Podstawowej w Kru-
szynie pt. „Śladami pomników w Kruszynie 
i Łaziskach“ (opiekun - Dariusz Kunaszko); 
Szkoły podstawowe - prace multimedialne: 
- I miejsce: praca Kingi Jasińskiej i Julii Żukowskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie pt. „Tajemni-
cze wody i skały“, (opiekun - Dariusz Kunaszko). 
Gimnazja - prace indywidualne:
- I miejsce: praca Marka Tobiasza z II Prywat-
nego Gimnazjum w Bolesławcu pt. „Moi pra-
dziadkowie”, (opiekun - Maria Czyżowicz) 
- II miejsce: praca Dagmary Parchimowicz  
z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu 
pt. „Sybiracy - ludzie zasłużeni dla mojego kraju  
i regionu“, (opiekun - Jolanta Smolińska-Yacoubi)
- III miejsce: praca Mateusza Zawadzkiego z Gim-
nazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu pt. 
„Kreis Kresów“. (opiekun - Katarzyna Sulik).
Ponadto przyznano trzy równorzędne wyróżnienia 

dla: Karoliny Domańskiej z Gimnazjum Samo-
rządowego nr 3 w Bolesławcu za pracę pt. „Od-
ważna kobieta - historia życia mojej prababci“. 
(opiekun - Ewa Kuczyńska), dla Pauliny Owerko 
z Gimnazjum Samorządowego nr 4 w Bolesławcu 
za pracę pt. „Bolesławiec mniej znany“ (opiekun 
- Katarzyna Dorosz) oraz dla Jarosława Markiewi-
cza z Gimnazjum Samorządowego nr 3 za pracę 
pt. „Historia mojej ojcowizny, obiekty zabytkowe 
i miejsca pamięci“ (opiekun - Maria Czyżowicz). 
Do etapu wojewódzkiego zgłoszono następujące 
prace: „Losy pradziadka Macieja”, autorstwa Ka-
roliny Mudrak ze Szkoły Podstawowej w Nowo-
grodźcu., „Tajemnicze wody i skały“, autorstwa 
Kingi Jasińskiej i Julii Żukowskiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Kruszynie oraz „Moi pradziadkowie”, 
autorstwa Marka Tobiasza z II Prywatnego Gim-
nazjum w Bolesławcu.
W etapie wojewódzkim konkursu prace: „Tajem-
nicze wody i skały“, autorstwa Kingi Jasińskiej  
i Julii Żukowskiej oraz „Moi pradziadkowie” au-
torstwa Marka Tobiasza zajęły I miejsca w swoich 
kategoriach i zostały zakwalifikowane do kon-
kursu ogólnopolskiego, natomiast praca Karoliny 
Mudrak pt. „Losy pradziadka Macieja” zajęła III 
miejsce w swojej kategorii.

• 15 marca prezes Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go, wicepremier Janusz Piechociński przebywał 
z roboczą wizytą w Bolesławcu. W restauracji 
Słoneczna spotkał się z członkami i sympatyka-
mi PSL (spotkanie miało charakter zamknięty).  
Wicepremiera powitał Marian Haniszewski, prezes  
Zarządu Powiatowego PSL w Bolesławcu.

• 19 marca w auli I Liceum Ogólnokształcącego  
w Bolesławcu, w obecności gości z Polski i Nie-
miec, została otwarta wystawa „Kościół moim do-
mem - nie do wiary”, poświęcona Reformacji na 
Dolnym Śląsku i Górnych Łużycach. Wcześniej 
wystawa była prezentowana w Görlitz. Wysta-
wę przygotowano w ramach międzynarodowego 
projektu realizowanego przez młodzież ze szkół 
w: Wurzen i Görlitz (Saksonia - Niemcy) oraz 
Bolesławcu, Lubaniu i Miliczu w roku szkolnym 
2012/2013. Projekt był współfinansowany przez 
pełnomocnika Rządu Federalnego ds. kultury  
i mediów oraz Evangelische Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz jako część dzia-
łań realizowanych z okazji Dekady Lutra pod na-
zwą „Twarze Reformacji na Górnych Łużycach, w 
Czechach i na Śląsku”. W projekcie uczestniczyli 
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bolesławieccy licealiści: Sławomir Gortych, Pauli-
na Jarosz i Martyna Nawara (jeszcze jako ucznio-
wie I Prywatnego Gimnazjum w Bolesławcu pod 
kierunkiem nauczycielki języka niemieckiego 
Barbary Zielonki). Młodzi bolesławianie opraco-
wali notki historyczne kościołów protestanckich  
w Bolesławcu, Gościszowie, Raciborowicach, Sta-
rych Jaroszewicach, Tomaszowie Bolesławieckim 
i Żeliszowie oraz wykonali zdjęcia istniejących 
obiektów. Z Bolesławca wystawa pojedzie do Ba-
warii.

• 21 marca w galerii Teatru Starego w Bolesławcu 
odbył się wernisaż wystawy „Tyle mam do powie-
dzenia…” Zaprezentowano na niej prace plastycz-
ne trzech grup działających w MDK w Bolesław-
cu oraz efekty działań prowadzonych w okresie 
ferii zimowych przez Katarzynę Sas i Magdalenę  
Konieczną. 

• Dominik Zadora, zawodnik Bolesławieckiego Klu-
bu Muay Thai, w dniach 21-23 marca w Otwartym 
Pucharze Świata Thai w Varaždin (Chorwacja) 
zdobył złoty medal i puchar świata federacji WKF 
(World Kickboxing Federation) w kategorii -75 kg.

• W dniach 24-30 marca dziewięcioosobowa grupa 
uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Bole-
sławcu z koordynator Katarzyną Cieślak-Ostrow-
ską oraz opiekunami Damianem Dziedziulem  
i Piotrem Matusiakiem w ramach projektu Co-
menius „SOS - Share Online Safely” przebywała  
w duńskim mieście Viborg. Spotkali się tam ze 
swoimi rówieśnikami z Danii, Francji, Irlandii Pół-
nocnej i Niemiec.

• Od 23 do 30 marca w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Bolesławcu gościła grupa młodzieży  
z Liceo Scientifico e Linguistico Édouard Bérard 
(Liceum o profilu ścisłym i językowym im. Édo-
uarda Bérarda) z regionu Valle d’Aosta (Włochy). 
Projekt jest realizowany pod patronatem programu 
Intercultura. Jego głównym celem jest poznanie 
partnera z obcego kraju. Rewizyta bolesławieckich 
licealistów planowana jest na wrzesień.

• 26 marca prezydent Bolesławca Piotr Roman i pre-
zes Zarządu Firmy Pre-Fabrykat - Stanisław Tom-
kiewicz podpisali umowę o odbudowie zbiornika 
retencyjnego przy ul. Jeleniogórskiej. Całkowita 
wartość inwestycji wynosi 9 666 000 zł. Z budżetu 
miasta pochodzi 2 400 000 zł, a 7 266 000 zł sta-
nowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest na 20 listopada  
2014 r. Budowy nie rozpoczęto w planowanym 

terminie z uwagi na protest ekologów. Inwestycja 
ruszyła dopiero po przyjęciu zaleceń herpetologa 
(zoologa badającego gady i płazy).

• 27 marca, w konsekwencji złożonej 12 lutego  
rezygnacji Cezarego Przybylskiego z funkcji rad-
nego, nowym radnym Rady Powiatu Bolesławiec 
w okręgu wyborczym nr III został Ryszard Kawka.

• 27 marca w Pałacu Ślubów bolesławieckiego ra-
tusza odbyło się autorskie spotkanie z Danutą Ma-
ślicką, autorką wydanego w 2014 r. tomu poezji 
pt. „Spektakl”. Spotkanie zorganizowali Józefa  
i Marek Witasowie - właściciele księgarni Agora.

• W dniach 27-28 marca zorganizowano uroczy-
ste obchody II rocznicy otwarcia Teatru Starego  
w Bolesławcu.

• 27 marca odbyło się Literaforium - pierwsze  
z cyklu comiesięcznych otwartych spotkań przy 
zamkniętej kurtynie.

• 28 marca po raz jedenasty odbył się Ogólnopol-
ski Przegląd Młodzieżowych Grup Teatralnych 
„XI Młodzieżowe Zatargi z Teatrem” pod hasłem 
„Poezja jest drugą twarzą duszy”. Zaprezentowane 
zostały następujące spektakle:
- „Śpiewula” - Teatr Z Jednej Gliny MDK w Bo-
lesławcu,
- „Serenada” - Teatr Zbożowy Fundacji Studio TM 
w Kielcach,
- „Jeden akt nienawiści” - Teatr Dziewiątka z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickie-
wicza z Lubania (zdobył I miejsce),
- „Latawiec” - Teatr Coś Więcej - Ośrodek Działań 
Twórczych Światowid we Wrocławiu,
- „Pokolenie Anny czyli defekt motyla” - Teatr za 
Kurtyną - Publiczne Gimnazjum nr 6 w Wałbrzy-
chu, 
- „Hic et nunc” - Scena 37 - Liceum Ogólnokształ-
cące nr III we Wrocławiu,
- „Ptam” - Teatr Szafa ze Zgorzelca.
Wieczorem wystąpił Przemysław Bluszcz, aktor 
Teatru Ateneum w Warszawie, w monodramie 
„Samospalenie” Krzysztofa Szekalskiego. 

•  28 marca w Galerii pod Atlantami Biblioteki pod 
Atlantami w Wałbrzychu odbył się wernisaż wy-
stawy malarstwa Edwarda Szuttera (bolesławia-
nina mieszkającego w Lubkowie) zatytułowanej 
„Pod pozorem codzienności”. 

• 29 marca w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł 
w Bolesławcu odbył się koncert zespołu Poeticon 
poświęcony pamięci 24-letniego bolesławianina 
Łukasza Ludwikowskiego - muzyka-basisty ze-
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społu Poeticon, współorganizatora wielu imprez  
w MDK, zaangażowanego w organizowanie Gli-
niady. Członkowie zespołu grali jego ulubione 
utwory i czytali jego wiersze. Łukasz Ludwikow-
ski zmarł w nocy z 30 na 31 stycznia 2014 r. wsku-
tek zaczadzenia. 

• 29 marca Bartosz Wróbel, zawodnik MKS Bo-
lesłavia (obecnie uczeń Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego we Wrocławiu), zdobył złoty medal  
w biegu na dystansie 6 km na Mistrzostwach Polski  
Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegach Prze-
łajowych, przeprowadzonych na polach golfo-
wych Amber Baltic Golf Club w Kołczewie koło 
Międzyzdrojów.

KWIECIEŃ

• 1 kwietnia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. zostało laureatem 
Godła Firma Roku 2013, przyznawanego przez 
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Firma 
otrzymała je drugi rok z rzędu zyskując tym sa-
mym srebrny certyfikat.

• W Gminie Gromadka zakończono realizowaną 
od 2012 r. inwestycję z zakresu porządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej. Na terenie wsi Gro-
madka i Borówki wykonano blisko 14 km sieci 
wodociągowej, ponad 7 km sieci kanalizacji sa-
nitarnej, 11 przepompowni ścieków, ponad 300 
przyłączy do sieci wodociągowej i ok. 100 przyłą-
czy do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja kosztowała 
blisko 8 mln zł, w tym blisko 4 mln zł stanowiło 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2014.

• 3 kwietnia w MBP w Bolesławcu odbyło się 
spotkanie z dziennikarzem i pisarzem Januszem 
Skowrońskim zatytułowane „Zaczęło się w Bole-
sławcu”. Poświęcone było rowerowej wyprawie 
ks. Karola Wojtyły z czwórką młodych przyjaciół 
- naukowców z Krakowa - przez Kotlinę Jelenio-
górską i Wałbrzyską (ponad 250 km). Obecnie ta 
trasa nazywa się „Szlakiem Papieskim w Karkono-
szach”. Wyprawa rozpoczęła się 1 września 1956 r. 
w Bolesławcu, a zakończyła po 5 dniach w Świd-
nicy.

• W dniach 4-6 kwietnia z udziałem 383 zawod-
ników na terenie powiatów: bolesławieckiego, 
lwóweckiego i złotoryjskiego odbyły się Między-
narodowe Zawody w Biegu na Orientację „Pol-
skie Wulkanalia 2014” Czaple-Lubków-Grodziec 

zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy 
Tukan Iwiny. 

• Bolesławianin Norman Lippik, grający w brydża 
w parze z Michałem Klukowskim, został Mi-
strzem Polski w kategorii juniorów młodszych 
na III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  
w Sportach Umysłowych, która odbyła się w Spale 
w dniach 5-9 kwietnia.

• Grupa teatralna Z Jednej Gliny, prowadzona przez 
Anetę Ćwieluch w MDK w Bolesławcu, zdobyła 
pierwsze miejsce w kategorii młodzież gimnazjal-
na za spektakl „Śpiewula” na XII Dolnośląskich 
Spotkaniach Teatrów Młodzieżowych CHO-
CHOŁ, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 
3-6 kwietnia. Skład grupy: Zofia Adaszkiewicz, 
Karolina Domańska, Magdalena Golsztajn, Maja 
Kazimierska, Martyna Kazimierska, Klaudia Ko-
walik, Jagoda Łętowska, Mateusz Nawrocki, Ali-
cja Świca, Anna Wróblewska.

• 4 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu kółko 
teatralne z II Liceum Ogólnokształcącego w Bo-
lesławcu, prowadzone przez nauczycielkę języka 
francuskiego Izabelę Daniel, przedstawiło ada-
ptację „Skąpca” Moliera. Rolę tytułowego skąpca 
Harpagona zagrał Piotr Rola.

• 4 kwietnia Rada Nadzorcza Bolesławieckiego 
Parku Wodnego Orka odwołała dotychczasowego 
prezesa Roberta Tomczyka i powołała na to sta-
nowisko Wiesława Ogrodnika - prezesa Zakładu 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, który 
od 9 stycznia 2014 r. jest właścicielem BPW Orka 
(czyli jej spółką-matką). Nowy prezes oświadczył, 
że nie będzie pobierał wynagrodzenia za stanowi-
sko w spółce - córce. 18 kwietnia Rada Nadzorcza 
BPW Orka odwołała prezesa W. Ogrodnika i po-
wołała na to stanowisko Józefa Chmielowskiego. 

• Klub Husar Bolesławiec zwyciężył w Turnie-
jach Rugby 7 rozegranych w dniach 4-6 kwietnia  
w Gnieźnie i 13 kwietnia w Częstochowie.

• 5 kwietnia w Bożejowicach po raz trzynasty od-
był się Konkurs na Tradycyjne Potrawy i Najpięk-
niejsze Kompozycje Wielkanocne zorganizowany 
przez Powiatową Radę Kół Gospodyń Wiejskich, 
Powiat Bolesławiec i Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu. W konkursie na tradycyjne potrawy 
zwyciężyło KGW z Trzebienia, a w konkursie 
kompozycji wielkanocnych w kategorii młod-
szej I miejsce zdobyły: Klaudia Duma, Ewelina 
Kukla i Magdalena Sondaj z Koła Artystycznego  
w Domu Ludowym w Brzeźniku, a w kategorii 
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starszej - Justyna Wieczorek (Kraśnik Górny) i Mo-
nika Bryłkowska (Nowa Wieś). Specjalne nagrody 
przyznał też senator RP Jan Michalski (wycieczka 
do Warszawy) i euoroposłanka Lidia Geringer de 
Oedenberg (upominki). Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przybylski uhonorował 
upominkiem przewodniczącą PR KGW Olgę Bur-
dynę - głównego organizatora konkursu.

• 8 kwietnia podczas podsumowania Ogólnopol-
skiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego i Kart-
ki Wielkanocnej Wiosna 2014 w Młodzieżowym 
Centrum Kultury w Legnicy nagrodzone zostały 
dwie uczestniczki zajęć w pracowni ceramicznej, 
prowadzonej przez Joannę Mysłek-Michnowską 
w MDK w Bolesławcu: Pola Burczyk w kategorii 
klas IV-VI szkół podstawowych i Emilia Bielińska 
w kategorii klas I-III szkół podstawowych.

• 9 kwietnia w kościele św. Cyryla i Metodego  
w Bolesławcu odbył się koncert wielkopostny „Pa-
sja” w wykonaniu artystów z Wrocławia - Jarosła-
wa Moczulskiego i Macieja Nestora.

• 11 kwietnia Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zor-
ganizowało Warsztaty Wielkanocne, na których 
160 osób (głównie uczniowie szkół podstawo-
wych) pod kierunkiem Bożeny Jędrzejczyk oraz 
pracowników Muzeum wykonywało pisanki, pal-
my oraz ozdoby świąteczne.

• 11 kwietnia w galerii Format MBP w Bolesław-
cu odbył się wernisaż wystawy „Ja kobieta…”, 
na której swoje prace zaprezentowali uczestnicy 
warsztatów malarskich Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Bolesławcu, prowadzonych przez Kata-
rzynę Sas.

• 11 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu ogło-
szono wyniki: Festiwalu na Cztery Koła - konkur-
su zorganizowanego przez Powiat Bolesławiec 
oraz Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsię-
biorczości w Bolesławcu. Udział wzięło 12 dwu-
osobowych zespołów z terenu Dolnego Śląska. 
Zwyciężyli uczniowie Marcin Derkacz i Michał 
Kratkowski z Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu, którzy wykazali się największymi 
umiejętnościami z zakresu mechaniki i elektroniki 
samochodowej. 

• W dniach 11-12 kwietnia Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Bolesławcu po raz 
trzeci zorganizował Szpikoladę. W ciągu dwóch 
dni zarejestrowano ok. 500 potencjalnych dawców 
szpiku oraz w ramach akcji „Bądź dorosły - od-
daj krew” - oddano 12 litrów krwi. Prowadzono 

zbiórkę publiczną na rzecz chorego na białaczkę 
gimnazjalisty Jakuba Legieżyńskiego z Kraśnika 
Górnego (zebrano 5151,63 zł). Na jego rzecz zor-
ganizowano też koncert charytatywny. Wystąpili 
w nim: Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec, 
grupa tańca orientalnego oraz chór z Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, grupa capoeira oraz dzieci  
z przedszkoli nr 4 i 7 w Bolesławcu. Odbył się też 
bieg uliczny, w którym ok. 130 uczestników miało 
- w zależności od kategorii - do pokonania 1,5 lub 
3 km.

• 12 kwietnia w Galerii Zdolnych MDK w Bolesław-
cu odbył się Koncert Wiosenny, na którym uczest-
nicy zajęć w pracowni keyboardu i gitary klasycz-
nej prowadzonych przez Krzysztofa Kucharczaka 
zaprezentowali popularne polskie utwory.

• 15 kwietnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
została otwarta wystawa „Wiosenny pokaz mody”, 
na której zaprezentowano stroje obrazujące trendy 
panujące w modzie w latach 1910-1960 m.in. suk-
nie w stylu art déco, powojenne stroje New Look, 
modę ślubną. Wystawę przygotowano ze zbiorów 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

• 15 kwietnia Adam Fornal, prezes Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Bolesławcu został odzna-
czony przez Niemiecki Czerwony Krzyż za orga-
nizację pomocy podczas ubiegłorocznej powodzi 
w Dreźnie. Odznaczenie wręczył Minister Spraw 
Wewnętrznych Saksonii podczas uroczystej gali  
w Dreźnie.

• 17 kwietnia w Bolesławcu oddano do użytku nowy 
system monitoringu wizyjnego. Przez całą dobę 
miasto jest monitorowane z 31 punktów kame-
rowych oraz z 1 punktu mobilnego monitoringu  
(pojazdu z zamontowaną kamerą). Inwestycja 
kosztowała 1,4 mln zł, w tym ok. 1 mln zł stanowi-
ło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

• Mieszkańcy wsi Suszki (gmina Bolesławiec) upo-
rządkowali otaczający go park i odrestaurowa-
li znajdujący się w nim pomnik upamiętniający  
14 mieszkańców tej wsi, którzy polegli w I wojnie 
światowej.

• Mieszkańcy wsi Krzyżowa (gmina Gromadka) na 
zebraniu wiejskim podjęli uchwałę o niewyrażeniu 
zgody na przygotowywaną lokalizację elektrowni 
wiatrowych na terenie sołectwa Krzyżowa oraz  
w jego okolicach. Ponadto pod tym protestem pod-
pisało się ok. 200 z ok. 300 mieszkańców tej wsi 
uprawnionych do głosowania.

• Tomasz Bochenek - uczeń Powiatowego Zespo-
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łu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu 
zdobył I miejsce w 25. Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim Placówek Specjalnych i Integra-
cyjnych, który odbył się pod hasłem „Z duchem 
czasu” na Zamku Książ w Wałbrzychu. Laureata 
przygotowała wychowawczyni Dorota Kowalska.

• Od 24 kwietnia do 22 maja grupa uczniów z Ze-
społu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu w ra-
mach programu Leonardo da Vinci odbyła prakty-
kę zawodową w 11 niemieckich firmach w Lipsku. 
Uczestniczyło 15 uczniów z Technikum Pojaz-
dów Samochodowych i 15 uczniów z Technikum  
Mechatronicznego. Opiekunem praktyki z ramie-
nia szkoły był nauczyciel Ryszard Świerzewski.

• 24 kwietnia, w związku ze zbliżającym się  
(29 kwietnia) Międzynarodowym Dniem Tańca,  
w sali kina Forum w Bolesławcu odbył się Festi-
wal „Od Hiszpanii po Orient”. Wystąpiły grupy 
taneczne z BOK-MCC: Pracownia Tańca Orien-
talnego prowadzona przez Alicję Kowal i Szkoła 
Tańca Flamenco CARMEN prowadzona przez 
Magdalenę Zientarę. Wystąpiła także światowa 
gwiazda tańca orientalnego - Kamilach (z Kato-
wic) z członkinią zespołu Dream Dancers Tatianą 
oraz Katarzyna Radułowicz-Persona (prowadzą-
cą wrocławską szkołę Centro del Arte Flamenco)  
z zespołem. Przed pokazem tańców w galerii Dłu-
ga odbył się wernisaż wystawy malarstwa Renaty 
Brzozowskiej (z Brzegu Dolnego) „Taniec Fla-
menco”.

• 24 kwietnia w MBP w Bolesławcu odbyło się 
pierwsze spotkanie pt. „Magia słowa” z Dariuszem 
Rekoszem - projektantem systemów informatycz-
nych, autorem powieści sensacyjno-przygodo-
wych dla dzieci i młodzieży. 25 kwietnia odbyło 
się drugie spotkanie w formie warsztatów detekty-
wistycznych.

• 25 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu 
odbyła się gala wręczenia nagród w konkursie 
Młody Przedsiębiorca 2014, zorganizowanym 
przez Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze.  
Na konkurs wpłynęło ponad 20 prac, spośród 
których 7 zakwalifikowanych zostało do finału. 
I miejsce zdobyła Dominika Czubak z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Bolesławcu za biznesplan 
„Geo-Domi - Zakład Robót Geologicznych”. Na 
zakończenie uroczystości grupa teatralna z II LO 
w Bolesławcu przedstawiła spektakl „Skąpiec” 
Moliera. 

• 27 kwietnia w Watykanie odbyła się kanoni-

zacja Jana Pawła II. Bolesławieckie obchody 
kanonizacji odbywały się od 11 kwietnia do  
12 maja:
- od 11 do 17 kwietnia w kinie Forum był wyświe-
tlany film „Syn Boży” (ekranizacja całego życia 
Chrystusa) i film „Noe. Wybrany przez Boga”,
- 15 kwietnia w CIK Orzeł odbył się konkurs re-
cytatorski „Twórczość Karola Wojtyły - Wielkiego 
Polaka i Papieża”,
- 24 kwietnia w Bolesławieckiej Bazylice Maryj-
nej o godz. 19.00 odbyła się prezentacja multi-
medialna „Życie Karola Wojtyły; Pontyfikat Jana 
Pawła II; Czy żyję nauczaniem Jana Pawła II”,  
o godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 
(z wybranymi homiliami Jana Pawła II), o godz. 
23.00 Eucharystia,
- 25 kwietnia w CIK Orzeł w godzinach 10.00-
19.00 zespół Full Power Spirit przedstawił bazu-
jący na nauczaniu papieskim program „Znajdź 
pomysł na siebie” (kolejno dla różnych grup mło-
dzieży i dorosłych), a o godz. 19.45 odbyła się 
projekcja filmu „Próba ogniowa” (dla małżeństw 
oraz tych, którzy chcą zawrzeć związek sakramen-
talny),
- 25 kwietnia o godz. 12.00 w kościele Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu zosta-
ła odprawiona Msza św. dziękczynna za pontyfikat 
Jana Pawła II,
- 27 kwietnia od godz. 10.00 na ekranie ledowym 
na bolesławieckim Rynku można było obejrzeć 
Mszę św. transmitowaną z Watykanu, a o godz. 
12.30 w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej zosta-
ła odprawiona uroczysta Eucharystia - Dziękczy-
nienie za kanonizację Jana Pawła II,
- 29 kwietnia w Bolesławieckiej Bazylice Maryj-
nej uczniowie Gimnazjum Samorządowego nr 3 
im. Jana Pawła II w Bolesławcu zaprezentowali 
spektakl słowno-muzyczny,
- 2 maja w kościele Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Bolesławcu została odprawiona Msza św. 
dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II.
- 11 maja w kościele Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Bolesławcu w hołdzie Janowi Pawłowi II 
młodzi muzycy (głównie z Łowicza) wykonali ora-
torium „Pieśni Jerozolimskie”. Libretto oratorium 
zostało napisane przez o. Piotra Wiśniowskiego - 
prefekta szkół pijarskich w Bolesławcu, a muzykę 
skomponował Michał Janocha - absolwent pijar-
skiego liceum z Łowicza. Koncert zorganizowa-
ło Stowarzyszenie Aktywni oraz Rada Rodziców 
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Szkół Zakonu oo. Pijarów w Bolesławcu,
- 12 maja w kinie Forum odbyła się projekcja filmu 
„Jan Paweł II - Santo Subito. Świadectwa świętości”. 
Uroczyste obchody kanonizacji Jana Pawła II od-
były się także w innych kościołach ziemi bolesła-
wieckiej.

• 29 kwietnia w sali kina Forum w Bolesławcu 
prof. dr hab. Stanisław Nicieja wygłosił wykład 
na temat Kresów Wschodnich II Rzeczypospo-
litej. Przed wykładem odbyło się podsumowanie 
konkursu „Ocalić od zapomnienia - Kresowiacy”, 
zorganizowanego dla uczniów gimnazjów przez 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 i Muzeum Cerami-
ki w Bolesławcu. I miejsce zdobyła reprezentacja 
Gimnazjum Samorządowego nr 3 w Bolesławcu.

• 29 kwietnia w CIK Orzeł podsumowano V Bo-
lesławiecki Konkurs Historyczny „Ocalić od za-
pomnienia - Sybiracy”. Udział wzięli uczniowie  
z 5 bolesławieckich szkół podstawowych. I miej-
sce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 
w składzie: Karolina Hajdamowicz, Oliwia Rogala 
i Katarzyna Rozmus. Opiekunem zwycięskiej gru-
py była Renata Kruszelnicka.

MAJ

• 1 maja na boisku przy ul. Spacerowej w Bolesław-
cu Klub Sportowy Talent 2012 zorganizował drugą 
edycję Piłkarskiej Majówki. Udział wzięło blisko 
300 zawodników z 24 zespołów Polski i z Nie-
miec. W kategorii żaków (ur. w 2005 r. i młodsi) 
zwyciężyła drużyna Miedź Legnica, a w kategorii 
orlików (ur. w 2003 r. i młodsi) - Chojnik Jelenia 
Góra.

• 1 maja na Zamku Kliczków odbyła się XII Ry-
cerska Majówka: konny turniej rycerski oraz po-
kaz kruszenia kopii, turniej walk pieszych, turniej 
łuczniczy, zapasy rycerskie, pokaz kuglarstwa, 
pokaz zamkowego sokolnika, pokaz tańców dwor-
skich, widowisko „Wielka bitwa o Zamek” i rycer-
ska szkółka dla dzieci - nauka tańca i obyczajów 
dworskich oraz zabawy dworskie.

• 1 maja Powiatowa Rada Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej w Bolesławcu zorganizowała biegi 
uliczne z cyklu „Biegaj z Europą”. W biegach wy-
startowało ponad 150 osób, a w marszu nordic wal-
king - studentki i studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Bolesławcu. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal z podobizną patrona imprezy 
Jerzego Szmajdzińskiego i certyfikat ukończenia 

biegu, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
- także puchary, nagrody rzeczowe i pieniężne.

• 1 maja grupa 27 bolesławieckich Glinoludów  
z Bogdanem Nowakiem, na zaproszenie Urzędu 
Marszałkowskiego, wystąpiła w ramach obcho-
dów 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej 
pod Halą Stulecia we Wrocławiu pod hasłem „My 
wrocławianie, Europejczycy, wszyscy jesteśmy  
z jednej gliny”. 

• Od 1 maja Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Ka-
nalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. objęło zasięgiem 
swego działania także miasto i gminę Lwówek 
Śląski. 5 maja we Lwówku Śląskim uroczyście 
otwarto Biuro Obsługi Klienta.

• Oliwia Ziembikiewicz, 11-letnia zawodniczka Bo-
lesławieckiego Klubu Sportów Walki Gladiator, 
zdobyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni świata 
na Mistrzostwach Świata w boksie tajskim, które 
odbyły się w Malezji w dniach 1-7 maja. Walkę  
o złoty medal przegrała na punkty z Malezyjką 
Borhan Nurul Syahirah. Była to jedyna walka w 
tej kategorii.

• 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
na bolesławieckim Rynku, w obecności przedsta-
wicieli władz samorządowych, żołnierzy 23. Ślą-
skiego Pułku Artylerii, pocztów sztandarowych 
organizacji społecznych, szkół oraz mieszkańców, 
odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi na maszt. 
Hymn państwowy odegrała Miejska Orkiestra 
Dęta Bolesławiec, a przemówienie okolicznościo-
we wygłosił prezydent Bolesławca Piotr Roman.

• 3 maja obchody Święta Narodowego Trzeciego 
Maja rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny 
odprawiona w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy oraz koncert Miejskiej Orkiestry Dętej 
Bolesławiec. Następnie w sali kina Forum odbył 
się koncert „Majówka z folklorem”, w którym Ze-
spół Pieśni i Tańca Bolesławiec oraz Zespół Pieśni 
i Tańca Jutrzenka zaprezentowały tańce narodowe 
i staropolskie pieśni ludowe.

• W dniach 3-4 maja na Ośrodku Wodno-Sporto-
wym przy ul. Spacerowej w Bolesławcu odbył 
się piknik sportowo-rekreacyjny „Euroregionalna 
Majówka”. Zorganizowano pokaz zwierząt domo-
wych, pokaz modeli zdalnie sterowanych, rodzin-
ne grillowanie, miasteczko zabaw i gier dla dzieci, 
a najważniejszą imprezą był Turniej Polska Liga 
Rugby 7 z udziałem 10 drużyn z Republiki Cze-
skiej, Niemiec i Polski. Zwyciężył Klub Husar Bo-
lesławiec, drugie miejsce zajęła Kaskada Szczecin, 
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a trzecie - Miedziowi Lubin. Niska temperatura 
sprawiła jednak, że tylko nieliczni bolesławianie 
wzięli udział w pikniku.

• 4 maja Piotr Płotka, zawodnik Bolesławieckiego 
Klubu Sportów Walki Gladiator, zdobył brązowy 
medal w kategorii wagowej do 73 kg na Turnieju 
Pucharu Polski Zachodniej w mieszanych sztu-
kach walki we Wrocławiu. 

• 9 maja w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się 
uroczystość z okazji 95-lecia Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. Z tej okazji Zarząd Główny TPD 
uhonorował najwyższą odznaką Przyjaciel Dziec-
ka Jadwigę Bobek - prezeskę bolesławieckiego 
oddziału TPD oraz Dariusza Kunaszko - wolonta-
riusza TPD. Galę uświetnił występ Zespołu Pieśni  
i Tańca Mały Bolesławiec.

• 9 maja Rada Nadzorcza Zakładu Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. w Bolesławcu odwołała prezesa Wie-
sława Ogrodnika i powierzyła swojemu przewodni-
czącemu Sławomirowi Grzesiakowi kierowanie Za-
rządem Spółki do czasu powołania nowego prezesa. 

• 10 maja na Mistrzostwach Polski Juniorów w Ta-
ekwondo Olimpijskim w Łodzi dwa brązowe me-
dale zdobyli zawodnicy LMKS Gladius Bolesła-
wiec: Kinga Rusinek w kategorii 68 kg i Dawid 
Poznański w kategorii -45 kg.

• 10 maja grupa Modus (z pracowni tańca nowocze-
snego BOK-MCC, prowadzonej przez Halinę Ba-
łacką-Kłak) zajęła I miejsce w kategorii freestyle 
w XV Ogólnopolskim Turnieju Zespołów Tanecz-
nych Stonoga w Chojnowie.

• 10 maja przy ul. Ekonomicznej w Bolesławcu  
(w miejscu gdzie ma powstać tor kartingowy) od-
było się huczne otwarcie ośrodka doskonalenia 
kierowców 2 x Tak - Bolesławieckie Motor Show. 
Zaprezentowano akrobacje na motocyklu (m.in. 
Rafał Pasierbek - znany jako Stunter13), drift (jaz-
da pojazdem w kontrolowanym poślizgu), przejaz-
dy gokartów. Gośćmi specjalnymi imprezy byli:  
Michał Kościuszko - kierowca rajdowy, wielo-
krotny mistrz kraju w sportach samochodowych, 
Krzysztof Hajduk - drifter zespołu Wesem Drift 
Team, Tomasz Hajduk - ośmiokrotny mistrz Pol-
ski w trialu (dyscyplinie sportów motocyklowych)  
i aktualny mistrz świata. Imprezę zakończyła pa-
rada ponad 230 motocykli i quadów ulicami Bo-
lesławca.

• Teresa Prokowska, nauczycielka-bibliotekarka  
w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu, 
została ambasadorem Programu eTwinning na 

Dolnym Śląsku. Program dotyczy międzynarodo-
wej internetowej współpracy w Unii Europejskiej. 
Rolą ambasadora jest promowanie udziału szkół  
w tym programie i szkolenie nauczycieli w korzy-
staniu z tej platformy internetowej. 

• W maju i czerwcu przed bolesławieckim Ratuszem 
prezentowana była wystawa „Parki i ogrody pol-
sko-niemieckiego pogranicza”. Zamieszczono na 
niej fotografie najciekawszych obiektów z Bole-
sławca oraz z niemieckich miejscowości: Görlitz, 
Hainewalde, Herrnhut, Leutersdorf i Marienthal. 
Ekspozycji towarzyszyło wydanie publikacji al-
bumowej ze zdjęciami i tekstami dotyczącymi po-
szczególnych obiektów. Wystawa została przygo-
towana w ramach projektu „Architektura miejskiej 
zieleni transgranicznego obszaru w obiektywie”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy 
wsparciu Euroregionu Nysa.

• Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zostało wyróż-
nione w ogólnopolskim XXXIV Konkursie na 
Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013 zorgani-
zowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Wyróżnienie zostało przyznane 
w kategorii projekt naukowo-badawczy za realizo-
wany w latach 2010-2013 program „Badania nad 
ceramiką bolesławiecką”. Dyrektor Anna Bober-
-Tubaj oraz pracownicy Muzeum odebrali nagrodę 
14 maja w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wila-
nowie. Jest to już trzecia Sybilla dla bolesławiec-
kiego Muzeum.

• Grupa teatralna Z Jednej Gliny działająca przy 
MDK w Bolesławcu, zaproszona jako jedna z 15 
grup z całej Polski, wystąpiła ze spektaklem „Śpie-
wula” na 35. Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”, który 
odbył się w Łodzi w dniach 14-17 maja. 

• Stanisław Borowski, tworzący w Tomaszowie Bo-
lesławieckim, jeden z najbardziej znanych w świe-
cie polskich artystów szkła, został odznaczony 
złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

• 16 maja Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu 
otrzymała odznakę Za Zasługi dla Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 
Przedstawiciele kombatantów udekorowali tą od-
znaką sztandar szkoły podczas uroczystości z oka-
zji Święta Szkoły. 

• 16 maja uroczyście otwarto zmodernizowany 
budynek Działu Ceramiki Muzeum Ceramiki  
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w Bolesławcu przy ul. Mickiewicza 13. Inwestycję 
zrealizowano w ramach II etapu projektu „Via Fa-
brilis - szlak tradycji rzemieślniczych - II”.

• W dniach 16-17 maja w Teatrze Starym w Bole-
sławcu odbył się VII Festiwal Tańca Orientalne-
go i Flamenco zorganizowany przez Szkołę Tańca 
Tierra Flamenco Elżbiety Eisenblätter. Występo-
wały grupy młodzieżowe i uczestnicy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, a w drugim dniu gwiazdą 
wieczoru była Marta Dębska z grupy Los Payos, 
gitarzysta flamenco Arturo Muszyński i wokalista 
Rubin de le Ana.

• W sobotę 17 maja Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu zorganizowano Noc Muzeów. Dział Ceramiki 
przy ul. Mickiewicza 13 otwarty był dla zwiedza-
jących w godz. 18.00-24.00. Odbyła się wówczas 
promocja książki dr Andrzeja Olejniczka „Wielka 
Armia na Dolnym Śląsku w 1813 roku”. Dodatko-
wą atrakcją był pokaz umundurowania i ekwipunku  
żołnierza z okresu napoleońskiego zaprezentowa-
ny przez grupę rekonstrukcyjną ze Złotoryi i Kro-
toszyc. Można było zwiedzać zmodernizowane 
sale wystawiennicze. Dla zwiedzających przygoto-
wano bezpłatną publikację „Kasia w bolesławiec-
kiej Zawodowej Szkole Ceramicznej”, przedsta-
wiającą w ciekawy sposób zagadnienia związane  
z historią bolesławieckiej kamionki.
W Dziale Historii Miasta przy ul. Kutuzowa 14, 
otwartym w godz. 12.00-24.00, prowadzone były 
działania związane z ekspozycją czasową „Wio-
senny pokaz mody” (z kolekcji Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu):
- kurator wystawy dr Małgorzata Możdżyńska-Na-
wotka wygłosiła wykład „Makijaż, uroda, sztuka”, 
połączony z prezentacją multimedialną, 
- wizażystki: Alicja Konon-Patera (Studio Wizażu 
w Bolesławcu) i Agnieszka Górna (AGA) zapre-
zentowały pokaz makijażu inspirowanego sztuką 
lat 20. i 30. XX wieku,
- przy muzyce odtwarzanej z płyt gramofonowych 
odbyła się prezentacja strojów wzorowanych na 
ubiorach z lat 1910-1960,
- Johanna Kutschera i Sabina Hil dokonały prezen-
tacji biżuterii własnego wyrobu.
W trakcie Nocy w Muzeum wszystkie publikacje 
Muzeum można było nabyć z 20% upustem.

• 17 maja na Mistrzostwach Dolnego Śląska Junio-
rów i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce w 
Bogatyni zawodnicy MKS Bolesłavia zdobyli 26 
medali (15 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych). 

Złote medali otrzymali: Michał Bis (rzut oszcze-
pem - 43,80 m), Maciej Goss (40 m przez płotki  
- 54,53 sek.), Damian Gradzik (skok o tyczce - 3,20 
m), Dominika Kamińska (bieg na 3 km - 8,37,07 
sek.), Wojciech Karaban (bieg na 1500 m - 4 minut 
17,97 sek.), Amelia Kołodziej (skok wzwyż - 160 
cm), Dawid Kopała (rzuty dyskiem - 34,77 m, rzut 
młotem - 59,81 m), Wojciech Kutryba (rzut mło-
tem - 47,67 m), Ewa Ochocka (400 m ppł. - 61,19 
sek.), Kacper Olszewski (pchnięcie kulą - 16,53 
m, rzut dyskiem - 43,13 m), Monika Sandak (rzut 
oszczepem - 41,64 m, rzut dyskiem - 31,68 m), 
Bartosz Wróbel (bieg na 3 km - 8 minut 20 sek.). 
Na wyniki niekorzystny wpływ miały złe warunki 
atmosferyczne.

• Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Bolesławcu zdobyła I miejsce w Finale Dolno-
śląskim Lekkoatletycznego Czwórboju Przyjaźni, 
który odbył się w Legnicy. Skład drużyny: Kata-
rzyna Chyła, Weronika Godek, Eryka Janiec, Dag-
mara Luszka, Magdalena Polańska, Anna Rudek. 
Do zawodów przygotowywał je nauczyciel Ry-
szard Posacki.

• 20 maja w ramach kampanii wyborczej do Par-
lamentu Europejskiego przebywał w Bolesławcu 
Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Gościł w Zakładach Ceramicznych 
Bolesławiec, spotkał się z mieszkańcami na Rynku 
i odpowiadał na pytania na konferencji prasowej  
w restauracji Oleńka.

• 22 maja podczas uroczystej inauguracji V War-
szawskich Targów Książki na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie Teresa Prokowska bibliote-
karka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu 
odebrała nagrodę za zdobycie przez bibliotekę III 
miejsca w ogólnopolskim konkursie Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich - Mistrz Promocji Czy-
telnictwa 2013.

• 22 maja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Bolesławcu zorganizowała w Teatrze Starym 
konferencję „Dzieci i młodzież ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w powiecie bolesła-
wieckim”. Zaprezentowano dane statystyczne do-
tyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi, wyniki badań ankietowych dotyczą-
cych uzależnienia od substancji psychoaktywnych 
wśród uczniów w powiecie bolesławieckim oraz 
planowane doskonalenie nauczycieli w zakresie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wy-
kłady wygłosiły pracownice naukowe Uniwersy-
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tetu Wrocławskiego:
- dr Monika Szewczuk-Bogusławska - „Czynniki 
ryzyka i protekcyjne w rozwoju depresji i zaburzeń 
lękowych u dzieci i młodzieży”,
- dr Barbara Winczura - „Dziecko autystyczne  
w grupie przedszkolnej i w klasie”.

• Józef Chmielowski złożył rezygnację z pełnienia 
funkcji prezesa Bolesławieckiego Parku Wodnego 
Orka.

• W dniach 22-25 maja w Nowogrodźcu odbył się 
VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzy-
ka u J.I. Schnabla”:
- 22 maja w kościele pw. św. Mikołaja odbył się 
recital organowy w wykonaniu prof. Andrzeja 
Białko,
- 23 maja w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła 
koncert „Na styku kultur” wykonali Margaret Fer-
guson - sopran (Wielka Brytania/Ghana) i Paweł 
Tomaszewski - fortepian,
- 24 maja GlassDuo - Anna i Arek Szafraniec za-
prezentowali „Szklaną muzykę”,
- 25 maja w koncercie finałowym „Pod Słońcem 
południa” wystąpili Santiago Cimadevilla - bando-
neon (Argentyna/Holandia), Martin Złotnicki - gi-
tara i Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldi-
num, którą dyrygował Wojciech Rodek. 

• 23 maja w Muzeum Karkonoskim we Vrchlabí 
(Republika Czeska) otwarto wystawę powojen-
nej kamionki bolesławieckiej przygotowaną przez 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Wśród ok. 220 
eksponatów znalazły się naczynia, które zaprojek-
towali znani bolesławieccy ceramicy: Janina Ba-
ny-Kozłowska, Wanda Matus, Bronisław Wolanin, 
Izabela Zdrzałka. Wernisaż odbył się w ramach 
czeskiej Nocy Muzeów.

• W bolesławieckim Pałacu Ślubów odbyła się uro-
czystość z okazji Złotych Godów czterech par mał-
żeńskich: Janiny i Mieczysława Lewandowskich, 
Marii i Władysława Sawickich, Marii i Stefana 
Wiadernych, Jadwigi i Zdzisława Zalwertów. Jubi-
laci zostali uhonorowani Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadanym przez Prezydenta 
RP. Uroczystość uświetnił występ uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Bolesławcu.

• 24 maja wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaźni 
Polsko-Bałkańskiej Kolo zorganizowało na Wzgó-
rzu Partyzantów we Wrocławiu imprezę poświę-
coną polskim reemigrantom z Bośni i Hercego-
winy. W jej trakcie można było obejrzeć wystawę 
„Dwie ojczyzny w jednym sercu - bośniacko-

-polskie rodziny na fotografii” (później tę wysta-
wę przeniesiono do Muzeum Etnograficznego we 
Wrocławiu), posłuchać wspomnień reemigran-
tów i tworzonej przez nich muzyki oraz spróbo-
wać dań regionalnych. Przy deszczowej pogodzie  
i w związku z tym przy nielicznej publiczności wy-
stąpiły regionalne zespoły: Gościszowianki z Go-
ściszowa, Kapela Herbutów z Tomisławia, Nasza 
Biesiada z Osiecznicy oraz Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Bolesławieckiej, a bałkańskimi potrawami 
częstował Andrzej Miżdal z Golnic. Wieczorem 
zagrał zespół Balkan Folk Acoustic.

• 24 maja w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła 
się uroczystość nadania II Prywatnemu Gimna-
zjum w Bolesławcu imienia kapitana Krzyszto-
fa Baranowskiego. Patron szkoły zapowiedział, 
że zamierza wybudować żaglowiec szkoleniowy  
o nazwie Bolesławiec.

• W dniach 24-31 maja, w ramach obchodów 15-le-
cia powiatu, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu 
zorganizowało „TY-dzień z Powiatem Bolesła-
wieckim. Ja-Ty-My”. Rozpoczął go bieg sztafeto-
wy z udziałem ponad 150 uczestników na dystan-
sie 102,5 km przez sześć gmin powiatu, w następ-
nych dniach w Teatrze Starym odbyły się koncerty 
i spektakle oraz uroczysta sesja Rady Powiatu. 
Zorganizowano rozgrywki w siatkówce, obcho-
dy Dnia Rodziny, „Folkowy salon pod chmurką” 
oraz Powiatowy Przegląd Zespołów Rockowych.  
Na zakończenie na dystansie blisko 95 km (dla 
mniej wytrwałych przygotowano trasę długości 30 
km) odbyła się Rowerowa RUNdka z Powiatem, 
w której wzięło blisko 100 rowerzystów.

• 25 maja w całym kraju odbyły się wybory do Par-
lamentu Europejskiego. W Bolesławcu frekwencja 
wyniosła 24,54% (w powiecie bolesławieckim - 
19,81%, w województwie dolnośląskim - 23,07%, 
w całym kraju - 23,82%). Wyniki głosowania na 
listy komitetów wyborczych, które uczestniczy-
ły w podziale mandatów, były w Bolesławcu na-
stępujące: Platforma Obywatelska RP - 35,81% 
(odpowiednio: 32,32%, 37,58%, 32,13%), Prawo 
i Sprawiedliwość - 25,89% (28,09%, 28,12%, 
31,78%), Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia 
Pracy - 14,67% (13,17%, 12,46%, 9,44%), Nowa 
Prawica - Janusza Korwin-Mikke - 7,27% (7,69%, 
7,09%, 7,15%), Polskie Stronnictwo Ludowe - 
2,42% (4,06%, 3,66%, 6,80%). Kandydaci z tere-
nu powiatu bolesławieckiego zdobyli następującą 
ilość głosów: Klaudia Monika Witczak (Komitet 
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Wyborczy Nowej Prawicy - Janusza Korwin-
-Mikke) - 154 (w powiecie bolesławieckim - 244, 
w okręgu wyborczym nr 12 - 3033), Cezariusz 
Emanuel Rudyk (Komitet Wyborczy Platforma 
Obywatelska RP) - 634 (odpowiednio: 985, 2383), 
Alicja Jadwiga Janiec (Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy) - 104 (244, 
1300), Bogusław Jerzy Nowak (Komitet Wybor-
czy Europa Plus Twój Ruch) - 426 (588, 1201). 
Żaden z bolesławieckich kandydatów nie zdobył 
mandatu europosła.

• 25 maja Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bo-
lesławcu zorganizował Europejskie Biegi Uliczne. 
Na różnych dystansach i w różnych kategoriach 
wiekowych oraz w grupie nordic walking wystar-
towało ok. 300 osób. W biegu głównym na dystan-
sie 10 km (4 pętle wyznaczone wokół Rynku i cen-
trum miasta) wśród kobiet zwyciężyła Anna Fincer 
ze Złotoryi z czasem 39 minut 24 sekundy, a wśród 
mężczyzn - bolesławianin Kamil Makoś z czasem 
32 minuty 49 sekund.

• 26 maja z Bolesławca wyruszył do Prnjavora sa-
mochód ciężarowy z pomocą humanitarną (głów-
nie środki czystości) dla poszkodowanych w po-
wodzi mieszkańców Bośni. Koszty zakupu tych 
środków i transportu poniósł Urząd Miasta oraz 
Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni ich Po-
tomków oraz Przyjaciół. Pieniądze dla powodzian 
były także zbierane 1 czerwca w bolesławieckich 
kościołach.

• 31 maja młodzi zawodnicy TOP Bolesławiec 
zdobyli 4 medale w II Turnieju Karate o Puchar 
Gór Kocich: Wiktor Małkowski - złoty medal  
(w konkurencji kata chłopców 9-10 lat), Bartosz Ku-
bów - srebrny medal (kata, 11-13 lat), Piotr Nowak  
- brązowy medal (kata 11-13 lat), Adam Rosiński  
- brązowy medal (kihon 9-10 lat).

• W dniach 31 maja - 1 czerwca w Bolesławicach 
odbyła się X Bałkańska Festa, zorganizowana 
przez Gminę Wiejską Bolesławiec, GOKiS i Ko-
mitet Organizacyjny Wsi Bolesławice. Specjalny-
mi gośćmi imprezy byli: Jacek Günther-Ślaski - 
Konsul Honorowy Republiki Bośni i Hercegowiny 
i Ranko Tomović - Konsul Honorowy Republiki 
Serbii. Pierwszego dnia zorganizowano warsztaty 
tematyczne: kulinarne (sztuka robienia pity), ręko-
dzieła (nauka haftu koralikowego), wokalne (na-
uka piosenek) i taneczne (nauka kola). W drugim 
dniu była degustacja potraw, a lokalne zespoły lu-
dowe wykonały pieśni i tańce z Bośni, Chorwacji 

i Serbii. Przeprowadzano wywiady o historii po-
wrotu do Polski. Zaprezentowano wystawę starych 
fotografii rodzinnych, zorganizowano konkursy  
i zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru 
był bałkański zespół Beograd z Belgradu (Serbia).
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• 1 czerwca w Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewi-
cza otwarto wystawę „Zabawki dawniej i dziś”, na 
której pokazano figurki, gry i układanki z drewna, 
zabawki metalowe m.in. z Polski, Rosji, Hiszpa-
nii i Chin oraz przedmioty wykonane z klocków 
Lego, związane z filmem „Gwiezdne Wojny”.

• 2 czerwca w Muzeum zorganizowano zajęcia dla 
dzieci związane tematycznie z wystawą. 

• Od 2 do 27 czerwca w Bolesławcu odbywał się 50. 
Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski.
Udział wzięli artyści-ceramicy z zagranicy: Ihor 
Kovalevych (Ukraina), Joan Poch I Catala (Hisz-
pania), Yuri Ragazzini (Włochy), Luce Raggi 
(Włochy), Siraj Saxena (Indie), Ruta Sipalyte (Li-
twa) oraz z Polski: Bogusław Dobrowolski, Kry-
styna Gay-Kutschenreiter (honorowy uczestnik 
pleneru), Mateusz Grobelny (komisarz pleneru), 
Kazimierz Kalkowski, Marta Kisiliczyk, Piotr No-
wak, Edyta Orlińska, Michał Puszczyński, Eweli-
na Wójtowicz. 

• 6 czerwca w galerii BOK-MCC odbyło się uro-
czyste otwarcie pleneru, połączone z wernisażem 
wystawy rzeźb oraz ceramiki artystycznej bolesła-
wieckiej artystki Janiny Bany-Kozłowskiej. 

• 14, 15 i 18 czerwca w sali konferencyjnej BOK 
-MCC odbywały się multimedialne prezentacje 
twórczości uczestników pleneru.
Podobnie jak w poprzednich latach uczestnicy 
pleneru tworzyli w: Zakładach Ceramicznych 
Bolesławiec Sp. z o.o., Spółdzielni Rękodzieła 
Artystycznego Ceramika Artystyczna i Fabryce 
Naczyń Kamionkowych Manufaktura Sp. j. Smo-
leński & Zwierz w Bolesławcu. 
Wystawa poplenerowa została otwarta 20 sierpnia 
podczas 20. Bolesławieckiego Święta Ceramiki. 
Organizatorem pleneru był BOK-MCC i Gmina 
Miejska Bolesławiec. Plener był dofinansowany 
przez Unię Europejską w ramach dwuletniego 
(2012-2014) projektu Arginet.

• Bolesławiecki Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów 
kierowany przez Joannę Sawicką został uhonoro-
wany Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-



177

CZERWIEC

wej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa.

• 4 czerwca w kinie Forum, pod patronatem prezy-
denta Bolesławca Piotra Romana zorganizowano  
obchody 25. rocznicy pierwszych częściowo wol-
nych wyborów w Polsce, pod hasłem „Szliśmy 
osiem lat, ale doszliśmy - Solidarność”. W ramach 
uroczystości odbyły się wykłady i prezentacje dla 
młodzieży szkolnej. Prof. dr hab. Grzegorz Strau-
chold (Uniwersytet Wrocławski) przedstawił dzia-
łalność bolesławieckich opozycjonistów w kontek-
ście ogólnopolskim. Jagna Kofta (Dom Spotkań  
z Historią, Warszawa) przybliżyła życie codzienne 
w PRL. Odbył się koncert laureatów przeglądu pio-
senki Jacka Karczmarskiego oraz konkurs wiedzy  
o PRL i wyborach 1989 r. dla gimnazjalistów. 
Swoje refleksje związane z polskim przełomem 
1989 r. przedstawili: Jan Filipek i Danuta Maślicka 
- znane postacie bolesławieckiej Solidarności oraz 
Jan Kisiliczyk - poseł na sejm kontraktowy oraz 
sejm I kadencji (1989-1993). Organizatorami ob-
chodów było Muzeum Ceramiki oraz BOK-MCC. 

• 6 czerwca na gali Olimpijczyków we Wrocławiu 
uhonorowani zostali (jako jedyni z Bolesławca) 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego: Rafał 
Molenda i Maciej Deptuła - finaliści III Olimpia-
dy Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy 
oraz Justyna Matijczak - finalistka VIII Olimpiady 
Mediewistycznej. W tym samym czasie sukcesy 
odnieśli inni uczniowie tej szkoły: Karolina Fili-
styńska została (po raz drugi) laureatką Olimpia-
dy „Myśli Jana Pawła II”, a Dariusz Gołębiewski 
- finalistą Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza  
i dzieje oręża polskiego 1914-1950”.

• Na 44. Międzynarodowym Konkursie Plastycz-
nym Pentel w Japonii sukcesy odniosło 6 prac 
powstałych w pracowni Akademia Sztuki, prowa-
dzonej przez Stanisławę Wojdę-Pytlińską w BOK-
-MCC. Nagrodzeni autorzy tych prac: 5-letnia Ju-
lia Piaseczna otrzymała Supreme Gold, 10-letnia 
Karolina Grabas zdobyła nagrodę Pentel (nazwa 
firmy organizującej konkurs), 7-letnia Hanna Ko-
zioł - złoty medal, 8-letnia Karolina Guzowska  
i 10-letnia Marta Kozłowska - srebrne medale  
i 11-letnia Ida Sałek - brązowy medal. Do konkur-
su zgłoszono 12 709 dzieci z całego świata, z Pol-
ski nadesłano 903 prace.

• Bolesławianka Sylwia Popławska, skrzypaczka, 
studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i Fry-
burgu (Niemcy), zwyciężyła w międzynarodowym 

konkursie (12. Concorso Internazionale per Giova-
ni Musicisti Luigi Zanuccoli) w Sogliano al Ru-
bicone (niedaleko Rimini - Włochy). Zagrała tam 
koncert skrzypcowy Edwarda Elgara. W kategorii 
zespołów kameralnych zajęła II miejsce występu-
jąc razem ze skrzypaczką z Japonii. 

• 7 czerwca na bolesławieckim Rynku odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tablicy na cześć Karo-
la Ferdynanda Appuna (1820-1872). Na ścianie 
budynku księgarni Agora wmurowano tablicę  
z napisem „W tym miejscu w rodzinie bolesła-
wieckiego księgarza i wydawcy w 1820 r. urodził 
się Karol Ferdynand Appun naukowiec i podróż-
nik badacz Ameryki Południowej”, tablicę wyko-
nali nieodpłatnie Adam Kasierczak i Sebastian Li-
chodziejewski. W sali konferencyjnej BOK-MCC 
wygłosili wykłady: Anna Bober-Tubaj (Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu) „Od księgarni Appunów 
do księgarni Agora” i Tomasz Kuba Kozłowski 
(Dom Spotkań z Historią w Warszawie) „Od Al-
tenberga do Zukerkandla. Księgarze na Kresach”. 
W ten sposób Urząd Miasta Bolesławiec i księgar-
nia Agora upamiętniły w Bolesławcu obchodzo-
ny, w naszym kraju przez bibliotekarzy, księgarzy  
i wydawców, jubileusz pod hasłem „650 lat w służ-
bie książki”.

• W dniach 7-8 czerwca na Mistrzostwach Polski  
w Muay Thai w Świebodzicach, w kategorii dzie-
ci, medale zdobyło troje zawodników Bolesła-
wieckiego Klubu Sportów Walki Gladiator: Oli-
wia Ziembikiewicz - złoty medal, Miłosz Drużga  
i Marcelina Czuchraj - srebrne medale.

• Zawodnicy MKS Bolesłavia zdobyli 10 medali  
(3 złote, 5 srebrnych i 2 brązowe) na Mistrzostwach 
Polski Juniorów Ludowych Zespołów Sportowych 
w Lekkiej Atletyce w Białej Podlaskiej. Złote me-
dale zdobyli: Maciej Goss (400 m ppł. - 53,22 s.), 
Dawid Kopała (rzut młotem - 59,34 m) i Moni-
ka Sandak (rzut oszczepem - 40,84 m). W sumie 
MKS Bolesłavia zajął 4 miejsce wśród 85 rywali-
zujących klubów.

• 8 czerwca grupa ponad 60 bolesławieckich Glino-
ludów prezentowała się podczas Karnawału Kultur  
w Berlinie. Wśród 89 grup z całego świata bolesła-
wianie decyzją jury karnawałowego zdobyli 9 po-
zycję. Wyjazd zorganizowała i sfinansowała Villa 
Ambasada Bogdana Nowaka - Papy Glinoluda.

• 9 czerwca w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej  
w Świętoszowie odbyło się uroczyste powitanie 
żołnierzy XIV zmiany polskiego Kontyngen-
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tu Wojskowego w Afganistanie. Zmiana liczyła  
ok. 1000 osób, jej trzon stanowili żołnierze  
10 BKPanc. ze Świętoszowa, a dowódcą był gen. 
bryg. Cezary Podlasiński (dowódca 10 BKPanc.). 
W uroczystym powitaniu wzięli udział: zwierzch-
nik sił zbrojnych - Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski, Minister Obrony Narodowej Tomasz 
Siemoniak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił 
Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki, Dowód-
ca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni 
pilot Lech Majewski, szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego gen. bryg. Stanisław Koziej oraz 
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

• 13 czerwca MDK w Bolesławcu obchodził 60-le-
cie działalności. Uroczysta gala odbyła się w Te-
atrze Starym. Z okazji jubileuszu wydana została 
książka „Młodzieżowy Dom Kultury im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Bolesławcu 1954-2014”  
autorstwa Agaty Bojanowskiej. W Muzeum Cera-
miki została otwarta wystawa „60 lat młodzieżo-
wego Domu Kultury w Bolesławcu”.

• 13 czerwca w hallu Centrum Integracji Kultural-
nej Orzeł została otwarta wystawa fotograficzna 
Stowarzyszenia Fotograficznego Camera, będąca 
efektem kilkudniowego pleneru w Pasterce w Gó-
rach Stołowych.

• Na zaproszenie bolesławieckiej Szkoły Muzycznej 
kilkudziesięciu muzyków - uczniów i nauczycieli 
szkoły muzycznej z Siegburga odbyło w Łupkach 
koło Wlenia wspólne dwudniowe warsztaty pod 
kierunkiem Ulrike Ubber (Siegburg), Leszka Ży-
znego i Doroty Straburzyńskiej (Bolesławiec). Na 
zakończenie odbył się wspólny koncert w sali kina 
Forum w Bolesławcu. Wykonano utwory: J.F. Haen- 
dla, A.L. Webbera, J. Lennona i P. McCartneya,  
J.F. Telemana i W.A. Mozarta.

• 14 czerwca na Stadionie Miejskim przy ul. Spół-
dzielczej w Bolesławcu odbyło się uroczyste od-
słonięcie tablicy pamiątkowej patrona obiektu 
- Stanisława Merdasa (1928-2006). Po części ofi-
cjalnej dzieci z przedszkoli wraz z rodzicami ry-
walizowały w I Bolesławieckiej Lekkoatletycznej 
Przedszkoliadzie.

• 17 czerwca nadzwyczajne walne zgromadzenie 
BKS Bobrzanie po przyjęciu sprawozdania mery-
torycznego i finansowego oraz udzieleniu Zarzą-
dowi absolutorium za rok 2013 przerwało obrady 
ze względu na brak chętnych do wejścia w skład 
Zarządu. Termin wznowienia obrad wyznaczono 
na 24 czerwca. W tym dniu został wybrany nowy 

Zarząd BKS Bobrzanie. Prezesem Zarządu, 1 lip-
ca, został wybrany Janusz Rajczakowski.

• 17 czerwca w ogrodzie Muzeum Ceramiki przy 
ul. Mickiewicza w Bolesławcu w ramach projektu 
„Ogrody żywej tradycji - ochrona wspólnego dzie-
dzictwa pogranicza polsko-czeskiego” zorganizo-
wano działania związane z Nocą Świętojańską. 
Odbyły się prelekcje poświęcone wróżbom i trady-
cjom tej nocy po polskiej i czeskiej stronie Karko-
noszy oraz o właściwościach i symbolice kamie-
ni szlachetnych i półszlachetnych. Prezentowano 
wyroby z wosku, a przedstawiciele Regionalnego 
Koła Pszczelarzy w Bolesławcu prezentowali swo-
je dokonania z 60-letniej działalności. Dla dzieci 
z przedszkoli i szkół zorganizowano pokazy, za-
bawy i konkursy związane z Nocą Świętojańską. 
Otwarte zostały wystawy: „Postać Karkonosza  
w sztuce i tradycji Czech i Dolnego Śląska” i „Bo-
gactwo regionu - kamienie i minerały”.

• Ukazała się kolejna powieść bolesławianki Iwony 
Banach „Lokator do wynajęcia”.

• Rada Nadzorcza Bolesławieckiego Parku Wodne-
go Orka powołała na stanowisko prezesa Roberta 
Tomczyka, który poprzednio pełnił tę funkcję od 
powstania spółki do 4 kwietnia 2014 r.

• W dniach 20-22 czerwca odbyły się Dni Bole-
sławca.
- Z inicjatywy Rady ds. Seniorów przy prezyden-
cie miasta imprezy, pierwszego dnia związane 
były z Dniem Seniora. Rozpoczął się prezentacją 
twórczości i wyrobów artystycznych przedstawi-
cieli organizacji senioralnych. Na stoiskach można 
było obejrzeć prace malarskie, wyroby dziewiar-
skie, ręcznie robioną biżuterię. Na scenie progra-
my artystyczne prezentowały najpierw: Polski 
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Dom 
Dziennego Pobytu i Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, a później pracownie BOK-MCC: Break-Dan-
ce, Studio Piosenki, Pracownia Wokalna, Poeticon, 
Pracownia Gitary, Pracownia Tańca Współczesne-
go Modus oraz młodzi wykonawcy z MDK. Jedną 
z atrakcji był także pokaz psów.
O godz. 16.00 z Rynku na pl. Popiełuszki prze-
szedł korowód seniorów przebranych w stroje 
z lat 30, przy akompaniamencie orkiestry dętej  
i szumie starych motocykli. W galerii BOK-MCC 
otwarto wystawę „Pasja tworzenia”, na której pre-
zentowano prace grupy malarskiej Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Na scenie występowali ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  
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w Bolesławcu oraz Canon i Canonki z BOK-MCC, 
a jako gwiazda wieczoru - Tercet Egzotyczny.
- Drugiego dnia odbył się 14. Festiwal Kultury Po-
łudniowosłowiańskiej. Na pl. Popiełuszki została 
zbudowana wioska reemigrantów, w której pre-
zentowały się koła gospodyń wiejskich z Dobrej, 
Kierżna, Lipian, Wykrot i Tomaszowa Bolesła-
wieckiego oraz Stowarzyszenie Polsko-Słoweń-
skie Triglav-Rysy, Stowarzyszenie Reemigrantów 
z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, a także 
miasto partnerskie Bolesławca - Prnjavor. Od-
wiedzający wioskę mieli okazję spróbować kuch-
ni bałkańskiej: tradycyjnej pity, zupy gulaszowej  
i paprykowej oraz pečenicy. Przeprowadzony zo-
stał konkurs kulinarny na dobrą pitę (zwycięży-
ła Genowefa Chmielowiec z Kierżna) i kociołek 
bałkański (wygrało Koło Gospodyń Wiejskich  
z Kierżna). 
Na oficjalne otwarcie festiwalu o godz. 11.30  
z Rynku na pl. Popiełuszki wyruszył barwny ko-
rowód z udziałem zespołów folklorystycznych  
i wspólnie zatańczono tradycyjny bałkański taniec 
ludowy - kolo (przygrywała Kapela Herbutów  
z Tomisławia). Uczestników festiwalu witali 
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych 
oraz goście z zagranicy: Tomislav Tudič - sekre-
tarz Ambasady Republiki Chorwacji, Ranko To-
mović - konsul honorowy Republiki Serbii oraz 
przedstawiciele Prinjavora - Siniša Gatarić (na-
czelnik Gminy Prnjavor) i Damir Savič. 40. rocz-
nicę podpisania umowy partnerskiej z Prinjavorem 
uświetniał przygotowany z tej okazji tort. Odby-
ła się promocja książki „Z Bośni do Bolesławca. 
Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii” wy-
danej przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.  
W namiocie wystawienniczym na pl. Ks. Popie-
łuszki została otwarta wystawa pod tym samym 
tytułem, przygotowana przez BOK-MCC, prezen-
towana następnie w galerii Format MBP.
Na scenie występowały lokalne zespoły folklory-
styczne oraz goście z zagranicy:
- Sinovi atara i KUD Dika Slatina (z Chorwacji),
- Sjedište KUD Svilen konac Naseobina Lišnja  
(z Bośni i Hercegowiny).
Gwiazdą wieczory był zespół Čači Vorba z Lubli-
na, specjalizujący się w mieszance muzyki cygań-
skiej, bałkańskiej i karpackiej. 
W Teatrze Starym, pod patronatem starosty bole-
sławieckiego, odbył się koncert Karkonoskiego 
Zespołu Folkowego Szyszak z Zachełmia.

- Trzeciego dnia (w niedzielę) odbyła się Kre-
sowiana oraz obchody 25. rocznicy powstania 
TMLiKP-W.
W Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł odbyło się 
posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschod-
nich. W trakcie Mszy św. w Bolesławieckiej Ba-
zylice Maryjnej o godz. 11.00 został poświęcony 
sztandar bolesławieckiego oddziału TMLiKP-W, 
a następnie złożono kwiaty pod obeliskiem upa-
miętniającym przybycie repatriantów z Kresów 
Wschodnich II RP do Bolesławca. Przez cały dzień 
we foyer CiK Orzeł można było oglądać wysta-
wę fotografii, pt. „Cmentarz Obrońców Lwowa”, 
przygotowaną przez TMLiKP-W. Ponadto w holu 
ratuszu udostępniono ekspozycję zdjęć dokumen-
tujących projekt „Mogiłę pradziada ocalić od za-
pomnienia”, realizowany przez uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych pod 
opieką Barbary Smoleńskiej. W drugiej części wy-
stawy przedstawiono zabytki i atrakcje położone 
na szlakach turystycznych biegnących przez tere-
ny dawnych Kresów. 
W CIK Orzeł uroczyście podsumowano projekt 
„Ocalić od zapomnienia - Kresowianie” oraz od-
była się promocja książki „Ocalić od zapomnienia. 
Wspomnienia bolesławieckich Kresowian”, wyda-
nej przez Muzeum Ceramiki.
Na scenie występowały zespoły artystyczne  
z bolesławieckich szkół oraz goście: Winne Grona  
z Zielonej Góry, zespoły z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Oleśnicy i 40-osobowy chór Echo 
Kresów z Kędzierzyna-Koźla, a na zakończenie: 
Hoverla - zespół polsko-ukraiński z Wrocławia  
i Nadija - zespół z Leszna Górnego (województwo 
lubuskie), grający znane folkowe piosenki ukraiń-
skie i łemkowskie w nowoczesnych aranżacjach.
Na pl. Piłsudskiego można było obejrzeć zabytko-
we auta prezentowane w ramach X Międzynarodo-
wego Rajdu Pojazdów Zabytkowych IKAR 2014.
Organizatorem Dni Bolesławca była Gmina Miejska 
Bolesławiec, BOK-MCC i inne miejskie instytucje.
W trakcie Dni Bolesławca MOSiR zorganizował:
- 21 czerwca zawody wędkarskie na łowisku  
w Krępnicy i turniej koszykówki ulicznej na Orli-
ku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2,
- 22 czerwca na Stadionie Miejskim przy ul. Spół-
dzielczej - Mini Mistrzostwa Świata w piłce noż-
nej dla zawodników urodzonych w roku 2007  
i młodszych (udział wzięły 32-osobowe zespoły, 
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które przyjęły nazwy uczestników rozpoczętych 
12 czerwca 2014 r. XX Mistrzostw Świata w Pił-
ce Nożnej w Brazylii; zwyciężył występujący pod 
nazwą Francji zespół Miśka, Staśka i Seba z KS 
Talent Bolesławiec),
- 22 czerwca BOK-MCC i Stowarzyszenie Foto-
graficzne Camera zorganizowały Bolesławiecki 
Maraton Fotograficzny w CIK Orzeł. Zadaniem 
jego uczestników było wykonanie 6 fotografii  
w ciągu 6 godzin. Udział wzięło 24 miłośników 
fotografii, zwyciężył Michał Medyński.

• W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Chrze-
ścijaństwa „Noce Kościołów” w Bolesławcu  
21 czerwca w kościele pw. Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy odbyło się spotkanie z abp. Dieudonné 
Nzapalainga, ordynariuszem Bangi, przewodni-
czącym Konferencji Episkopatu Republiki Środ-
kowej Afryki zatytułowane „Męczennicy wiary. 
Prześladowanie i dyskryminacja chrześcijan”,  
a 22 czerwca w Bolesławieckiej Bazylice Maryj-
nej - koncert orkiestry Inter>CAMERATA.

• Bolesławianka Dorota Medyńska (obecnie zawod-
niczka Beef Master Budowlani Łódź) została po-
wołana do 16-osobowej reprezentacji siatkarskiej 
Polski do udziału w tegorocznej edycji World 
Grand Prix 2014 w Peru i Holandii.

• Reprezentacja 10. Brygady Kawalerii Pancernej 
ze Świętoszowa zwyciężyła w I Pucharze Pol-
ski Zakładów Pracy i Firm w piłce nożnej, który  
z udziałem 56 zespołów odbył się we Wrocławiu  
w dniach 21-22 czerwca.

• Iga Kędzierska została nagrodzona, a Urszula Bo-
dziona wyróżniona na VI Ogólnopolskim Bien-
nale Malarstwa i Miniatury „Niech żyje kolor”. 
Obydwie laureatki są uczestniczkami zajęć w Pra-
cowni Witrażu i Szkła w BOK-MCC prowadzonej 
przez Magdalenę Konieczną. Nagrodzone prace 
były prezentowane na wystawie w Galerii Twór-
czości plastycznej Młodych MDK Śródmieście we 
Wrocławiu.

• 23 czerwca s. Anna Bałchan ze Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepokalanej przeprowadziła w CIK 
Orzeł trzy spotkania w ramach programu Bez-
pieczne Wakacje „Handel ludźmi - czy to możli-
we?” dla młodzieży szkolnej i dorosłych (łącznie 
wzięło w nich udział ok. 300 osób).

• Bolesławianka Joanna Sęk i Dylan Doodleman  
w ramach projektu „Positive murals” przeprowa-
dzili warsztaty z wychowankami Domu Dziecka. 
Efektem zajęć było stworzenie projektu bajkowe-

go muralu, który wykonano na ścianie budynku 
Straży Miejskiej przy boisku bolesławieckiego 
Domu Dziecka.

• Maciej Leszczyński, uczeń Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 2 w Bolesławcu, uczestniczył w reprezen-
tacji koszykówki województwa lubuskiego, która 
zdobyła mistrzostwo Polski w finałach Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce chłop-
ców rocznika 1999 w Wałbrzychu w dniach 24-28 
czerwca.

• 25 czerwca delegaci PCK wybrali Zbigniewa Her-
buta prezesem Zarządu Oddziału Rejonowego 
PCK w Bolesławcu. Dotychczasowy wieloletni 
prezes Adam Fornal został wiceprezesem Zarządu 
Głównego PCK. 

• 25 czerwca, w trakcie LI sesji Rady Miasta Bo-
lesławiec, prezydent Bolesławca i przewodniczący 
Rady złożyli na ręce Marleny Zazuli - prezes Sto-
warzyszenia Przeciw Przemocy Razem podzięko-
wania z okazji 10-lecia działalności tego stowarzy-
szenia. M. Zazula jest prezesem Stowarzyszenia 
od jego powstania. Na sesji przedstawiła główne 
kierunki działania swojej organizacji. SPP Razem 
otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Miasta.

• Roksana Salwerowicz z teatru Re/Aktor przy 
MDK w Bolesławcu została laureatką 59. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii 
„wywiedzione ze słowa” w krajowym finale, który 
odbył się w dniach 25-28 czerwca w Ostrołęce.

• 26 czerwca w Świętoszowie na placu apelo-
wym 10 Brygady Kawalerii Pancernej odbyło 
się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy  
- gen. bryg. Cezary Podlasiński po 3 latach pełnie-
nia funkcji dowódcy przekazał dowodzenie swoje-
mu następcy płk Maciejowi Jabłońskiemu.

• 26 czerwca podczas XLIV sesji Rady Powiatu Bo-
lesławiec starosta Dariusz Kwaśniewski i przewod-
niczący Rady Karol Stasik, z okazji „25 lat wolno-
ści”, złożyli podziękowania Danucie Maślickiej za 
jej działalność w podziemnej Solidarności. Zarząd 
Powiatu Bolesławiec dofinansował druk 100 egz. 
jej książki „Znikopis. Pamiętasz była solidarność”.

• 27 czerwca Rada Nadzorca Zakładu Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu wybrała na sta-
nowisko prezesa Rafała Koronkiewicza. 

• Zbigniew Kowalczyk (dotychczasowy p.o. dy-
rektora) został powołany na stanowisko dyrektora 
MOSiR w Bolesławcu.

• 28 czerwca na Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski w Taekwondo Olimpijskim w Bornem Su-
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linowie w rywalizacji młodzieżowców (zawodni-
ków w wieku 18-21 lat) reprezentanci LMKS Gla-
dius Bolesławiec zdobyli 2 srebrne medale: Pauli-
na Stojanowska w kategorii -46 kg kobiet i Kamil 
Serafin w kategorii -74 kg mężczyzn.

• 28 czerwca na Orliku II Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bolesławcu został rozegrany XVIII Turniej 
Piłki Nożnej Dolne Młyny 2014. Udział wzięło  
16 drużyn dzikich, 8 zespołów orlików i 8 drużyn 
oldbojów (łącznie ponad 250 zawodników z Bole-
sławca, Legnicy, Lubina i Wrocławia). Zwyciężył 
zespół Benfica, złożony z trenerów drużyn dolno-
śląskich.

• W dniach 28-29 czerwca na 68. Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce w Toruniu 
zawodnicy MKS Bolesłavia zdobyli trzy meda-
le: Maciej Goss - złoty medal w biegu na 400 m 
ppł. (54,43 sek.), Ewa Ochocka - srebrny medal  
w biegu na 400 m ppł. (60,03 sek.), Bartosz Wró-
bel - brązowy medal w biegu na 3000 m z prze-
szkodami (9:10,17 sek.).

• 30 czerwca s. Agnieszka Wieczorek ze Zgroma-
dzenia Sióstr Świętej Elżbiety, po 8 latach peł-
nienia funkcji dyrektorki Domu Dziecka pw. św. 
Józefa w Bolesławcu, została przeniesiona na ana-
logiczne stanowisko w Legnicy. Nową dyrektorką 
bolesławieckiego Domu Dziecka została s. Marze-
na Pomian.

LIPIEC

• 1 lipca w Święto Najdroższej Krwi Jezusa Chry-
stusa, patronalnego święta Zgromadzenia Sióstr 
Adoratorek Krwi Chrystusa, w domu tego zgroma-
dzenia w Bolesławcu zostało otwarte Muzeum im. 
św. Marii de Mattias. W uroczystości uczestniczył 
ks. bp Marek Mendyk.

• Konrad Truszkowski z Gminy Wiejskiej Bolesła-
wiec został laureatem ogólnopolskiego konkursu 
mającego na celu walkę z wykluczeniem cyfro-
wym „Sołectw@ w sieci”. Prowadzona przez 
niego od 3 lat strona www.kruszyn.info została 
uznana za najlepszą wiejską stronę internetową 
w województwie dolnośląskim. Rozstrzygnięcie 
konkursu odbyło się 2 lipca w gmachu Senatu RP.

• 5 lipca na Orliku II Liceum Ogólnokształcącego 
w Bolesławcu został rozegrany VII Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty 
Bolesławieckiego. Udział wzięło 5 drużyn z Bo-
lesławca i 1 z powiatu Rhein Sieg-Kreis (Niemcy). 

Zwyciężyła drużyna Komendy Powiatowej Poli-
cji. Puchar dla najlepszego strzelca turnieju zdobył 
Michał Warchoł (KPP), a puchar dla najbardziej 
wszechstronnego zawodnika - Daniel von Malottki 
(Rhein Sieg-Kreis).

• 5 lipca, w wieku 81 lat, zmarł Józef Zając. Uro-
dzony w Buczaczu (woj. tarnopolskie), od 1945 r. 
mieszkał w Bolesławcu. Przez wiele lat był orga-
nistą i prowadził chóry kościelne. Od 1995 r. co-
rocznie organizował pielgrzymki bolesławian na 
Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej, połączone  
z organizowaniem pomocy materialnej dla Pola-
ków i parafii katolickich na tych terenach.

• W dniach 5-13 lipca dwoje młodych artystów  
z Gminy Nowogrodziec: Edyta Koman i Mariusz 
Urban uczestniczyło w XXXI plenerze malarskim 
Likovno-Ekoloske Kolonije na terenie rezerwa-
tu przyrody Bardača w Gminie Srbac (Republika 
Serbska Bośni i Hercegowiny).

• W dniach 7-14 lipca w Rekolekcyjnym Domu 
Chleba w Osłej (Gmina Gromadka) po raz trzeci 
odbyły się młodzieżowe rekolekcje formacyjno-
-ewangelizacyjne Młyn-Fest dla młodzieży gim-
nazjalnej i ze szkół średnich, zorganizowane przez 
ks. Marka Skibę ze Zgromadzenia Księży Obla-
tów.

• Alicja Janiec, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Lipianach (Gmina Wiejska Bolesła-
wiec), za działalność na rzecz rozwoju edukacji na 
wsi została wyróżniona przez Dolnośląski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w konkur-
sie „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz spo-
łeczności wiejskiej”, zorganizowanego w ramach 
krajowego konkursu „Kryształowa Koniczyna”.

• W Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesław-
cu powstało Transgraniczne Międzynarodowe 
Centrum Kształcenia Zawodowego. W ramach 
porozumienia powiatów Bolesławiec i Bautzen 
(Niemcy), pozyskano na ten cel z Programu Ope-
racyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 
Polska-Saksonia 2,6 mln zł, co stanowi 85% kosz-
tów tego projektu. Jego realizacja rozpoczęła się 
we wrześniu 2014 r. Dwukrotnie, w trzydniowych-
polsko-niemieckich, warsztatach w Bolesławcu 
uczestniczyło 18 uczniów i trzech opiekunów  
z Radebergu (Niemcy).

• 10 lipca Ruch Narodowy Bolesławiec zorganizo-
wał antyrządową manifestację w związku z tzw. 
aferą taśmową. Ok. 100 osób niosących nacjona-
listyczne hasła i wznoszących antyrządowe okrzy-
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ki (w części wykrzykiwane w Bolesławcu także  
1 marca 2014 r.) przeszło z Rynku pod siedzibę 
Starostwa Powiatowego przy pl. Piłsudskiego. 
Wśród uczestników manifestacji byli przedstawi-
ciele lokalnych środowisk prawicowych i Solidar-
ności, a także kibice Zagłębia Lubin z Bolesławca 
i Lubina.

• 11 lipca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zo-
stała otwarta wystawa „Grenzenlos - Bez gra-
nic - Sans frontières”, na której zaprezentowali 
swoją twórczość: Maria Dierker i Bernd Karsten 
(Niemcy), Clotilde Lafont-König (Francja) i bo-
lesławianka Katarzyna Wiktoria Sas. Wystawa 
zorganizowana została dla uhonorowania Trójkąta 
Weimarskiego oraz obchodów 50. rocznicy podpi-
sania przez Francję i Niemcy Traktatu Elizejskiego 
(nazywanego też Traktatem Przyjaźni). Wystawa 
po raz pierwszy była prezentowana w Siegburgu 
(Niemcy) w listopadzie 2013 r.

• 11 lipca, w związku z 71. rocznicą „krwawej nie-
dzieli wołyńskiej”, na bolesławieckim Rynku kil-
ku młodych bolesławian z Forum Młodych Prawa 
i Sprawiedliwości rozdawało ulotki przypominają-
ce tamte tragiczne wydarzenia.

• 12 lipca na zamku Grodziec odbyła się rekonstruk-
cja historyczna, nawiązująca do ukrycia tu skarbu 
(bogate zbiory berlińskiej biblioteki), przywie-
zionego tajnym transportem z Berlina w trakcie  
II wojny światowej. Rekonstrukcja poprzedzona 
była wykładem regionalisty Szymona Wrzesiń-
skiego o skarbach ukrytych na zamku. Po rekon-
strukcji regionalista Przemysław Popławski wy-
głosił wykład o „eutanazji” chorych psychicznie 
dokonanej przez nazistowskich lekarzy w zakła-
dzie znajdującym się w pobliżu Grodźca.

• Zespół Orlików KS Talent z Bolesławca zwycię-
żył w Ostritz (pow. Görlitz - Niemcy) w turnieju 
piłki nożnej zorganizowanym z okazji 95-lecia 
miejscowego klubu. W zawodach zagrało 10 dru-
żyn. Skład zespołu KS Talent: Igor Dziuba, Eryk 
Grieger, Tomasz Hajduczek, Kacper Haniszewski, 
Ksawery Karczmarski, Maciej Maciejun, Wiktor 
Skawiński i Piotr Skiba. Trenerami zawodników 
są: Rafał Mazur i Sebastian Łokaj. 

• W dniach 13-26 lipca na XX Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich - 
Dolny Śląsk 2014 we Wrocławiu, w kategorii ju-
niorów młodszych, 3 medale zdobyli lekkoatleci 
MKS Bolesłavia: Wojciech Karaban - złoty medal 
w biegu na 2000 m z przeszkodami (6:05,55 min.), 

Kacper Olszewski - złoty medal w rzucie dys-
kiem (58,03 m), Damian Gradzik - brązowy medal  
w dziesięcioboju (6054 pkt).

• W dniach 16-20 lipca na boisku przy ul. Spacero-
wej w Bolesławcu odbyła się XX Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich - Dolny 
Śląsk 2014 w Rugby. Do udziału w niej zakwa-
lifikowane zostały 15-osobowe zespoły kadetów  
z Gdańska, Jarocina, Lublina, Łodzi, Poznania 
i Sochaczewa. I miejsce zdobył KS Budowlani 
Łódź po pokonaniu w meczu finałowym Lechii 
Gdańsk 28:0. Trzej kadeci z Bolesławca uczestni-
czyli w tych zawodach w barwach klubu Sparta Ja-
rocin, który zajął ostatnie (szóste) miejsce. Impre-
zę zorganizował Dolnośląski Okręgowy Związek 
Rugby, którego prezesem jest bolesławianin Jakub 
Lisiewski. 

• 21 lipca w Bolesławcu otwarty został oddział Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w któ-
rym będą przeprowadzane teoretyczne i praktycz-
ne egzaminy na prawo jazdy kategorii A i B.

• Urząd Skarbowy w Bolesławcu otrzymał wyróż-
nienie w XII edycji konkursu zorganizowanego 
przez Business Centre Club przy współudziale Mi-
nisterstwa Finansów „Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku 2014”. 

• Przez 10 dni w Bolesławcu przebywała kilkuna-
stoosobowa grupa młodzieży z Równego (Ukra-
ina). Przyjazd zorganizowała, mieszkająca tam od 
8 lat, pochodząca z Bolesławca, Ewa Mańkowska 
- założycielka organizacji Ukraińsko-Polski Sojusz 
im. Tomasza Padurry w Równem. Celem pobytu 
było doskonalenie znajomości języka polskiego  
i zwiedzanie okolic. 

• 23 lipca policjanci z bolesławieckiej drogówki 
z udziałem ks. Artura Kotrysa z Parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja 
w Bolesławcu patrolowali drogi na terenie powiatu 
bolesławieckiego. Zatrzymanym za przewinienia 
kierowcom zamiast mandatów i punktów karnych 
wręczano obrazki św. Krzysztofa i naklejki „Nigdy 
nie jeżdżę po alkoholu”. Była to już trzecia taka 
akcja podjęta z inicjatywy ks. A. Kotrysa.

• Bolesławianin Kacper Grela, występujący w Klu-
bie Szachowym Polonia Wrocław, zdobył wraz 
z zespołem brązowy medal w drużynowych Mi-
strzostwach Polski Juniorów w szachach klasycz-
nych, które odbyły się w dniach 25 lipca - 23 sierp-
nia w Kielcach.

• Od 28 lipca do 8 sierpnia w MDK w Bolesław-
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cu odbywały się dwutygodniowe warsztaty „Lato  
w teatrze”, zorganizowane we współpracy z Te-
atrem im. H. Modrzejewskiej w Legnicy dla mło-
dzieży w wieku 13-19 lat w grupach: aktorskiej, 
scenograficzno-kostiumowej, muzycznej i dzien-
nikarskiej. Projekt zakończył się prezentacją do-
robku warsztatowiczów w spektaklu „I wyświe-
tlę film. Coś o mnie i o tobie” w Teatrze Starym  
w Bolesławcu w dniach 7 i 8 sierpnia.

• 30 lipca, na LII sesji, Rada Miasta Bolesławiec 
podjęła uchwałę o powiększeniu o 12 ha Podstrefy 
Bolesławiec - Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK”.

SIERPIEŃ

• 1 sierpnia o godz. 17.00, w 70. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, przy Kotwicy - sym-
bolu Polski Walczącej na murach obronnych przy  
ul. B. Kubika w Bolesławcu - uczczono 70. rocz-
nicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Po 
Apelu Poległych i salwie honorowej na pobliskim 
parkingu przy zbiegu ulic F. Chopina i Zacisze 
odbyła się inscenizacja „Godzina W” przygoto-
wana przez Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów 
w Bolesławcu, grupę rekonstrukcji historycznej 
Oberlausitz oraz Stowarzyszenie Byłych Żoł-
nierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando.  
W uroczystościach uczestniczyli przedstawicie-
le władz samorządowych, partii politycznych  
i organizacji społecznych oraz kilkuset bolesła-
wian. Po inscenizacji, na zamówienie bolesławiec-
kiej organizacji PiS, w Bolesławieckiej Bazylice 
Maryjnej została odprawiona Msza św. w intencji 
powstańców. 

• 2 sierpnia w Tomaszowie Bolesławieckim w Kle-
kusiowie blisko 100 miłośników bocianów z całej 
Polski uczestniczyło w II Zlocie Bocianolubów. 
Klekusiowo znajduje się w gospodarstwie Mie-
czysława Żurawia. Są tam dwa gniazda, zbiornik 
wodny i bagno. Życie bocianów obserwuje kamera.

• 5 sierpnia po trwającej 9 miesięcy modernizacji 
została otwarta Stacja Uzdatniania Wody w Rako-
wicach. Woda z tej SUW jest czerpana z 13 studni 
głębinowych o głębokości od 28 do 31 m. Koszt 
jej odnowienia wyniósł 7,6 mln zł, z czego 4,6 mln 
zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska. Stacja w Rakowicach jest w stanie 
pokryć całe zapotrzebowanie na wodę na obsza-
rze (Bolesławiec, Gmina Wiejska Bolesławiec, 

Miasto i Gmina Lwówek Śląski) obsługiwanym 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Bolesławcu, które wynosi 7,5 tys. me-
trów sześciennych na dobę (łącznie wszystkie sta-
cje uzdatniania wody PWiK w Bolesławcu mogą 
dostarczać 24 tys. metrów sześciennych wody na 
dobę.

• Bolesławianin Kacper Grela (zawodnik Klubu 
Szachowego Polonia Wrocław) został wicemi-
strzem Polski na Mistrzostwach Polski Juniorów 
w szachach szybkich, które odbyły się w Hali Stu-
lecia we Wrocławiu w dniach 5-7 sierpnia.

• W dniach 5-15 sierpnia w Kruszynie k. Bole-
sławca odbyła się XXIV edycja Festiwalu Blues 
nad Bobrem. 
Przez cały czas trwania Festiwalu, codzienne po 
zajęciach od godz. 21.00, odbywały się jam ses-
sion (czyli swobodne granie i śpiewanie przed 
publicznością z udziałem wykładowców warszta-
tów) oraz prowadzone były Warsztaty Muzyczne  
im. Wojtka Seweryna w klasach:
- bas - prowadzący Marcin Pendowski i Tomasz 
Grabowy,
- gitara - Artur Lesicki, Jacek Królik, Marek Na-
piórkowski, Jacek Jaguś, Leszek Cichoński i Ma-
rek Raduli,
- gitara akustyczna - Katarzyna Maliszewska, Ro-
man Puchowski,
- harmonijka - Bartosz Łęczycki,
- Magda Piskorczyk Masterclass, 
- klawisze - Paweł Serafiński,
- perkusja - Zbigniew Lewandowski i Tomasz Ło-
sowski,
- przygotowanie do produkcji muzycznej - Wojtek 
Pilichowski,
- wokal - Aleksandra Sozańska-Kut.
Do udziału w warsztatach zapisało się 168 osób  
z całej Polski (w tym 12 z Bolesławca).
9 sierpnia odbył się Przegląd Zespołów Blueso-
wych im. Tadeusza Nalepy oraz koncert zespo-
łów: Kasa Chorych i Boogie Boys. Do Przeglądu 
zakwalifikowano 8 spośród 28 zgłoszonych kapel. 
Nagrodzone zespoły:
- Nagrodę Główną otrzymał zespół Po Godzinach 
Blues Band,
- Nagrodę Publiczności - zespół Levi,
- nagrodę za najciekawsze wykonanie utworu Ta-
deusza Nalepy - zespół Manfredi & Johnson. 
Nagrody indywidualne otrzymali:
- dla najlepszego harmonijkarza - Bartosz Łuczyń-
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ski z zespołu Levi,
- dla najlepszego perkusisty - Grzegorz Pikulicki  
z zespołu Po Godzinach Blues Band, 
- dla najlepszego klawiszowca - Wojciech Króli-
kowski z zespołu Forsal,
- dla najlepszego basisty - Wiesław Markowski  
z zespołu Po Godzinach Blues Band,
- dla najlepszego wokalisty - Gosia Stec z zespołu 
Sideroad,
- dla najlepszego gitarzysty - Mariusz Struzik i Mi-
chał Stępień z zespołu Po Godzinach Blues Band.
- 10 sierpnia w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu zo-
stała odprawiona Msza św. w oprawie bluesowej, 
przygotowanej pod kierunkiem Aleksandry So-
zańskiej-Kut. Po liturgii odbył się krótki koncert 
warsztatowiczów BnB przygotowany przez Mag-
dę Piskorczyk.
- 14 sierpnia odbył się koncert, w którym wystą-
pili: zespół Niebieska Sowa, Magda Piskorczyk 
Masterclass i Orkiestra Festiwalowa z udziałem 
wykładowców warsztatów.
Koncerty prowadził Jan Chojnacki - popularny 
dziennikarz radiowej Trójki. Poza Mszą św. cały 
Festiwal odbywał się na terenie Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu oraz na boisku sportowym 
Szkoły Podstawowej w Kruszynie.
Jako imprezy towarzyszące w bibliotece GOKiS  
w Kruszynie odbyły się spotkania:
- 6 sierpnia z Markiem Karewiczem, połączone  
z promocja jego książki „Big Beat” oraz wernisaż 
wystawy „Czesław Niemen”,
- 8 sierpnia - z Jerzym Sosnowskim (Trójkowy 
wehikuł czasu), połączone z promocją jego książki 
„Spotkamy się w Honolulu”.
13 sierpnia w 23. Śląskim Pułku Artylerii w Bo-
lesławcu odbyła się uroczystość z okazji Święta 
Wojska Polskiego. W jej trakcie przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i Urzędu 
Miasta w Zgorzelcu wręczyli wytypowanym żoł-
nierzom 4 szable paradne jako wyraz wdzięczno-
ści za współpracę z żołnierzami tej jednostki.
Starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski 
przyznał tytuł Społecznego Opiekuna Zabytków 
Piotrowi Klasie, bolesławieckiemu lekarzowi we-
terynarii. Wcześniej już ten tytuł otrzymało dwo-
je innych miłośników miejscowych zabytków: 
Agnieszka Łabuz i Piotr Kucznir.

• W dniach 15-17 sierpnia w Nowogrodźcu zorga-
nizowano II Jarmark Garncarski „Wielki Garniec 

z Nowogrodźca nad Kwisą”. W jego trakcie od-
bywał się jarmark i warsztaty ceramiczne, a także 
jarmark eko-żywności i rękodzieła artystycznego. 
Prezentowały się sołectwa Gminy Nowogrodziec 
i sekcja Polskiego Związku Hodowców Gołę-
bi Pocztowych w Nowogrodźcu, zorganizowano 
konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych, Turniej 
Piłki Nożnej Orlików o Puchar Burmistrza Nowo-
grodźca i Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dy-
rektora GCKiS, występowały miejscowe zespoły 
artystyczne i soliści, a jako gwiazdy wieczorów: 
zespół WHY i Jacek Stachursky. Burmistrz Robert 
Relich wręczył Statuetki za Promocję Nowogrodźca.

• Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Ro-
dzin oraz Przyjaciół zorganizowało autokarowy 
wyjazd do miejscowości Rakovac (Bośnia), gdzie 
Polacy mieszkali do 1946 r. 18 sierpnia na tam-
tejszym cmentarzu uroczyście odsłonięto tablicę 
pamiątkową. W uroczystości uczestniczyli m.in. 
Janusz Tatera - konsul RP w Zagrzebiu (Chorwa-
cja), Franjo Komarica - ordynariusz diecezji Banja 
Luka, Piotr Roman - prezydent Bolesławca.

• 18 sierpnia na Mistrzostwach Świata Juniorów  
w Brydżu Sportowym w Stambule (Turcja) tytuł 
mistrzowski w kategorii juniorów do lat 15 zdoby-
ła 6-osobowa reprezentacja Polski, w której grali 
dwaj bolesławianie: Patryk Patreuha i Jakub Pa-
treuha.

• Od 20 do 24 sierpnia odbywało się 20. Bolesła-
wieckie Święto Ceramiki. 
Przez cały czas jego trwania na Rynku w blisko 90 
stoiskach odbywały się targi ceramiki „Ceramicz-
ny zawrót głowy”. Oprócz polskich ceramików 
swoje wyroby sprzedawali producenci ceramiki  
z Czech, Litwy, Niemiec, Ukrainy i Węgier.
Na pl. Ks. J. Popiełuszki stanęły urządzenia zaba-
wowe dla najmłodszych; przygotowano także pla-
żę, na której odbyły się różne zawody sportowe.
- W dniach 20-21 sierpnia kontynuowano rozpo-
czętą 18 sierpnia budowę pieca autorstwa Mate-
usza Grobelnego „Mur Ognia”.
- 21 sierpnia w sali konferencyjnej BOK-MCC od-
była się międzynarodowa konferencja z udziałem 
przedstawicieli miast realizujących projekt ARGI-
NET: Argentona (Hiszpania), Aubagne (Francja), 
Bolesławca (Polska), Faenzy (Włochy) i Gmunden 
(Austria). 
- W galerii Format MBP w Bolesławcu odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa bolesławianina 
Edwarda Szuttera. Artysta zaprezentował obrazy  
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       20 - 24 sierpnia - 20. Bolesławieckie Święto Ceramiki
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z cyklu „Pod pozorem codzienności…”, które 
wcześniej prezentowane były na Festiwalu Filmo-
wym w Kazimierzu Dolnym. Na wernisażu wystą-
pił bolesławiecki zespół Tres.
- W Zakładach Ceramicznych Sp. z o.o. w Bole-
sławcu odbył się wernisaż wystawy, na której po-
kazano nowe kolekcje wyrobów ceramicznych. 
Wśród zaproszonych gości byli 4 obywatele Korei 
Południowej. W dniach 20-22 sierpnia można było 
zwiedzać zakłady, a od 20 do 24 sierpnia na placu 
przy zakładach odbywał się kiermasz ceramiczny 
oraz prezentacja kolekcji naczyń zdobionych eks-
kluzywnymi dekoracjami artystycznymi.
- Od 21 do 24 sierpnia na skwerze za BOK-MCC 
funkcjonowało Miasteczko Animacji Ceramicz-
nej, a w nim odbyły się:
- pokaz garncarstwa Pracowni Arkuszyńskich;
- warsztaty toczenia na kole garncarskim;
- warsztaty garncarskie rodziny Konopczyńskich;
- pokazy toczenia na kole garncarskim Jarosława 
Sawickiego;
- malowanie i stempelkowanie biskwitów;
- Ceramiczne Koło Fortuny - strzał w 10;
- Gliniana Olimpiada Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Budownictwa Naturalnego, w programie 
której było m.in.: gliniana sztafeta, bieg z kostką 
słomy, mieszanie glinianego tynku na czas, kon-
kurs na wiersz/piosenkę „Oda do gliny”;
- pokazy i warsztaty kładzenia tynku na słomie.
W dniach 21-24 sierpnia w Rynku funkcjonowało 
Miasteczko Animacji Ceramicznych, a w nim od-
były się:
- pokaz garncarstwa historycznego pracowni Lo-
ricamos - toczenie na drewnianym kole szybko-
obrotowym, toczenie techniką taśmowo-ślizgową, 
wyklejanie wałeczków, wyklejanie z kulki, 
- pokaz toczenia na kole garncarskim garncarzy  
z Bassano del Grappa (Włochy).
W dniach 21-22 sierpnia MDK w Bolesławcu zor-
ganizował animacje plastyczne dla dzieci „Z okien 
Bolesławca - obrazy ceramiczne”.
- 22 sierpnia Mateusz Grobelny rozpalił swoją 
konstrukcję „Mur Ognia”. Przed rozpaleniem do 
pieca włożono malowane i niemalowane biskwity.
W tym dniu na ul. B. Prusa rozpoczęła się Giełda 
Staroci, trwająca do ostatniego dnia BŚC.
Na terenie Spółdzielni Rękodzieła Artystyczne-
go Ceramika Artystyczna w Bolesławcu zostały 
otwarte ogrody ceramiczne, na których zaprezen-
towano wyroby ceramiczne, w szczególności róż-

norodne zastawy stołowe.
Na scenie na pl. J. Piłsudskiego wystąpili: uczest-
nicy zajęć w Pracowni Gitary BOK-MCC, zespół 
rockowy Freak Out, a na całym placu odbył się 
spektakl uliczny Żywego Teatru Kabaret.
W wielkim namiocie - galerii Pod Kopułą usta-
wionym na Rynku otwarta została wystawa prac 
powstałych w trakcie 50. Międzynarodowego Ple-
neru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. Po 24 sierpnia 
wystawa ta została przeniesiona do galerii BOK-
-MCC,
O godz. 19.30 rozpoczęła się parada Ceramiczna 
Fala, która przeszła od ul. Kościelnej, przez Ry-
nek, ul. Sierpnia’80 do ul. A. Asnyka, gdzie na 
dużej scenie nastąpiło oficjalne otwarcie Święta 
przez prezydenta Bolesławca, przekazanie Paw-
łowi Zwierzowi z Bractwa Ceramicznego symbo-
licznego „klucza do miasta” i ogłoszenie wyników 
konkursu na najciekawsze przebranie podczas pa-
rady. W kategorii indywidualnej pierwsze miejsce 
zdobyła Daria Szuk za kreację „Ceramiczna Fala”, 
a w kategorii grupowej - Spółdzielnia Rękodzie-
ła Artystycznego Ceramika Artystyczna za Pawie 
Oczka.
Dzień zakończył występ zespołu rockowego Bra-
cia.
- W dniach 22-24 sierpnia w Ratuszu była otwarta 
wystawa zbiorów prac poplenerowych Między-
narodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego  
w Bolesławcu.
- 23 sierpnia o godz. 10.35 na stację kolejową  
w Bolesławcu przyjechał z Bautzen (Niemcy) za-
bytkowy skład prowadzony lokomotywą parową 
(wyprodukowaną w 1935 r.). Na peronie przywi-
tały pasażerów m.in. bolesławieckie Glinoludy  
z Papą Glinoludem - Bogdanem Nowakiem.  
Ok. 400 pasażerów przez 6 godzin uczestniczyło 
w BŚC. W ten sposób Celowy Związek Komuni-
kacyjny Górnych Łużyc i Dolnego Śląska uczcił 
10-lecie Biletu Euro-Nysa.
Na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego MOSiR 
przy ul. Spacerowej odbyły się turnieje siatkówki 
plażowej i boule o puchar prezydenta Bolesławca 
oraz mistrzostwa Bolesławca w dwuboju nowo-
czesnym i zawody pływackie o Puchar BŚC.
Na plaży na pl. Ks. J. Popiełuszki organizowane 
zostały: turniej footvolleya, rugby plażowe, rekre-
acyjne turnieje badmintona i speedmintona oraz 
pokazy aikido - japońskiej sztuki walki.
Na Rynku przeprowadzono II Mistrzostwa w To-



189

SIERPIEŃ

czeniu na Kole Garncarskim. O tytuł najlepsze-
go rywalizowało 7 doświadczonych garncarzy: 
Paweł Aftewicz, Jarosław Arkuszyński, Mateusz 
Gorczyński, Agata Marcinkowska, Leri Papidze 
(Gruzja), Zbigniew Podgórski i Anton Mykytiuk 
(Ukraina). Uczestnicy mieli na losowo wybranych 
kołach z 5 kg gliny wytoczyć: jak najwyższe na-
czynie, jak najszersze naczynie oraz według sza-
blonu - miskę i wazon. Zwyciężył Leri Papidze, 
który otrzymał nagrodę pieniężną i w przyszłym 
roku pojedzie na Mistrzostwa Świata w Toczeniu 
na Kole Garncarskim do Faenzy (Włochy).
Na skwerze za BOK-MCC zorganizowano Krainę 
Klaunów - plac zabaw z grami ruchowymi oraz za-
jęciami plastycznymi dla dzieci.
Na scenie na pl. J. Piłsudskiego wystąpiły: Gmin-
ny Zespół Pieśni i Tańca Jutrzenka, Zespół Pieśni 
i Tańca Bolesławiec, uczestnicy Pracowni Tańca 
Nowoczesnego Modus z BOK-MCC, Studia Pio-
senki, Pracowni Wokalnej i Peanuts, uczestnicy 
zajęć muzycznych w MDK w Bolesławcu oraz 
bolesławieckie zespoły: Powerebel (wykonujący 
muzykę south i rock),  Tres i Przyjaciele (jazz, blu-
es, funky).
Na pl. J. Piłsudskiego Grupa Pławna 9 Dariusza 
Milińskiego zaprezentowała spektakl uliczny 
„Trzy życia Salwatora Dali”.
W galerii Długa BOK-MCC została otwarta wy-
stawa „Nowe wzornictwo w ceramice bolesła-
wieckiej”. O nowych wzorach, twórcach projek-
tów i aspiracjach opowiedzieli przedstawiciele 
prezentujących się na wystawie zakładów: Helena 
Smoleńska - prezes Spółdzielni Rękodzieła Arty-
stycznego Ceramika Artystyczna, Karol Stasik - 
prezes Zakładów Ceramicznych Bolesławiec Sp. 
z o.o. i Paweł Zwierz - współwłaściciel Fabryki 
Naczyń Kamionkowych Manufaktura Sp. j. Smo-
leński & Zwierz. 
W Muzeum Ceramiki w Bolesławcu otwarto wy-
stawę „50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiar-
skich w Bolesławcu”. Kuratorem wystawy była 
Krystyna Gay-Kutschenreiter, komisarz plenerów 
w latach 1990-2004. Na wernisażu obecnych było 
wielu uczestników plenerów. Ekspozycji towarzy-
szył katalog jubileuszowy zawierający teksty ese-
istyczne oraz noty biograficzne dotychczasowych 
uczestników.
Wieczorem na dużej scenie na ul. A. Asnyka wy-
stąpiła Marika i zespół Loka, a w namiocie na  
pl. Ks. J. Popiełuszki odbyło się silent disco, czyli 

tzw. ciche disco - każdy uczestnik otrzymał parę 
bezprzewodowych słuchawek, dzięki czemu mógł 
słuchać muzyki, na którą w danej chwili miał 
ochotę (3 różnych DJ-ów grało trzy różne gatunki 
muzyczne).
Główne wydanie „Faktów” - programu informa-
cyjnego TVP Wrocław o godz. 18.30 zostało nada-
ne z Bolesławca.
- W dniach 23-24 sierpnia w Muzeum Ceramiki 
odbyły się warsztaty rzemieślnicze „Rzemieślni-
cze lato 2014”, których tematem było wykony-
wanie z gliny makiety Ratusza i kamienic bolesła-
wieckiego Rynku.
- W dniach 23-24 sierpnia na Rynku odby-
ły się warsztaty i pokaz „Dawne rzemiosła - 
dziś” organizowane przez Muzeum Ceramiki. 
W tych też dniach na parkingu za BOK-MCC  
w mobilnym salonie pokazowym T-Mobile Truck 
można było zapoznać się z możliwościami sieci T-
-Mobile przy użyciu nowoczesnych smartfonów.
- 24 sierpnia na terenie Ośrodka Wodno-Sportowe-
go MOSiR przy ul. Spacerowej rozegrano turniej 
tenisa ziemnego w deblu Ceramika Cup, na plaży na 
pl. Ks. J. Popiełuszki - turniej plażowy piłki nożnej  
i siatkówki plażowej o puchar prezydenta Bo-
lesławca, a w wieżowcu Urzędu Miasta przy  
pl. J. Piłsudskiego - „Bieg po ceramiczną fili-
żankę”. Na pl. J. Piłsudskiego odbyły się po raz 
pierwszy wybory Miss Bolesławieckiego Święta 
Ceramiki. W finale wzięło udział 8 kandydatek 
wyłonionych podczas castingu. Zwyciężyła Maja 
Letko, 21-letnia studentka. Finał był przeplatany 
występami pracowni BOK-MCC: Szkoły Tańca 
Orientalnego Arabeska, Szkoły Tańca Flamenco 
Carmen, Break Dance, Canon i Canonki oraz bole-
sławianki Idalii Kowary - tribal fusion (połączenie 
różnych tańców i technik tanecznych). 
Teatr uliczny z Hiszpanii Xirriquiteula Teatre 
wystąpił ze spektaklem Girafes przechodząc od  
pl. J. Piłsudskiego ulicami A. Asnyka i Sierpnia’80 
do Rynku.
Na scenie na pl. J. Piłsudskiego Kijowski Teatr 
Uliczny Highlights z Ukrainy dwukrotnie zapre-
zentował widowisko „Korowód tańca” (aktorzy 
występowali na szczudłach).
Na skwerze za BOK-MCC z widowiskiem dla 
dzieci „Wycieczka do Tajemniczej Krainy” wystą-
piło Krakowskie Biuro Promocji Kultury, a na sce-
nie na pl. J. Piłsudskiego Pan Tik-Tak i zespół Fa-
solki zaprezentowali piosenki dla najmłodszych.
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Mateusz Grobelny wygasił i otworzył swój piec 
„Mur Ognia”. 
Na scenie na pl. J. Piłsudskiego wystąpili: Agniesz-
ka Musiał (wokalistka zespołu New Life’m pocho-
dząca z Bolesławca) i zespół GaDMu Trio, którego 
solistą jest Michał Gasz. 
Ostatni dzień 20. BŚC zakończył występ woka-
listki Ewy Farnej na dużej scenie na ul. A. Asnyka 
oraz pokaz sztucznych ogni.
20. BŚC realizowane było w ramach projektu AR-
GINET współfinansowanego przez Unię Europej-
ską. Organizatorem był BOK-MCC.
- 23 sierpnia odbyła się VIII Gliniada.
Malowanie Glinoludów odbyło się na bolesławiec-
kich plantach przy ul. Bankowej między restaura-
cją Łajba a Bankiem Zachodnim. 
O godz. 14.00 wspólnie odśpiewano hymn Glinia-
dy „Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny”, autor-
stwa Tomka Wachnowskiego. Na schodach przy 
budynku Banku Zachodniego prezydent Bolesław-
ca Piotr Roman udzielił ślubu parze Glinoludów: 
Katarzynie Forwalskiej (pochodzącej z Bolesław-
ca) i Marcinowi Płócienniczakowi (pochodzące-
mu z Pabianic), którzy mieszkają w Birmingham 
(Anglia), a swoje zaręczyny ogłosili w Bolesławcu 
podczas ubiegłorocznej Gliniady.
Tuż po godz. 15.00 rozpoczęła się Parada z Mi-
łości do Gliny. Otwierała ją pomalowana gliną 
bryczka, ciągnięta przez kilku Glinoludów, na któ-
rej jechali nowożeńcy, za nimi Glinoludy na trzy-
kołowych rowerach z kołami o średnicach blisko  
2 m oraz otwarty samochód, na którym jechał mar-
szałek województwa dolnośląskiego Cezary Przy-
bylski i muzyk Tomek Wachnowski. W paradzie 
uczestniczyło kilkaset Glinoludów. Wielokrotnie 
był odtwarzany i śpiewany hymn Gliniady. Parada 
przeszła od Banku Zachodniego ulicami: I. Łuka-
siewicza, K. Miarki, A. Asnyka, Sierpnia’80, Ryn-
kiem, Kościelną do Bankowej. 
Po zakończeniu parady ogłoszono rozstrzygnię-
cie konkursu na najciekawsze stroje uczestników 
Gliniady. Pierwsze miejsce w kategorii pojedyn-
cze przebranie zdobyło przedszkole Nibylandia 
(wielki statek, na którym młodzi uczestnicy jechali  
w paradzie), a w kategorii przebranie grupowe 
(minimum 10 osób) nagrodzona została ekipa 
przebrana za wielką ośmiornicę.
Na schodach przy Banku Zachodnim odbył się 
koncert zespołu Fabryka z MDK w Bolesławcu, 
a w Piwnicy Paryskiej - minirecital Tomka Wach-

nowskiego.
Organizatorem Gliniady była Villa Ambasada 
Bogdan Nowak.

• Gmina Nowogrodziec wygrała w sądzie sprawę  
o zmianę uchwały dającej zwolnienie z podatków 
lokalnych dla przedsiębiorstw działających w Pod-
strefie Nowogrodziec Kamiennogórskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 
do końca jej istnienia. Według burmistrza Roberta 
Relicha dzięki temu firmy strefy w przyszłym roku 
wniosą do budżetu gminy ok. 5 mln zł (roczny bu-
dżet gminy wynosi ok. 40 mln zł). 

• 30 sierpnia na boisku Rowek przy ul. Granicznej 
w Bolesławcu rozegrany został turniej piłkarski 
poświęcony pamięci Piotra Szulca - wieloletnie-
go prezesa KS Kolonia. Udział wzięło 6 zespołów 
6-osobowych dorosłych i 3 zespoły dzieci. Wśród 
dorosłych zwyciężyła drużyna Zapiórów.

• 31 sierpnia w trakcie gminnych dożynek w Kraśni-
ku Dolnym otwarty został Dom Ludowy. Wręczo-
no także nagrody w Konkursie na Najładniejszą 
Zagrodę - I miejsce zajęły ex quo zagrody Józefa 
Grabowskiego z Łazisk i Izabeli Błotnej z Dobrej.

WRZESIEŃ

• 1 września w 75. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zor-
ganizowało pod pomnikiem Żołnierzy II Armii 
Wojska Polskiego uroczystość upamiętniającą to 
wydarzenie. Po Apelu Pamięci salwę honorową 
oddali żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii.

• 1 września podczas inauguracji roku szkolnego  
w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu uroczy-
ście otwarto nowy kompleks sportowy, na który 
składa się 5 boisk do różnych gier, bieżnia sprin-
terska, zeskocznia do skoku w dal oraz 3 trybuny 
stacjonarne (każda na ok. 28 miejsc). Inwestycja  
w wysokości 1 180 000 zł została w całości sfinan-
sowana z budżetu miasta.

• 1 września nową dyrektorką Miejskiego Przed-
szkola nr 4 w Bolesławcu została Jolanta Miencu-
lewicz. Zastąpiła dotychczasową dyrektorkę Bar-
barę Kuciel, która przeszła na emeryturę.

• W dniach 4-7 września Patryk Patreuha i Jakub Pa-
treuha zdobyli złoty medal w konkurencji par spor-
towych na IV Mistrzostwach Polski Młodzików  
w Brydżu Sportowym w Stasikówce (przysiółek 
wsi Poronin w pow. tatrzańskim).

• 6 września Bolesławiecki Klub Amazonek, przy 
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wsparciu Starostwa Powiatowego, w ramach ob-
chodów Dnia Walki z Rakiem zorganizował po 
raz czwarty, Bolesławiecki Dzień Walki z Rakiem. 
Rozpoczął go „różowy” pochód od basenu Orka 
do Teatru Starego, gdzie uczestnicy wysłuchali 
prelekcji.

• W ramach 49. Festiwalu Muzycznego Wratislavia 
Cantans w Bolesławcu odbyły się dwa koncerty:
- 6 września w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy przy pl. Zamkowym - koncert „Et lux per-
petua”, W programie - G.F. Händel i J.D. Zelenka. 
Wykonawcami byli: Václav Lux - dyrygent, Hana 
Blažiková i Alena Hellerová - soprany, Kamila 
Mazalová - alt, Václav Čížek - tenor, Tomáš Král 
i Jaromír Nosek - basy oraz zespoły - Collegium 
Vocale 1704 i Collegium 1704;
- 7 września w bolesławieckim Pałacu Ślubów - 
odbył się koncert „Sentymentalizm i romantyzm. 
Niemieckie sonaty na instrumenty klawiszowe  
z towarzyszeniem skrzypiec”. W programie:  
F.W. Rust, C.Ph.E. Bach, W.A. Mozart i L. van 
Beethoven. Wykonawcami byli Liana Mosca  
- skrzypce i Pierre Goy - pianoforte.

• 12 września w Bolesławcu odbył się Marsz dla Ży-
cia i Rodziny. Rozpoczęła go o godz. 12.30 Msza 
św. w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, po 
której w Rynku nastąpiła rejestracja uczestników  
i przemarsz ulicami: Kościelną, I. Łukasiewi-
cza, K. Miarki, A. Asnyka, Polną, Ogrodową,  
St. Staszica do ul. E. Orzeszkowej. Tu w kościele 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbył się 
koncert bolesławieckiego zespołu Gospel Sound. 
Uczestniczyło ok. 500 osób. Marsz został zorga-
nizowany przez Bolesławieckie Stowarzyszenie 
Aktywni, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  
i Stowarzyszenie Rodzina Polska. 

• 12 września, w wieku 67 lat, zmarł bolesławia-
nin Bohdan Pieliński. Był absolwentem Wydzia-
łu Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, szerzej 
znany jako organizator komitetów wyborczych  
w wyborach samorządowych w latach 90-tych, 
inicjator i kilkuletni redaktor telewizji lokalnej 
w Bolesławcu oraz kandydat na posła z ramienia 
Unii Wolności w 1997 r. Był kolekcjonerem sta-
rych odbiorników radiowych i gramofonów.

• 12 i 13 września w Teatrze Starym w Bolesław-
cu odbyły się premierowe przedstawienia spekta-
klu „Moja Bośnia”, w wykonaniu aktorów Teatru 
im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w reży-
serii Jacka Głomba. W premierowym przedsta-

wieniu uczestniczyli honorowi goście: marszałek 
województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski  
i ambasador RP w Republice Bośni i Hercegowiny 
Andrzej Krawczyk. „Moja Bośnia” to opowieść  
o historii polskich reemigrantów z krajów byłej Ju-
gosławii. Scenariusz napisała Katarzyna Knychal-
ska. Spektakl zaprezentowano także w mniejszych 
miejscowościach, w których żyją reemigranci: 
Ocicach (17 października), Nowogrodźcu (18 paź-
dziernika) i Gromadce (19 października). Spektakl 
został sfinansowany wspólnie przez: Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Dolnośląskiego, Funda-
cję Polska Miedź i Starostwo Powiatowe w Bole-
sławcu. 

• 13 września Bolesławieckie Towarzystwo Siat-
karskie zorganizowało Międzynarodowy Turniej 
Piłki Siatkowej Mężczyzn. Udział wzięły ligowe 
zespoły z Bolesławca, Kowar, Litvinova (Czechy), 
Lubska, Wrocławia, Ząbkowic Śląskich i Żarowa. 
Zwyciężyła drużyna ZTS Ząbkowice Śląskie, któ-
ra w finale pokonała BTS Elektros Bolesławiec. 
Patronat nad turniejem objął marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Turniej od-
był się w sali sportowej I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Bolesławcu.

• 14 września na Dożynkach Wojewódzkich  
w Strzegomiu w konkursie na Najładniejszy Wie-
niec Dożynkowy zwyciężył wieniec z Ocic. Pre-
zentacji wieńca towarzyszył występ Zespołu Pie-
śni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej. Na Dożynkach 
Prezydenckich w dniach 20-21 września w Spale 
ocicki wieniec zajął IV miejsce wśród 16 wieńców 
z poszczególnych województw.

• 14 września klub Rugby Husar Bolesławiec  
w ramach eliminacji Mistrzostw Polski Seniorów 
Rugby 7 zorganizował Międzynarodowy Turniej 
Rugby 7 o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec. 
Udział wzięły zespoły z: Bolesławca, Gniezna, 
Jarocina, Lubina, Szczecina, Świdnicy oraz dwie 
drużyny z Rumburka (Czechy). Zwyciężył Husar 
Bolesławiec, który w finale pokonał Tytana Gnie-
zno.

• W dniach 15-18 września ponad 200 uczniów z 41 
szkół z całego kraju uczestniczyło w IV Ogólno-
polskich Drużynowych Mistrzostwach Sportowo-
-Obronnych dla Uczniów Klas o Profilu Wojsko-
wym o Puchar Ministra Obrony Narodowej, które 
odbyły się w Bolesławcu. Zawody zorganizowało 
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii 
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Specjalnej „Commando” na terenie 23. Śląskiego 
Pułku Artylerii. Koszty zawodów pokryło MON.

• 16 września na trasie od bolesławieckiego Rynku 
do cmentarza komunalnego przeszedł „Marsz Ży-
wej Pamięci Zesłańców Sybiru”. Pod pomnikiem 
Zesłańców Sybiru odbyła się uroczystość z udzia-
łem kompanii honorowej 23. Śląskiego Pułku Ar-
tylerii. Marsz został zorganizowany przez bole-
sławieckie Koło Związku Sybiraków, prezydenta 
Bolesławca, Towarzystwo Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Gimna-
zjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych 
na Sybir.

• 17 września, dla upamiętnienia 75. rocznicy so-
wieckiej agresji na Polskę, w Bolesławieckiej Ba-
zylice Maryjnej odbył się koncert muzyki skom-
ponowanej przez Bartosza Chajdeckiego z serialu 
telewizyjnego „Czas honoru”. Wykonawcami byli: 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej, 
Chór Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium  
i Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu oraz soliści: Agnieszka Więdłocha, Anto-
ni Pawlicki, Anna Witczak, Paulina Walendziak  
i Krzysztof Iwaneczko. Dyrygował Alan Urbanek. 
Koncert zorganizowała Gmina Miejska Bolesła-
wiec oraz BOK-MCC.

• 17 września przy murach obronnych w Bolesław-
cu w sąsiedztwie kościoła pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy uroczyście odsłonięto pomnik 
Dzieciom Bezbronnym Ofiarom Wojen.

• 18 września w sali kina Forum uczestnicy zajęć 
trzech grup Pracowni Tańca Nowoczesnego BOK-
-MCC: Promyki, Nocturn i Modus zaprezentowa-
li premierowy pokaz spektaklu „Z jednej gliny”,  
w którym opowiedzieli historię bolesławieckiej 
ceramiki na przestrzeni wieków. Autorką spekta-
klu była prowadząca tę pracownię Halina Bałacka-
-Kłak.

• 18 września w sali konferencyjnej BOK-MCC 
odbyła się uroczystość związana z obchodami 
jubileuszu „V wieków wodociągów i kanalizacji 
w Bolesławcu” połączona z promocją książki  
o tym samym tytule autorstwa: Anny Bober-Tubaj, 
Agaty Bojanowskiej, Grzegorza Kozłowskiego  
i Józefa Króla.

• 21 września przy wiadukcie kolejowym w Bole-
sławcu została uroczyście otwarta trasa biegowa 
Bobrowa Ścieżka o długości 4321 m po obu stro-
nach rzeki Bóbr - od mostu przy ul. Mostowej do 
kładki na Bobrze przy odkrytych basenach. Ścież-

ka przygotowana została przez Gminę Miejską 
Bolesławiec i Radio Wrocław. Wśród imprez spor-
towych towarzyszących otwarciu ścieżki główną 
atrakcją był I Bolesławiecki Bieg Między Mosta-
mi, którego start i meta znajdowała się przy wia-
dukcie kolejowym. W biegu uczestniczyli także 
miłośnicy biegania z Czech i Niemiec. Zwyciężyli: 
Klaudia Petters i Maciej Kalawski.

• 21 września na terenie Borów Dolnośląskich od-
był się Ceramiczny Bike Maraton. Start zorgani-
zowany został na bolesławieckim Rynku, a meta 
w Krępnicy. Zawodnicy ścigali się na dwóch  
dystansach: Mini Garnuszek 30 km i Mega Dzban 
60 km i podzieleni byli na cztery kategorie wie-
kowe (osobne dla kobiet i mężczyzn) oraz katego-
rię open. Zwycięzcami na dystansie 60 km zostali 
wśród kobiet: 18-30 lat Christiane Slansky, RENA 
Polska (02:21:54), 31-40 lat Anna Pilip-Siarkow-
ska, SESBT (02:46:36);
wśród mężczyzn: 14-17 lat Daniel Bowkun 
(02:36:54), 18-30 lat Szymon Zagórski, XTRA-
BIKE (01:59:30), 31-44 lat Tomasz Łukawski, 
XTRABIKE (01:42:08);
45 lat i więcej: Zbigniew Turczyński, CYKLO-
SPORT Bolesławiec (01:49:51).
Najstarszym uczestnikiem zawodów był 76-letni 
Niemiec Hans Groth. Zawody zorganizowało Sto-
warzyszenie Via Sudetica we współdziałaniu z sa-
morządem miejskim i powiatowym.

• 25 września w BOK-MCC została otwarta nowo-
cześnie wyposażona kameralna sala kinowa na 49 
miejsc, utworzona w wyniku pomniejszenia galerii 
Długa. Otwarciu towarzyszyła wystawa plakatów 
filmowych z lat 80. XX wieku, udostępnionych 
przez Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji.  
Bolesławiecka kameralna sala kinowa należy do 
Sieci Polskich Kin Cyfrowych. Całkowity koszt 
nowej sali wyniósł 386 000 zł, zadanie sfinanso-
wane zostało ze środków Gminy Miejskiej Bole-
sławiec oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 
który na dofinansowanie wyposażenia sali przeka-
zał 115 300 zł.

• Miasto Bolesławiec otrzymało tytuł „Lider zrów-
noważonego gospodarowania przestrzenią”  
w I Ogólnopolskim Konkursie Miast w katego-
rii miast powiatowych. Wyróżnienie to odebrała 
Marta Gęsikowska, p.o. kierownika Referatu Go-
spodarki i Informacji Przestrzennej, podczas XII 
Kongresu Miast Polskich w Wejherowie w dniach 
25-26 września.
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       18 września - jubileusz V wieków wodociągów i kanalizacji w Bolesławcu
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• W dniach 25-28 września w Bolesławcu odbyła się 
XXIII Bolesławiecka Trzydniówka Brydża Spor-
towego (trwająca 4 dni) z udziałem czołowych 
brydżystów z Czech, Litwy, Polski i Niemiec.  
W jej ramach rozegrano:
- 25 września w Galerii przy ul. Zgorzeleckiej  
- II Drużynowy Puchar Euroregionu Nysa, w 
którego finale drużyna z Polski pokonała Niem-
ców 14:12 oraz turniej Vip & Master, w którym  
I miejsce zajęła para Rob Helle - Antoni Ochot;
- 26 września w sali sportowej I Liceum Ogólno-
kształcącego - Grand Prix Dolnego Śląska mło-
dzieży szkolnej, zakończone zwycięstwem pary: 
Norman Lippik i Mateusz Stachów z Bolesławiec-
kiego Klubu Brydżowego;
- w dniach 26-27 września - Otwarte Mistrzostwa 
Polski Teamów systemem Pattona - I miejsce zdo-
była ERA: Andrei Arlovich, Paweł Jassem, Erikas 
Vainikonis, Piotr Zatorski;
- 28 września - turniej z cyklu Budimex Grand Prix 
Polski Par, w którym zwyciężyli Dominik Filipo-
wicz (Consus Kalisz) i Wojciech Gaweł (Bridge24.
pl Warszawa), a najlepsza para z Bolesławca (Ra-
fał Molenda i Waldemar Siuda) zajęła 33 miejsce 
wśród 187 startujących par.
Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: 
marszałek województwa dolnośląskiego, starosta 
bolesławiecki i prezydent Bolesławca, a dofinan-
sowali ją: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Starostwo Powiatu Bolesławiec-
kigo i Gmina Miejska Bolesławiec. Dyrektorem 
trzydniówki był prezes Bolesławieckiego Klubu 
Brydżowego Jarosław Molenda.

• 26 września w Muzeum Ceramiki zorganizowa-
no Muzealne Dorzynki, w ramach których dzieci 
z miejscowych szkół i przedszkoli uczestniczyły 
w warsztatach i pokazach oraz obejrzały występy 
dziecięcych zespołów ludowych grupy z SP 4 oraz 
ZPiT Ziemia Bolesławiecka.

• 26 września w Gimnazjum Samorządowym  
nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesław-
cu obchodzono 75 rocznicę powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego. Młodzież wraz z nauczy-
cielami przygotowała montaż słowno-muzyczny 
„Gdzie są kwiaty z tamtych lat”.

• 26 września w ogrodzie MDK w Bolesławcu uro-
czyście odsłonięto obelisk z tablicą upamiętniają-
cą księdza Paula Sauera, ostatniego niemieckiego 
proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny i św. Mikołaja. Po Mszy św. od-

prawionej w kaplicy Domu Dziecka pw. św. Józefa 
(gdzie 24 czerwca 1946 r. zmarł ks. P. Sauer) od-
słonięcia tablicy dokonali wspólnie: starosta bole-
sławiecki Dariusz Kwaśniewski i przewodniczący 
Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg Peter 
Börner. Obelisk poświęcił ks. Bernhardt Arndt,  
a modlitwy odmówiono w językach: polskim  
i niemieckim. Szczególnymi uczestnikami uroczy-
stości było dwoje niemieckich mieszkańców Bole-
sławca więzionych w 1946 r. w budynku Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (obec-
ny budynek MDK) jednocześnie z ks. P. Sauerem: 
Hildegard Möbius z domu Rothe (miała wtedy 14 
lat) i Arno Pohl (miał wtedy 12 lat). Oprócz oko-
licznościowych przemówień zebrani wysłuchali 
też dwóch pieśni w wykonaniu dziecięcej scholi 
Cor Dei z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu.

• 27 września w sali sportowej I Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolesławcu został rozegrany Tur-
niej Koszykówki Chłopców o Puchar Borów Dol-
nośląskich. Udział wzięły zespoły z: Bolesławca, 
Jeleniej Góry, Kościana i Nowej Soli. I miejsce 
wywalczył BC Obra Kościan. Turniej zorganizo-
wał Klub Koszykówki Starbol Bolesławiec pod 
patronatem starosty bolesławieckiego.

• 27 września w Trzebieniu został uroczyście otwar-
ty nowo wybudowany Dom Ludowy, któremu 
nadano nazwę Jarzębina. Z tej okazji na scenie 
wystąpiły lokalne zespoły artystyczne i soliści,  
a gwiazdą wieczoru była Eleni - polska piosenkar-
ka greckiego pochodzenia.

• Od 29 września do 7 października w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesław-
cu przebywała grupa 10 uczniów z opiekunami  
z Polskiej Szkoły im. Karoliny Lanckorońskiej  
w Nowym Rozdole koło Lwowa na Ukrainie. Spo-
tkanie było realizacją projektu „Bogactwo kultur 
dziedzictwem Europy - międzynarodowa wymia-
na młodzieży” w ramach zadania publicznego 
„Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” wspie-
ranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

PAŹDZIERNIK

• 2 października w sali kina Forum w Bolesławcu 
wystąpił Royal Russian Ballet z Charkowa (Ukra-
ina) ze spektaklem „Romeo i Julia”.

• 3 października w galerii Teatru Starego w Bole-
sławcu odbył się wernisaż wystawy malarstwa 
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19-letniej bolesławianki Agnieszki Sobierajskiej 
„Moje sny, moje myśli…”.

• 8 października w Sali Rajców bolesławieckiego 
Ratusza odbyła się promocja VI edycji „Rocznika 
Bolesławieckiego”.

• 8 października w sali kina Forum w Bolesławcu 
odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Przed-
szkolaki bawią się w teatr”. W przedstawieniu 
„Bajkowa podróż przedszkolaków” wystąpiły 
dzieci z dwóch bolesławieckich przedszkoli - nr 1 
i nr 7 oraz dwóch przedszkoli czeskich - z Lázní 
Libverda i Novégo Města pod Smrkiem. 

• 6-letnia bolesławianka Natalia Mysiak, uczest-
niczka zajęć w pracowni plastycznej BOK-MCC 
prowadzonych przez Stanisławę Wojdę-Pytlińską, 
zdobyła główną nagrodę w 14. Międzynarodowym 
Konkursie Rysunku Dziecięcego w Japonii.

• 11 października w sali sportowej Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 2 w Bolesławcu odbyły się XXXIII 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo Olim-
pijskim. Udział wzięło w nich ponad 100 zawod-
ników z całej Polski. Mistrzostwa zorganizował 
bolesławiecki Ludowy Międzyszkolny Klub Spor-
towy Gladius. Zawodniczka LMKS Gladius Pau-
lina Stojanowska zdobyła srebrny medal i tytuł 
Wicemistrzyni Polski Seniorek w kategorii do 46 
kg. Prezydent Bolesławca Piotr Roman za wkład 
wniesiony w rozwój tej dyscypliny sportu został 
odznaczony Brązową Odznaką Polskiego Związ-
ku Taekwondo Olimpijskiego przez prezesa PZTO 
Artura Chmielarza. 

• 17 października w Dziale Ceramiki Muzeum  
Ceramiki w Bolesławcu odbyło się seminarium 
poświęcone kolekcjonowaniu dawnych wyrobów 
rzemieślniczych, a w Dziale Historii Miasta - wer-
nisaż wystawy „Dawne rzemiosła w obiektywie 
Karla Hnika” (czeskiego artysty fotografika).

• 18 października Ochotnicza Straż Pożarna  
w Tomaszowie Bolesławieckim otrzymała nowy 
samochód pożarniczy marki Iveco Eurocargo,  
zakupiony z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka. 
Nowy pojazd zastąpił wysłużonego 36-letniego 
Mercedesa 1113. Uroczyste przekazanie samocho-
du poprzedziła Msza św. w kościele Św. Jadwigi 
Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim.

• W ramach Wrocławskich Spotkań Teatrów Jed-
nego Aktora (WROSTJA 2014) w Teatrze Starym  
w Bolesławcu odbyły się trzy spektakle:
- 20 października - Birute Mar „Słowa na piasku”,
- 21 października - Janati Souad „Maya”,

- 22 października - Bogusław Kierc „To wszystko”.
• 24 października w galerii BOK-MCC odbył się 

wernisaż wystawy prac bolesławianki Jolanty Du-
szy „Kawą malowane”. Prace przedstawiały wi-
doki Bolesławca, krajobrazy, kwiaty, zwierzęta. 
Podczas wernisażu Jolanta Dusza zaprezentowała 
malowanie kawą rozpuszczalną, a członkinie Sto-
warzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Rodzin 
oraz Przyjaciół częstowały gości kawą przygoto-
waną po bośniacku.

• 24 października w Centrum Integracji Kulturalnej 
Orzeł w Bolesławcu uczniowie Gimnazjum Sa-
morządowego nr 3 wraz ze swoimi rówieśnikami 
z Acuto i Vallecorsa (włoskich miast partnerskich 
Bolesławca) zaprezentowali wspólnie przygoto-
wany, podczas tygodniowego pobytu gości w Bo-
lesławcu, spektakl w języku angielskim, zatytuło-
wany „Tell me a story”. Był to jeden z elementów 
realizowanego przez szkoły tych miast projektu 
„Wonderland” („Kraina Cudów”) współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
programu Erasmus.

• 29 października na bolesławieckim Rynku została 
uroczyście odsłonięta ławka ceramiczna autorstwa 
artysty ceramika Mateusza Grobelnego. Ławka 
waży ok. 700 kg i ma wymiary 260 x 120 x 120 
cm.

LISTOPAD 

• 5 listopada w trakcie XXXVII sesji Rady Gminy 
Bolesławiec uhonorowano małżeństwa, które ob-
chodziły jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego 
(Diamentowe Gody) - Ludwika i Franciszek Mu-
cha z Kruszyna oraz małżeństwa, które obchodziły 
jubileusz 50-lecia pożycia (Złote Gody) - Micha-
lina i Kazimierz Grabowscy z Golnic oraz Elż-
bieta i Stanisław Horodeccy z Rakowic. Jubilaci 
otrzymali listy gratulacyjne od prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Gratulacje i życzenia złożyli 
również: wójt Andrzej Dutkowski i przewodniczą-
cy rady Bogusław Uziej.

• 5 listopada w II Liceum Ogólnokształcącym  
w Bolesławcu otwarta została Galeria Retro-Radio  
im. Bohdana Pielińskiego. Zgromadzono w niej 
część prywatnej kolekcji zabytków radiotechniki 
i urządzeń pokrewnych tego bolesławieckiego ko-
lekcjonera.

• 6 listopada w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzy-
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skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park,  
z udziałem wiceministra gospodarki Ilony Anto-
niszyn-Klik, odbyło się uroczyste otwarcie hali 
produkcyjnej o powierzchni 2500 m2 (można ją 
dzielić na mniejsze moduły) z 250 m2 powierzchni 
biurowej. 

• 7 listopada w galerii MDK w Bolesławcu odbył 
się wernisaż prac powstałych podczas dwóch 
wakacyjnych plenerów: malarsko-rysunkowego  
w Sosnówce i ceramicznego w Zakładach Cera-
micznych Bolesławiec oraz fotografii Magdaleny 
Przebiędy „Duchy Natury”.

• 8 listopada w Ocicach uroczyście oddano do użyt-
ku Dom Ludowy. W trakcie uroczystości na scenie 
wystąpili uczniowie miejscowej Szkoły Podsta-
wowej, Zespół Śpiewaczy Ocice, a jako gwiazda 
wieczoru - zespół Chrząszcze z Gliwic (grający 
muzykę lat 60.).

• Oliwia Ziembikiewicz, 11-letnia zawodniczka bo-
lesławieckiego Klubu Sportów Walki Gladiator, 
wywalczyła srebrny medal w formule Light Con-
tacts na Mistrzostwach Świata WKF (World Kick-
boxing Federation) w Pradze (Republika Czeska) 
w dniach 10-15 listopada. W maju br. O. Ziembi-
kiewicz zdobyła tytuł wicemistrzyni świata w bok-
sie tajskim.

• 10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości, w Centrum Integracji Kulturalnej 
Orzeł w Bolesławcu został zaprezentowany pro-
gram słowno-muzyczny „Wolność - kocham, ro-
zumiem…” przygotowany przez Gimnazjum Sa-
morządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 
i BOK-MCC.

• 11 listopada obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości w Bolesławcu rozpoczęła Msza św. od-
prawiona w intencji Ojczyzny w Bolesławieckiej 
Bazylice Maryjnej, następnie na Rynku z udziałem 
Kompanii Honorowej 23. Śląskiego Pułku Artyle-
rii według ceremoniału wojskowego wciągnięto 
flagę państwową na maszt, odegrano hymn pań-
stwowy, przemówienie okolicznościowe wygłosił 
starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski, od-
czytano Apel Poległych i oddano salwę honorową. 
Na zakończenie w Teatrze Starym zaprezentowa-
ny został program patriotyczny. Obchody zorga-
nizowało Starostwo Powiatowe i Parafia Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja  
w Bolesławcu. 

• Muzeum Ceramiki w Bolesławcu otrzymało pre-
stiżową międzynarodową nagrodę im. Wernera 

Coblenza, nadawaną przez fundację Pro Archa-
eologia Saxoniae za projekt „U źródeł bolesła-
wieckiej ceramiki. Bolesławiec jako jeden z ośrod-
ków garncarstwa środkowoeuropejskiego od XV 
do XVII w.” Projekt był realizowany we współpra-
cy z 3 muzeami z Niemiec: Schlesisches Museum 
zu Görlitz, Sächsisches Landesamt für Archäolo-
gie, Dresden oraz Kunstgewerbemuseum Schloss 
Pillnitz.

• 12 i 13 listopada Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze 
rozpatrywał złożony w trybie wyborczym przez 
kandydata na prezydenta Bolesławca Piotra Roma-
na wniosek, w którym domagał się on udzielenia 
na drodze sądowej ochrony przed nieprawdziwy-
mi - jego zdaniem - wypowiedziami kandydata na 
prezydenta Bolesławca Piotra Żaka, dotyczącymi 
wysokości podatków lokalnych (w wywiadzie  
z 9 października Piotr Żak powiedział: „podatki 
ustanowione wolą obecnej Rady Miasta i prezy-
denta są na maksymalnym poziomie”). Na rozpra-
wie w dniu 13 listopada pełnomocnik Piotra Ro-
mana wycofał wniosek, wobec czego sąd umorzył 
postępowanie i obciążył wnioskodawcę kosztami 
procesu sądowego.

• 15 listopada w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
została otwarta wystawa „Bolesławiecka cerami-
ka artystyczna w XVIII i XIX w.”. Pokazano na 
niej dzbany żeberkowane, tzw. „melony” oraz 
pokryte brązowym szkliwem naczynia zdobione 
plastycznymi nakładkami (ponad 650 obiektów) 
pochądzące z 23 muzeów z kraju i zagranicy oraz 
kolekcji prywatnych. Wystawie towarzyszył po-
nad 350-stronicowy, trójjęzyczny (polsko-czesko-
-niemiecki) barwnie ilustrowany katalog.

• 16 listopada w całym kraju odbyły się wybory sa-
morządowe. 
 Komitety wyborcze, które ubiegały się o mandaty 
w Radzie Miasta Bolesławiec i w Radzie Powia-
tu Bolesławiec (i zdołały wprowadzić tam swoich 
radnych) uzyskały w głosowaniu następujące wy-
niki (kolejność według numerów list):
 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 
do Rady Miasta Bolesławiec nie zgłosił kandyda-
tów, do Rady Powiatu Bolesławiec zdobył 4473 
głosy (17,23%), 
 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość do 
Rady Miasta Bolesławiec - 1414 głosów (11,46%), 
do Rady Powiatu Bolesławiec - 3498 głosów 
(13,47%), 
 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Ra-
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       15 listopada - Otwarcie wystawy „Bolesławiecka ceramika artystyczna w XVIII i XIX w.”
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zem do Rady Miasta Bolesławiec - 1669 głosów 
(13,53%), do Rady Powiatu Bolesławiec - 3692 
głosów (14,22%),
- Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Bolesła-
wiecka do Rady Miasta Bolesławiec - 2423 głosy 
(19,64%), do Rady Powiatu Bolesławiec - 4475 
głosów (17,24%),
- Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Romana do 
Rady Miasta Bolesławiec - 3926 głosów (31,83%), 
- Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samo-
rządowa Powiatu Bolesławieckiego do Rady Mia-
sta Bolesławiec - 2005 (16,25%), do Rady Powiatu 
Bolesławiec - 4613 (17,77%),
- Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarze  
w Powiecie Bolesławieckim do Rady Miasta Bole-
sławiec nie zgłosił kandydatów, do Rady Powiatu 
Bolesławiec - 4909 (18,91%).
 W wyborach prezydenta Bolesławca zwyciężył 
w I turze Piotr Roman (zgłoszony przez KWW 
Piotra Romana), który otrzymał 6713 spośród 13 
273 ważnie oddanych głosów (52,03%). Kontr-
kandydatami byli (w kolejności według ilości zdo-
bytych głosów): Maciej Małkowski (zgłoszony 
przez KWW Ziemia Bolesławiecka) - 3932 głosy 
(30,45%), Piotr Żak (zgłoszony przez KWW Plat-
forma Samorządowa Powiatu Bolesławieckiego) - 
1234 (9,56%), Szymon Pogoda (zgłoszony przez 
KW PiS) - 863 głosy (6,68%), Przemysław Mosz-
czyński (zgłoszony przez KWW Wasza Rada) - 
165 głosów (1,78%). 
 W wyborach do Rady Miasta Bolesławiec man-
daty zdobyli:
 - z KWW Piotra Romana: Adam Biesiadecki, Le-
szek Chudzik, Dariusz Filistyński, Renata Fredyk, 
Eugeniusz Jabłoński, Jan Jasiukiewicz, Eugeniusz 
Kowalski, Jarosław Kowalski, Łukasz Jaźwiec, 
Dariusz Mucha, Mirosław Sołtyszewski, Alojzy 
Skóra, Jan Stasiak, Andrzej Żuk,
 - z KWW Platforma Samorządowa Powiatu Bole-
sławieckiego: Ariel Fecyk, Piotr Klasa, Arkadiusz 
Krzemiński,
 - z KWW Ziemia Bolesławiecka: Zdzisław Abra-
mowicz, Łukasz Molak, Stanisław Wiącek,
 - z KW Prawo i Sprawiedliwość: Bogdan Biernat.
 W wyborach do Rady Powiatu Bolesławiec man-
daty zdobyli:
 - z KW Polskie Stronnictwo Ludowe: Michał Bo-
janowski, Ryszard Kawka, Zbigniew Mitera, Ewa 
Sondaj, Ewa Suchecka,
 - z KWW Platforma Samorządowa Powiatu Bole-

sławieckiego: Kazimierz Gawron, Jan Kozak, Da-
riusz Kwaśniewski, Ewa Potyszka, Karol Stasik,
 - z KWW Ziemia Bolesławiecka: Janusz Kozioł, 
Maciej Małkowski, Józef Potyszka, Antoni Stec,
 - z KWW Gospodarze w Powiecie Bolesławiec-
kim: Władysław Bakalarz, Józef Król, Janusz Pu-
zio,
 - z KWW SLD Lewica Razem: Stanisław Chwoj-
nicki, Ryszard Kalus,
 - z KW Prawo i Sprawiedliwość: Jacek Rozpę-
dowski, Jan Russ.
 W wyborach wójta Gminy Wiejskiej Bolesławiec 
zwyciężył w I turze Andrzej Dutkowski (zgłoszo-
ny przez KWW Andrzeja Dutkowskiego), który 
otrzymał 2889 spośród 5021 ważnie oddanych 
głosów (59,95%). Kontrkandydatem był Krzysztof 
Zatylny (zgłoszony przez KWW Dobra Gmina), 
który otrzymał 1930 głosów (40,95%). 
 Do Rady Gminy Wiejskiej Bolesławiec zostali 
wybrani: Henryk Borucki, Andrzej Chudzik, Bo-
żena Długosz, Rozalia Gajewska, Michał Gajew-
ski, Rafał Janiec, Anetta Kamińska, Ryszard Ka-
prawy, Grażyna Łucka, Agnieszka Miszkiewicz, 
Henryk Ostrowski, Andrzej Szwedo, Beata Tofil, 
Bogusław Uziej, Krystyna Wójtowicz.
 W wyborach burmistrza Miasta i Gminy Nowo-
grodziec zwyciężył w I turze Robert Relich (zgło-
szony przez KWW Roberta Relicha), który otrzy-
mał 2682 spośród 5000 ważnie oddanych głosów 
(55,31%). Kontrkandydatami byli: Józef Kata 
(zgłoszony przez KWW Platforma Samorządowa 
Powiatu Bolesławieckiego) - otrzymał 1538 gło-
sów (31,72%) i Tadeusz Zarembecki (zgłoszony 
przez KKW SLD Lewica Razem) - 629 głosów 
(12,97%). 
 Do Rady Gminy Nowogrodziec zostali wybrani: 
Aneta Bochenek, Kazimierz Czerniak, Ryszard 
Jaworski, Mirosław Kędzia, Katarzyna Kiecenka, 
Arkadiusz Kosior, Artur Kozioł, Mirosław Kru-
szelnicki, Stanisław Łaniocha, Piotr Nieratka, Jó-
zef Pełka, Krzysztof Sadowski, Barbara Sikora, 
Antonina Szelechowicz, Barbara Wójtowicz.
 Wójtem Gminy Osiecznica został wybrany Wal-
demar Nalazek (zgłoszony przez KWW Walde-
mara Nalazka), który otrzymał 2172 spośród 2497 
ważnie oddanych głosów (86,98%). Nie było 
kontrkandydatów.
 Do Rady Gminy Osiecznica zostali wybrani: Elż-
bieta Armata, Wiesław Broszko, Łukasz Brzezow-
ski, Zofia Erhardt, Roman Kołotyło, Daria Korta, 
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Mariusz Kowalski, Piotr Koza, Mirosław Kusy, 
Leszek Prusak, Kazimierz Rowiński, Jadwiga Ry-
bicka, Alina Siemianowska, Adolf Wilk, Włady-
sław Zieliński.
 Wójtem Gminy Warta Bolesławiecka został wy-
brany Mirosław Haniszewski (zgłoszony przez 
KWW Nasz Człowiek - Pewna Przyszłość), któ-
ry otrzymał 2483 spośród 3018 ważnie oddanych 
głosów (82,27%). Nie było kontrkandydatów.
 Do Rady Gminy Warta Bolesławiecka zostali wy-
brani: Krzysztof Boluk, Stanisław Borucki, Józef 
Bram, Roman Dziedziczak, Natalia Fekete, Tade-
usz Hałuza, Marcin Kowal, Danuta Kowalewska, 
Robert Kubusiak, Ewa Kulig, Zenon Lisiewicz, 
Adam Maksymczyk, Magdalena Olbrych, Józef 
Słobodzian, Michał Warchoł.
 W wyborach wójta Gminy Gromadka zwyciężył 
w I turze Dariusz Pawliszczy (zgłoszony przez 
KWW Dariusza Pawliszczy), który otrzymał 1820 
spośród 2953 ważnie oddanych głosów (61,63%). 
Kontrkandydatami byli: Piotr Andruchowski 
(zgłoszony przez KWW Piotra Andruchowskiego), 
który otrzymał - 478 głosów (16,85%), Elżbieta 
Rozpendowska (zgłoszona przez KW PiS) - 394 
głosy (13,89%), Jan Skrzypek (zgłoszony przez 
KWW NPG Jana Skrzypka) - 98 głosów (3,45%), 
Andrzej Kaźmierczak (zgłoszony przez KWW 
Grażyny Kaźmierczak) - 47 głosów (1,66%). 
 Do Rady Gminy Gromadka zostali wybrani: 
Teofila Broszkiewicz, Halina Deberna, Marianna 
Drozdek, Halina Gortych, Piotr Humecki, Piotr 
Kinaj, Krzysztof Król, Tomasz Kwiatkowski, Jó-
zef Liszcz, Ryszard Lasak, Antoni Łukasiewicz, 
Artur Marzec, Piotr Mikołajczak, Fryderyk Olek-
sy, Stanisław Stróżyński.
 Spośród kilku mieszkańców Ziemi Bolesławiec-
kiej kandydujących do Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego radnym został wybrany Cezary 
Przybylski zgłoszony przez Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska.
 Zjawiskiem niespotykanym we wcześniejszych 
wyborach samorządowych była tym razem duża 
ilość głosów nieważnych - w głosowaniu do Rady 
Powiatu Bolesławiec przy frekwencji 44,66% 
wśród 31 767 kart wyjętych z urny aż 5807 
(18,28%) stanowiły głosy nieważne.

• 20 listopada Archiwum Państwowe we Wrocła-
wiu odebrało wyremontowany budynek przy  
ul. Bankowej 6b w Bolesławcu, w którym bę-
dzie się mieścił bolesławiecki oddział archiwum 

przeniesiony tu z Lubania. 1 grudnia Naczelna 
Dyrekcja Archiwów Państwowych powołała bole-
sławiecki oddział archiwum. Kierownikiem został 
Adam Baniecki, dotychczasowy kierownik Od-
działu Archiwum w Lubaniu.

• 20 listopada w sali kameralnej kina Forum w Bole-
sławcu zorganizowano pokaz filmów „Jasminum” 
i „Wymyk”. Był to pierwszy w Bolesławcu pokaz 
z audiodeskrypcją, przeznaczony dla osób niedo-
widzących i z napisami dla osób niedosłyszących. 
Impreza odbyła się przy wsparciu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
w ramach pierwszej edycji „Festiwalu Adapter. 
Film bez Barier” we współpracy z Fundacją na 
Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka. Pa-
tronat nad bolesławieckim pokazem objął Prezy-
dent Miasta Piotr Roman.

• 21 listopada w Kliczkowie, w domu w którym  
w latach 1948-1955 mieszkał bolesławianin Hen-
ryk Baranowski - reżyser teatralny i operowy, 
aktor, scenarzysta, scenograf, odsłonięta została 
tablica pamiątkowa. W trakcie wzruszającej uro-
czystości aktor Jerzy Janeczek (przyjaciel zmarłe-
go 27 lipca 2013 r. artysty) odczytał jego wiersz 
„Modlitwa”.

• 21 listopada w Teatrze Starym w Bolesławcu 
odbył się III Bolesławiecki Przegląd Kapel Ga-
rażowych zorganizowany przez Bolesławieckie 
Stowarzyszenie Aktywni, Parafię Wniebowzięcia 
NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu oraz MDK  
w Bolesławcu. Nagrodę główną ufundowało Sto-
warzyszenie Ziemia Bolesławiecka. Wystąpiło  
6 kapel rockowo-metalowych: Fragile (Oleśnica), 
Hype (Bolesławiec), Obsydian (Gryfów Śląski), 
Radcurie (Złotoryja), Sweety Kitty (Niedów/Za-
widów), Warbell (Siedlęcin). Zwycięzcą został 
zespół Obsydian, a najlepszymi indywidualnie: 
wokalista - Karolina Więcek (Warbell), gitarzysta - 
Marek Kozłowski (Hype), basista - Daniel Garliń-
ski (Obsydian), perkusista - Magdalena Kołodziej 
(Fragile). Gwiazdą wieczoru (występującą poza 
przeglądem) był zespół Luxtorpeda.

• 22 listopada kilkudziesięciu wolontariuszy z Bo-
lesławca i Nowogrodźca na bolesławieckim Ryn-
ku świętowało otwarcie bazy rodzin włączonych 
do Szlachetnej Paczki - ogólnopolskiego projektu 
organizacji pomocy rodzinom w trudnej sytuacji 
materialnej organizowanym przez Stowarzysze-
nie Wiosna. Opisy sytuacji 43 rodzin znalazły się 
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na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Już 
po kilku godzinach swoje rodziny z Bolesławca 
wybrało 6 darczyńców, a rodziny z Nowogrodźca  
- 3 darczyńców.

• 26 listopada na I sesji Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu przewodniczącą została wybrana Antoni-
na Szelechowicz.

• 27 listopada na I sesji Rady Gminy Bolesławiec 
przewodniczącym Rady został wybrany radny  
Bogusław Uziej.

• 28 listopada na I sesji Rady Gminy Warta Bolesła-
wiecka przewodniczącym został wybrany (po raz 
siódmy) Adam Maksymczyk.

• W Bolesławcu na terenie przy ul. Śluzowej zostało 
otwarte nowoczesne boisko wielofunkcyjne do gry 
w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręcz-
ną i tenisa ziemnego. Ta inwestycja o wartości ok. 
400 tys. zł została sfinansowana przez Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego z oszczędności  
i odsetek od obligacji.

GRUDZIEŃ

• 1 grudnia na I sesji Rady Miasta Bolesławiec  
VII kadencji przewodniczącym został wybrany Ja-
rosław Kowalski. Wiceprzewodniczącymi zostali 
wybrani: Alojzy Skóra i Renata Fredyk.

•  Na I sesji Rady Powiatu Bolesławiec przewod-
niczącym został wybrany Karol Stasik, a wice-
przewodniczącymi - Michał Bojanowski i Jan 
Kozak. Rada wybrała Dariusza Kwaśniewskiego 
na stanowisko starosty bolesławieckiego, Mariana 
Haniszewskiego na stanowisko wicestarosty oraz 
członków Zarządu Powiatu: Stanisława Chwojnic-
kiego, Kazimierza Gawrona i Zbigniewa Miterę. 
Po kilkumiesięcznej przerwie ponownie zostało 
utworzone stanowisko etatowego członka Zarządu 
Powiatu, które objął były wicestarosta Stanisław 
Chwojnicki (spotkało się to z ostrym sprzeciwem 
radnych opozycyjnych).

• 1 grudnia na I sesji Rady Gminy Gromadka prze-
wodniczącym został wybrany Krzysztof Król.

• 1 grudnia na I sesji Rady Gminy Osiecznica prze-
wodniczącym został wybrany Piotr Koza.

• Bolesławianin Tomasz Kozłowski wchodził  
w skład trzyosobowej Załogi Polskiej Stratosfery, 
która 3 grudnia nad Pułtuskiem, skacząc na spa-
dochronach z balonu na ogrzane powietrze (z wy-
sokości 10 600 m), pobiła dwa rekordy Europy: 
 w wysokości opuszczenia statku powietrznego i od-

ległości swobodnego spadania formacją trzyosobo-
wą. Po tym skoku dwaj piloci balonowi wznieśli się 
na wysokość ponad 11 000 m (balon stał się lżejszy  
o ok. 300 kg), ustanawiając rekord Polski.

• 3 grudnia MBP w Bolesławcu zorganizowała 
otwarte spotkanie z Janem Nowickim, które od-
było się w sali konferencyjnej BOK-MCC. Znany 
aktor mówił m.in. o swojej książce „Białe walce”.

• 4 grudnia w CIK Orzeł w Bolesławcu odbył się 
wieczór promujący książkę Grażyny Hanaf „Gar-
buska” - baśń dla dzieci i dla rodziców.

• 4 grudnia w auli II Liceum Ogólnokształcącego  
w Bolesławcu odbyło się międzypokoleniowe spo-
tkanie „Wspomnienia z polskiej Bośni” zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Reemigrantów z Bo-
śni, ich Potomków oraz Przyjaciół we współpracy 
z nauczycielami. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bo-
lesławieckiej zaprezentował tańce z terenu dawnej 
Jugosławii. W spotkaniu wzięła udział dr Gordana 
Đurđev-Małkiewicz, Serbka, pracownik naukowy 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie spotka-
nia prezentowana była wystawa „Dwie ojczyzny 
w jednym sercu” przedstawiająca historię Polaków 
w byłej Jugosławii.

• 4 grudnia Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zor-
ganizowała otwarte spotkanie z popularną pisarką 
Katarzyną Grocholą.

• 5 grudnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zo-
stała otwarta wystawa „Z konserwatorskiej dzia-
łalności muzeum” przygotowana we współpracy 
z Muzeum Karkonoskim we Vrchlabí (Czechy). 
Otwarcie wystawy poprzedzone było przeprowa-
dzeniem seminarium poświęconego konserwacji 
wyrobów rzemiosła artystycznego wykonanych ze 
szkła, giny i metali.

• 5 grudnia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu uro-
czyście wręczono nagrody zwycięzcom konkursu 
o nagrodę prezydenta Bolesławca na najlepszą 
pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii 
i współczesności miasta. Kapituła konkursu przy-
znała 3 nagrody:
- I nagrodę Bartoszowi Woźniewskiemu za pracę 
magisterską „Koncepcja zagospodarowania Dwor-
ca Wschodniego w Bolesławcu”,
- II nagrodę Agnieszce Szulc-Jednoróg za pracę 
magisterską „Monografia Szkoły Podstawowej nr 
8 w Bolesławcu”,
- III nagrodę Aleksandrze Kozioł za pracę „Hotel 
wraz z zagospodarowaniem terenu placu ks. J. Po-
piełuszki w Bolesławcu”.
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• 5 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu uro-
czyście ogłoszono wyniki konkursu Wolontariusz 
Roku 2014 Powiatu Bolesławieckiego. Zwycięz-
cami w poszczególnych kategoriach zostali:
- wolontariusz dorosły - siostra Anna Mikołajewicz 
(katechetka w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych w Bolesławcu),
- wolontariusz młodzieżowy - Kacper Szwed 
(uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesław-
cu),
- organizacja pozarządowa - Szkolne Koło PCK przy 
Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu,
- darczyńca - Ignacja Kisielewska-Maunder (wła-
ścicielka szkoły językowej Painted Bird).

• Od 6 grudnia w Muzeum Regionalnym w Choj-
nowie można było oglądać wystawę „Bronisław 
Wolanin 1937-2013. Ceramika” przygotowaną ze 
zbiorów Muzeum Ceramiki oraz Teresy Wolanin.

• 11 grudnia Dominik Zadora, zawodnik bolesła-
wieckiego Klubu Sztuk Walki Gladiator, walczył 
o tytuł mistrza świata K-1 federacji WKU (World 
Kickboxing and Karate Union) w Monachium 
(Niemcy) z Davidem Dardanem Moriną (Niem-
cem pochodzenia gruzińskiego). Zakontraktowany 
na 5 rund pojedynek zakończył się w II rundzie 
przegraną bolesławianina przez ko.

• Julia Gołębiowska, uczennica I Prywatnego Gim-
nazjum w Bolesławcu, zwyciężyła w IX Regional-
nym Festiwalu Twórczości Jacka Karczmarskiego 
zorganizowanym 11 listopada przez Liceum Ogól-
nokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. 
Zaśpiewała piosenki „Zegar” i „Rozmowa” przy 
akompaniamencie Sławomira Zimniaka, nauczy-
ciela I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu.

• 11 i 12 grudnia uczestnicy pracowni Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego BOK-MCC zaprezentowa-
li w sali kina Forum musical na podstawie bajki 
„Król Lew”. W realizacji tego przedsięwzięcia, 
którego pomysłodawczynią i reżyserką była Aga-
ta Pińczuk-Burdzy, wzięło udział ponad 150 osób,  
a prace nad jego przygotowaniem trwały prawie rok.

• 12 grudnia w Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu 
uroczyście otwarto nowy Oddział Zakaźny w za-
adaptowanym na ten cel budynku Zespołu Opieki 
Zdrowotnej. W kosztach remontu i wyposażenia 
(blisko 2 mln zł) partycypowały samorządy lokal-
ne (oprócz Gromadki i Nowogrodźca) oraz Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

• Roksana Salwerowicz z Teatru Re/Aktor Pracowni 
Teatralnej MDK w Bolesławcu została laureatką 

Ogólnopolskiego Turnieju Sztuk Recytatorskich 
Klubu Zapalonej Świecy, który odbył się w dniach 
12-14 grudnia w Opolu. Do udziału w turnieju 
była przygotowywana przez reżysera teatralnego  
- Anetę Ćwieluch.

• 13 grudnia Rejonowe Koło Pszczelarzy zorganizo-
wało w Galerii przy ul. II Armii Wojska Polskie-
go uroczyste obchody 60-lecia zorganizowanego 
pszczelarstwa na Ziemi Bolesławieckiej.

• Adam Fornal, wieloletni prezes Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  
w Bolesławcu, a od czerwca 2014 r. wicepre-
zes Zarządu Głównego PCK, został odznaczony  
Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

• 15 grudnia Cezary Przybylski został ponownie 
wybrany marszałkiem przez Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego. 

• 15 grudnia w Bibliotece Publicznej w Kruszynie 
odbyła się promocja książki Sebastiana Zielonki 
„Kruszyn miejsce niezwykłe”.

• 16 i 17 grudnia Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu zorganizowało warsztaty bożonarodzeniowe,  
w trakcie których uczestnicy poznawali różne 
techniki wykonywania ozdób świątecznych, zdo-
bili bombki oraz ozdoby wykonane z masy solnej.

• Nastąpiły zmiany własnościowe w Telewizji Lo-
kalnej Azart-Sat Sp. z o.o. w Bolesławcu: 60% 
udziałów odkupili pracownicy spółki od dotych-
czasowych współwłaścicieli: Krystyny Burchardt, 
Alicji Burchardt-Kubów i Pauliny Burchardt; 40% 
udziałów pozostało własnością Gminy Miejskiej 
Bolesławiec. Rezygnację z funkcji prezesa Zarzą-
du Spółki złożyła Alicja Burchardt-Kubów, a Rada 
Nadzorcza (której przewodniczącym pozostał Ma-
riusz Herba) wybrała nowego prezesa - Bogdana 
Mazurkiewicza. Kilka tygodni wcześniej została 
sprzedana Azart-Sat Sp. z o.o. (wszystkie udziały 
kupiła ogólnopolska sieć UPC Polska), mająca sie-
dzibę w Jeleniej Górze, będąca właścicielem m.in. 
bolesławieckiej „kablówki”, w której Telewizja 
Lokalna Azart-Sat Sp. z o.o. emitowała swoje pro-
gramy.

• Bolesławianie Julia Rozenbajgier - w kategorii 
młodzież i Henryk Lemka - w kategorii dorośli 
zdobyli III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
Ceramiony w Elblągu. Wręczenie nagród odbyło 
się 17 grudnia w trakcie wernisażu wystawy na-
grodzonych prac w Galerii Nobilis Centrum Spo-
tkań Europejskich Światowid w Elblągu.

• MBP w Bolesławcu została nagrodzona w III edy-
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cji Konkursu na najlepiej przeprowadzoną kam-
panię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkol-
nym 2013/2014.

• 19 grudnia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze stwier-
dził nieważność wyborów do rady Gminy Warta 
Bolesławiecka w okręgach nr 2 i nr 3 oraz wyga-
śnięcie mandatów radnych: Stanisława Boruckie-
go i Danuty Kowalewskiej. W związku z tym Wo-
jewoda Dolnośląski wydał zarządzenie w sprawie 
przeprowadzenia wyborów ponownych w tych 
okręgach wyborczych w dniu 22 lutego 2015 r.

• 19 grudnia na bolesławieckim Rynku po raz 
dwunasty została zorganizowana Bolesławiecka 
Gwiazdka Życzliwości - przedświąteczne spo-
tkanie mieszkańców z prezydentem Bolesławca. 
Poprzedził je Świąteczny Maraton Aerobiku, któ-
rego uczestniczki w strojach mikołajkowych po-
prowadził Artur Michułka. O godz. 18.00 został 
podany gorący barszcz oraz tradycyjne potrawy 
wigilijne (przygotowane przez bolesławieckich 
restauratorów). Kolędy grała Miejska Orkiestra 
Dęta. Jasełka zaprezentowali najmłodsi bolesła-
wianie z Miejskiego Przedszkola Publicznego  
nr 7. Koncertowali także członkowie Stowarzy-
szenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz 
Przyjaciół oraz Gminny Zespół Pieśni i Tańca Ju-
trzenka. Krakowski Teatr Uliczny Scena Kalejdo-
skop wystąpił ze spektaklem plenerowym. Harce-
rze przekazali Światełko Betlejemskie prezyden-
towi Bolesławca. Ogłoszono wyniki konkursu na 
Bożonarodzeniową Szopkę - spośród 63 szopek 
zwyciężyła wykonana przez Damiana Lisieckiego, 
która zdobyła 351 głosów. 

• 19 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 

się koncert charytatywny poświęcony zbieraniu 
pieniędzy na protezę dla 18-letniego Mateusza 
Bińczyckiego, który stracił nogę w wypadku dro-
gowym. Wystąpiła Maja Szymanowska z zespo-
łem. Koncert zorganizował Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.  
W tym dniu została też otwarta wystawa fotogra-
ficzno-malarska, na której swoje prace zaprezen-
towały uczestniczki zajęć pracowni plastycznej 
MDK - Paulina Kamińska i Roksana Salwerowicz.

• 22 grudnia na placu apelowym 23. Śląskiego Puł-
ku Artylerii odbyło się uroczyste przejęcie obo-
wiązków dowódcy tej jednostki przez ppłka Pawła 
Świtalskiego (wraz z objęciem tego stanowiska 
otrzymał awans na stopień pułkownika). Dotych-
czasowy dowódca płk Andrzej Lorenc został prze-
niesiony do służby w Szczecinie.

• Ukazały się dwa tomy poezji bolesławianki Stani-
sławy Jarmakowicz: „Porywy wiatru” i „Wiersze 
wybrane”. Od 2006 r. wydanych zostało łącznie  
8 tomów poezji tej autorki.

• Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu podał, że 
31 grudnia 2014 r. było zarejestrowanych 2799 
bezrobotnych (31 grudnia 2013 r. liczba ta wynosi-
ła 4000), w tym prawo do zasiłku miało 373 bezro-
botnych (odpowiednio 580). Liczba bezrobotnych 
przypadająca na 1 ofertę pracy wyniosła 17 (36),  
a stopa bezrobocia 9,1% (12,8%).

Opracowali: 
Magdalena Zientara i Edmund Maliński

19 grudnia - 12. Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości
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Anna Bober-Tubaj, Libor Dušek, Barbara Glinkowska, Johanna Kutschera, Jiří Louda, 
Tadeusz Orawiec, Oldřich Palata

BOLESŁAWIECKA CERAMIKA ARTYSTYCZNA W XVIII I XIX W. 
Katalog wystawy

Wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich
Bolesławiec – Jelenia Góra 2014, ss. 352

IX Recenzje i omówienia

Po raz kolejny Muzeum Ce-
ramiki w Bolesławcu we współ-
pracy z Karkonoskim Muzeum 
we Vrchlabí przygotowały impo-
nującą publikację będącą owo-
cem kilkumiesięcznych żmud-
nych badań historycznych. Tym 
razem międzynarodowy zespół 
muzealników (poza kustosza-
mi z Polski i Republiki Czeskiej  
w projekcie uczestniczyli bada-
cze z Schlesisches Museum zu 
Görlitz) zajął się opracowaniem 
spuścizny artystycznej bolesła-
wieckich wytwórni działających 
w XVIII i XIX wieku. Badania 
realizowano w ramach projektu 
Via Fabrilis - szlak tradycji rze-
mieślniczych II, a poza publikacją 
efekty prac ukazywała wystawa 
prezentowana w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
(listopad-grudzień 2014).

Publikacja przygotowana została w trzech języ-
kach (polskim, czeskim, niemieckim), co oczywiście 
wiąże się ze strategicznymi założeniami projektu  
i ma na celu umożliwienie dostępu do efektów na-
ukowych badań jak najszerszemu gronu zaintereso-
wanych. Wprowadzający tekst autorstwa wytrawnej 
badaczki i niestrudzonej popularyzatorki Anny Bo-
ber-Tubaj Zarys historii kamionki bolesławieckiej  
w XVIII i XIX wieku ukazuje nam bolesławiecki ośro-
dek garncarski w kontekście europejskim omawiane-
go okresu. Autorka zwięźle zarysowuje najistotniej-
sze kwestie związane z działalnością miejscowych 
cechów, trudnościami z jakimi się one borykały, 
nakreśla obszar handlowych wpływów oraz opisuje 
asortyment produkowanych wyrobów. Osobny frag-
ment poświęca wyjątkowo ważnym dla tutejszego 
środowiska postaciom: Carla Daniela Friedricha Ba-
cha, Ernsta Samuela Gottharda i Johanna Gottlieba 

Altmanna, którzy ukazali i stwo-
rzyli nowe możliwości rozwoju 
miejscowego rzemiosła wpro-
wadzając zarówno nowatorskie 
rozwiązania technologiczne, jak 
i odpowiadające aktualnym ten-
dencjom kształty naczyń i wzory 
dekoracji. Naczynia projektowa-
ne przez Altmanna - wyrafino-
wane formy, dekorowane białymi 
nakładkami, nawiązujące do an-
tycznych wzorów - sprawiły, iż 
bolesławiecką kamionkę zaczęto 
postrzegać nie tylko jako dobrej 
jakości garncarskie wyroby, ale 
szlachetne naczynia, wysokiej 
jakości rzemiosło artystyczne. 
Wiek XIX to okres prosperity dla 
coraz liczniejszych garncarskich 
wytwórni lokowanych w Bole-

sławcu i najbliższych okolicach. Jak podaje Anna 
Bober-Tubaj w 1893 roku było ich już 32, a zatrud-
nienie w nich znalazły 362 osoby. 

Jednym z zadań realizowanego projektu były 
kwerendy w zbiorach muzealnych i prywatnych 
mające na celu zebranie informacji o stanie posiada-
nia polskich, czeskich i niemieckich placówek oraz 
prywatnych kolekcjonerów. Informacje o zasobach 
zbiorów muzealnych Czech północno-wschodnich 
przygotował Libor Dušek, zaś stan posiadania bole-
sławieckich wyrobów w kolekcji Muzeum Północ-
noczeskiego w Libercu przedstawił Oldřich Palata. 
Dušek podkreśla, że bolesławieckie wyroby, które 
docierały na tereny czeskie u podnóży Karkonoszy, 
przez miejscowych nazywane „puclakami”, cieszyły 
się renomą i traktowane były najczęściej jako na-
czynia ozdobne, co w dużej mierze zadecydowało  
o tym, iż znaczna ich część ocalała, bowiem prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie traktowane były 
jak cenne przedmioty. W muzealnych kolekcjach re-
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gionalnych czeskich placówek udało się znaleźć po-
nad 100 obiektów, głównie szkliwionych na brązowo  
i zdobionych nakładkami kamionkowych dzbanów. 
W czeskich zbiorach badanych przez Duška znalazły 
się także naczynia z oryginalnymi, rzadko spotyka-
nymi motywami jak dzban zdobiony portretowymi 
profilowymi wizerunkami prawdopodobnie Marii 
Teresy i Franciszka I Stefana Lotaryńskiego (Karko-
noskie Muzeum we Vrchlabí) czy garnek ze sceną 
ukazującą polującego myśliwego z psem (Muzeum 
Miejskie w Hořicach). Omówiona przez Palatę ko-
lekcja z Liberca daje nam możliwość poznania także 
historii tych muzealnych zbiorów. Placówka powsta-
ła w 1873 roku, a dzięki licznym mecenasom w krót-
kim czasie zdołała zebrać interesujące i reprezenta-
tywne zbiory rzemiosła. Niemałą zasługę miał w tym 
znakomity badacz dziejów śląskiego szkła dr Gustav 
Pazaurek, który w latach 1892-1905 był kuratorem 
zbiorów libereckiego muzeum. Palata szczegółowo 
opisuje znajdujące się w kolekcji bolesławieckie wy-
roby wraz z historią ich pozyskania do zbiorów, co 
samo w sobie jest niezmiernie pouczającą lekturą. 

Zasadniczą część recenzowanej publikacji zaj-
muje katalog bolesławieckiej ceramiki artystycz-
nej z omawianego okresu prezentujący 662 obiek-
ty pochodzące zarówno z kolekcji muzealnych, jak  
i zbiorów prywatnych. Jego autorzy - Barbara Glin-
kowska i Tadeusz Orawiec - zaproponowali układ 
typologiczny oparty na podstawowym podziale wy-
różniającym zespół naczyń żeberkowanych i zespół 
wyrobów zdobionych dekoracją plastyczną. W ich 
obrębie badacze wyszczególnili kolejne typy we-
dług klucza spełnianych funkcji użytkowych. Mamy 
więc dzbany, dzbanki do kawy, imbryki, garnki, ku-
fle, butle, wazy, pojemniki, wazony i zespół variów,  
w którym znalazły się takie obiekty, jak kropielnicz-
ki, przybory do pisania, naczynia cechowe itp. Kla-
rownie przygotowany wzór noty katalogowej zawie-
ra podstawowe dane dotyczące obiektu. Składają się 
nań informacje o właścicielu (wraz z danymi inwen-
tarzowymi w przypadku obiektów muzealnych), wy-
miarach, zwięzły opis, charakterystyka zastosowa-
nych okuć, rodzaj użytego szkliwa oraz datowanie. 
Część katalogowa uzupełniona została fotografiami 
ilustrującymi wszystkie prezentowane obiekty. I za-
pewne ten fragment książki będzie najchętniej oglą-
danym i wertowanym przez czytelników, a zwłasz-
cza kolekcjonerów i miłośników bolesławieckiej 
kamionki. Jest to bowiem fantastyczne kompendium 
wiedzy, które będzie niezastąpioną „encyklopedią” 

i doskonałym źródłem dalszych badań porównaw-
czych, pozwalającym prześledzić kolejne etapy for-
malnych przemian bolesławieckich wyrobów.

Katalog zamyka obszerna bibliografia, która dla 
zainteresowanych może stać się dobrym punktem 
wyjścia do dalszych poszukiwań naukowych in-
formacji na temat bolesławieckiej kamionki. Warto 
podkreślić, że choć mamy do czynienia z sumiennie 
przygotowaną publikacją naukową, to jednak sposób 
zakomponowania części katalogu fotograficznego  
- zestawienie na rozkładówce małych fotografii i peł-
nostronicowych ujęć - sprawia, że książkę wertuje 
się z przyjemnością jak wydawnictwo albumowe. 

Katalog „Bolesławiecka ceramika artystyczna 
w XVIII i XX w.” jest kolejną tego typu publika-
cją przygotowaną przez zespół Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu we współpracy z badaczami z Czech 
i Niemiec. Poprzednie to: „Od rzemiosła do sztuki 
- bolesławiecka ceramika z wytwórni Reinholda” 
(2008), „U źródeł bolesławieckiej ceramiki. Bole-
sławiec jako jeden z ośrodków garncarstwa środko-
woeuropejskiego od XV do XVII w.” (2012), „Bo-
lesławiecka ceramika na drodze do nowoczesności. 
Wybrane aspekty działalności Zawodowej Szkoły 
Ceramicznej w latach 1897-1945” (2013). Łączy je 
wspólna szata graficzna wykorzystująca układ trzech 
obiektów na froncie okładki. Jest to jasny komunikat, 
że mamy tu do czynienia z serią publikacji i uznać 
należy ten pomysł za godny pochwały, pozwala bo-
wiem łatwo identyfikować wydawnictwa firmowane 
znakiem Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Nie wąt-
pię, że „seria” ta będzie miała swoje kolejne odsłony, 
na które już dziś czekam z niecierpliwością. 

Barbara Banaś
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Andrzej Olejniczak
WIELKA ARMIA NA DOLNYM ŚLĄSKU W 1813 ROKU

Oświęcim 2014, ss. 242
Praca dra Andrzeja Olej-

niczaka, która ukazała się  
w oświęcimskim wydawnictwie 
Napoleon V, specjalizującym się 
w tematyce wojenno-historycz-
nej, a zwłaszcza napoleońskiej, 
to książka warta zauważenia. 
Powstała w latach 2007-2012 
jako praca doktorska napisana 
i obroniona w Uniwersytecie 
Wrocławskim pod kierunkiem 
profesora Jerzego Maronia. Jej 
niewątpliwym atutem, o czym 
warto powiedzieć od razu, jest 
bogate wykorzystanie przez au-
tora materiałów archiwalnych, 
zwłaszcza zgromadzonych we 
francuskim archiwum wojsko-
wym w Vincennes pod Pary-
żem. Oprócz tego autor korzystał z dokumentów 
przechowywanych w Tajnym Pruskim Archiwum 
Państwowym w Berlinie-Dahlem, w znajdujących 
się w Polsce oddziałach terenowych Archiwum Pań-
stwowego w Zielonej Górze i Wrocławiu, a także  
z tych, które wydane zostały drukiem po polsku, nie-
miecku i francusku. Bibliografię książki uzupełnia 
obszerna i starannie dobrana literatura składająca się 
ze 100 pozycji w wymienionych wyżej językach.

„Wielka Armia na Dolnym Śląsku w 1813 r.” 
składa się ze wstępu, 3 rozdziałów merytorycznych, 
zakończenia, 9 aneksów, wykazu użytych skrótów 
oraz potrzebnego dla lepszego zrozumienia szcze-
gółów omówienia podstawowych jednostek wagi, 
pojemności, odległości i walut istniejących w 1813 
r. Przydatność tego typu dodatków trudno przecenić, 
zważywszy że praca jest skierowana do czytelnika, 
który niekoniecznie musi wykazywać się znajomo-
ścią szczegółów z epoki. Autor uwzględnił ten fakt 
także w tekście, starając się by był on zrozumiały 
nie tylko dla specjalistów i pasjonatów epoki napo-
leońskiej, ale też dla tych, którzy sporadycznie mają 
kontakt z historią.

W pierwszym rozdziale Andrzej Olejniczak 
zajął się najpierw dość krótkim omówieniem 
wydarzeń, które doprowadziły w czerwcu 1812 r. 
do rozpoczęcia przez Napoleona Bonaparte wojny 

z cesarstwem rosyjskim, przez 
niego samego ogłoszonej II Wojną 
Polską. Trzeba przyznać, że autor 
nie dał się ponieść tematowi  
- i słusznie, gdyż kwestie przyczyn 
wojny, jej przebiegu i klęski cesarza 
Francuzów omówione są szeroko 
w innych pracach, przedstawił je 
tylko na tyle, by zainteresowanych 
nimi czytelników zachęcić do 
dalszych poszukiwań, a swej pracy 
dać tylko niezbędne tło historyczne. 
Podobnej dyscypliny trzymał się 
w dalszych częściach rozdziału 
pierwszego, w których omówił, 
nieco tylko obszerniej, odtworzenie 
przez Napoleona Wielkiej Armii  
na początku 1813 r. i jej walki 
stoczone na Łużycach, które 

doprowadziły ją na Dolny Śląsk. Na szczególną 
uwagę zasługują w tej części pracy informacje na 
temat struktury wojsk francuskich, mobilizacji  
i organizacji, dzięki której była ona tak sprawnym 
narzędziem w rękach „Boga Wojny”.

Ostatnią część rozdziału pierwszego stanowi 
krótkie omówienie realiów ówczesnego Dolnego 
Śląska. Autor skupił się tu na bardzo skrótowym, 
może nawet zbyt skrótowym, przedstawieniu 
struktury administracyjnej tej krainy, jej sytuacji 
demograficznej i statusu politycznego. Następnie 
omówił, równie krótko, sytuację komunikacyjną 
tego obszaru niezwykle istotną z punktu widzenia 
prowadzenia działań wojennych. 

Rozdział drugi książki traktuje o rozmieszczeniu 
na Dolnym Śląsku, po 4 czerwca, głównych sił 
napoleońskich. Były to dwa korpusy kawalerii, 
sześć korpusów piechoty i jednostki wchodzące  
w skład garnizonu francuskiego twierdzy Głogów 
oraz stacjonujące osobno dwie dywizje tzw. 
Młodej Gwardii. Każdej z tych wielkich jednostek  
A. Olejniczak poświęcił osobny podrozdział,  
w którym omówił, siłą rzeczy nie nazbyt rozwlekle, 
wchodzące w ich skład jednostki - od szczebla dywizji 
do pułku, sporadycznie tylko również aż po kompanie 
i szwadrony, wraz z podaniem ich liczebności  
i zmian w niej w czasie stacjonowania na Dolnym 
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Śląsku. Opracowanie to pokazuje wyraźnie wysiłki, 
jakie podejmowali wówczas Francuzi korzystający 
z rozejmu dla uzupełnienia stanów etatowych 
jednostek i przygotowania ich do nieuchronnej 
dalszej walki. Wymienia też, co zaciekawić może 
zwłaszcza zainteresowanych historią lokalną 
czytelników, konkretne miejscowości, w których 
zakwaterowane były poszczególne pułki Wielkiej 
Armii. Kompleksowo przed A. Olejniczakiem nikt 
wcześniej nie podjął się takiego opracowania.

Ostatni, trzeci rozdział „Wielkiej Armii na Dol-
nym Śląsku w 1813 r.” omawia obciążenia, jakie na 
mieszkańców Dolnego Śląska nałożyła armia napo-
leońska po rozejmie zawartym w Pielaszkowicach. 
Przedmiotem rekwizycji i rabunku, typowego dla 
okresu wojen, była przede wszystkim żywność, gdyż 
nawet najlepiej zorganizowana i zaprowiantowana 
armia tej epoki nie była w stanie wyżywić się bez 
korzystania z lokalnych zasobów ziem, na których 
walczyła, bądź kwaterowała. A. Olejniczak pokazał 
więc najpierw skalę rekwizycji, rabunków czy wy-
muszeń, jakie towarzyszyły wkroczeniu Wielkiej 

Armii na Dolny Śląsk wiosną 1813 r., a następnie 
zajął się przedstawieniem obciążeń, jakie spadły na 
jego mieszkańców po zawarciu rozejmu 4 czerwca 
tego roku. Sam tylko Bolesławiec w czerwcu 1813 r. 
zapłacił ponad 2300 talarów, co stanowiło wówczas 
sumę bardzo wysoką, a było tylko jedną z kilku na-
łożonych tego lata na miasto kontrybucji.

Publikacja Andrzeja Olejniczaka stanowi przy-
kład opracowania znakomicie funkcjonującego na 
dwóch płaszczyznach. Jedną z nich jest historia epo-
ki napoleońskiej. Tu autor pracy dołożył swą małą, 
choć ważną cegiełkę, do lepszego i dogłębniejszego 
jej poznania. A chętnych do tego, mimo wzrastające-
go dystansu czasowego od epoki cesarza Francuzów, 
nie brakuje. Drugą płaszczyzną, na jakiej zaistniała 
ta pozycja, to dolnośląska historia regionalna. I z jej 
punktu widzenia „Wielka Armia na Dolnym Śląsku 
w 1813 r.” stanowi ważny wkład w poznanie czasów 
minionych.

Tomasz Głowiński

Joanna Sawicka, Zdzisław Abramowicz
GMINA GROMADKA. ZIEMIA LASÓW I KUŹNIC

Gromadka 2014, ss. 240

Została wydana następna 
książka, którą wójt Gminy Gro-
madka w swoim słowie wstęp-
nym określił jako przewodnik po 
gminie. Autorzy Joanna Sawicka 
i Zdzisław Abramowicz w swojej 
przedmowie wyszli nieco dalej 
poza termin przewodnik: Pra-
gnęliśmy jednak podkreślić, że  
w każdym przypadku staraliśmy 
się dotrzeć do wszelkich możli-
wych źródeł, informacji i zacho-
wać historyczną poprawność. 
Ta deklaracja oznacza, że mieli 
wobec książki nieco ambitniejsze 
zadanie. Już tytuły poszczegól-
nych rozdziałów są zapowiedzią, 
że ten tekst może mieć ambicje 
małej monografii. Oto one: 
1. Gminna geografia 
2. Nazwy wsi, ich położenie i nazwy miejscowe 
3. Z głębi wieków 
4. Strażnicy pamięci, świątynie i cmentarze 

5. Podziwu godne budowle i miej-
sca 
6. Życie gospodarcze 
7. Oświata i kultura 
8. Pod władztwem Marsa 
9. Ataki „czerwonego kura” i inne 
dramaty 
10. Wrzosowa Kraina 

Rozdział I przedstawia po-
dział administracyjny w latach po 
1945 r. Wydaje się jednak, że czy-
telnik oczekiwałby raczej więcej 
informacji o położeniu geogra-
ficznym tej części Dolnego Ślą-
ska i charakterystyki terenów 
pogranicza z Ziemią Lubuską, 
Niemcami i Czechami. Rozdzia-
ły II i III można by połączyć, aby 

tekst był bardziej przejrzysty dla odbiorcy. I w jed-
nym, i w drugim szczegółowo opisano nazewnictwo 
poszczególnych wsi, z całą wykładnią nazw niemiec-
kich. W rozdziale III ponownie omówiono wcześniej 
opisane miejscowości - ich historia, daty lokacji, za-
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łożyciele i ich dalsze losy. Była tu okazja, by podkre-
ślić ich przynależność jeszcze przed rokiem 1392 do 
Księstwa Świdnicko-Jaworskiego (autorzy wspomi-
nają o ostatniej księżnej Agnieszce). 

Rozdział IV w sposób szczegółowy prezentuje, 
zebraną przez autorów ogromną ilość epitafiów, które  
w historii Dolnego Śląska są ważnym źródłem histo-
rycznym. Czytelnik dowiaduje się, że w tym rejonie 
zachowało się ich bardzo dużo. Cenne jest to, że auto-
rzy dołożyli starań, aby udokumentować treść  bogatą 
dokumentacją fotograficzną. W rozdziale V znajdu-
jemy opisy naprawdę urokliwych miejsc i zabytków 
architektury (pałaców, rezydencji, które świadczą  
o zamożnych właścicielach tych ziem), co niewątpliwie 
zachęca do zwiedzania. Być może w przyszłości znajdą 
się sponsorzy, którzy przywrócą im dawny blask. 

Życie gospodarcze (jak informuje nas rozdział 
VI) już częściowo zapowiedziane w tytule książki 
(Kraina kuźnic) było, związane zarówno w okresie 
przed jak i po 1945 r., z charakterystycznym dla tego 
regionu kuźnictwem i odlewnictwem. Złoża rudy 
darniowej stały się bogactwem tej ziemi, a kuźnie 
i odlewnie żeliwa były ważnym źródłem utrzyma-
nia ludności. W rozdziale VII na szczególną uwagę 
zasługuje przedstawienie ludzi, którzy zasiedlili tę 
część naszego powiatu po 1945 r. Autorzy opisali 
trudne początki szkolnictwa, pasjonatów nauczycie-
li, odbudowę i rozwój szkół. Ukazali ludzi kultury  
i życie kulturalne na wsi. W tym miejscu została 
przedstawiona integracja ludności z różnych stron 

Europy. Brakuje jednak informacji o grupach wyzna-
niowych w gminie, a są tam liczni wyznawcy prawo-
sławia i grekokatolicy.

Z rozdziału VIII dowiadujemy się, że w tym re-
jonie nie było działań wojennych, ale rozlokowano 
obozy jenieckie, były miejsca pracy przymusowej, 
a po wojnie rozmieszczono wiele garnizonów woj-
skowych Armii Radzieckiej. Rozdział IX opowiada 
o różnych tragicznych wydarzeniach z przeszłości, 
jakie dotykały te ziemie (pożary, rozboje, zbrodnie, 
kradzieże...). Książkę kończy rozdział X - Wrzosowa 
Kraina. Gdyby autorzy, kosztem niektórych opisów 
w poszczególnych rozdziałach, więcej miejsca po-
święcili na zaprezentowanie wrzosowej krainy, to 
byłaby jeszcze większa zachęta dla czytelników do 
odwiedzenia tych pięknych miejsc, które są ewene-
mentem w tej części Polski. 

Czego mi zabrakło w tej publikacji? Chronologii 
historycznej Dolnego Śląska między rokiem 1392  
a 1945, co ułatwiłoby, szczególnie młodzieży szkol-
nej, uzupełnienia swojej wiedzy o Dolnym Śląsku. 
Język, którym posługują się autorzy w ostatnich 
rozdziałach, jest zbyt emocjonalny. Dużym niedopa-
trzeniem jest brak podpisów pod zdjęciami, bo to nie 
ułatwia czytelnikowi odbioru tekstu. 

Zaletą jest twarda oprawa, kredowy papier, liczne 
ilustracje. Dobrze, że para autorska Sawicka - Abra-
mowicz wzbogaca swoimi małymi monografiami 
naszą wiedzę o gminach powiatu bolesławieckiego  
i zachęca do jego zwiedzania. 

Zygmunt Brusiło

Sebastian Zielonka
KRUSZYN – MIEJSCE NIEZWYKŁE

Kruszyn 2014, ss. 100

Promocja publikacji „Kru-
szyn - miejsce niezwykłe” odbyła 
się 15 grudnia 2014 r. w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Kruszynie. Autorem 
jest Sebastian Zielonka, absol-
went historii Uniwersytetu Wro-
cławskiego, regionalista znany 
dzięki popularyzowaniu historii 
okolic na łamach lokalnych por-
tali informacyjnych. Książka 
została wydana dzięki pomocy 
i wsparciu finansowemu Gminy 
Bolesławiec.

Celem autora było dostar-

czenie przystępnej opowieści  
o dawnym i obecnym Kruszy-
nie, jego mieszkańcach i miej-
scach, wokół których koncentruje 
się życie. Publikacja składa się  
z dwóch zasadniczych rozdzia-
łów. Początkowy opisuje dzieje 
Kruszyna w sposób chronologicz-
ny, od lokacji do czasów współ-
czesnych. Podzielono go na trzy 
podrozdziały. W pierwszym naj-
większy nacisk położony został 
na przeszłość Godnowa - jednej  
z czterech oddzielnych osad, które 
tworzą obecny Kruszyn. Można 
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w nim znaleźć także informacje o kościołach, zakła-
dach i fabrykach działających przed wojną, a także 
opisy wydarzeń historycznych, których tłem stał się 
Kruszyn. Na uwagę zasługuje poświęcenie osobne-
go podrozdziału braciom morawskim. Dzięki temu 
autor podkreślił jedną z największych osobliwości 
Kruszyna. 

Druga część książki zaczyna się od opisu trudnych 
początków polskiego już Kruszyna po zakończeniu 
II wojny światowej. Autor skupia się między innymi 
nad pochodzeniem przybyłej tu ludności polskiej oraz 
odbudową zniszczonych budynków, w szczególności 
trzech obiektów, uważanych przez autora za wyjąt-
kowe dla dzisiejszego Kruszyna - pałacu, kościoła  
i szkoły podstawowej.

Niewątpliwym atutem publikacji jest bogata sza-
ta graficzna, na którą składają się przede wszystkich 
fotografie i przedwojenne widokówki. W wielu przy-
padkach zdjęcia są publikowane po raz pierwszy, 
ponieważ pochodzą z prywatnych zbiorów miesz-
kańców, którzy w ten sposób wnieśli swój wkład  
w powstawanie książki. Jeżeli jednym z celów autora 

było zaangażowanie ludzi w rekonstruowanie prze-
szłości swojej miejscowości, to w pewnym stopniu 
cel ten został osiągnięty. 

Jak każda rzecz wychodząca spod ręki ludzkiej, 
tak i ta posiada pewne niedoskonałości. Pierwszą, 
jaka rzuca się w oczy, jest słaba baza źródłowa doty-
cząca zwłaszcza historii przed 1945 r. Podobnie jest  
z opracowaniami. Innym zarzutem może być za-
chwianie proporcji w opisach, np. skupienie o wiele 
większej uwagi na Godnowie, przy pozostawieniu  
w cieniu pozostałych osad tworzących obecny Kru-
szyn. 

Książka Sebastiana Zielonki, pomimo iż nie jest 
opracowaniem naukowym, stanowi ważny wkład  
w poznawanie przeszłości dawnego Kruszyna. Po-
kazuje, że tradycyjna książka, napisana przystępnym 
językiem, z bogatą szatą graficzną wciąż stanowi 
atrakcyjne źródło wiedzy o przeszłości. Świadczą  
o tym tłumy na spotkaniu autorskim oraz duże zain-
teresowanie publikacją, widoczne zwłaszcza wśród 
mieszkańców wsi.

 Krzysztof Rajczakowski 

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Grzegorz Kozłowski, Józef Król
V WIEKÓW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOLESŁAWCU

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławiec 2014, ss. 72

Bolesławiec jest miastem, 
które może poszczycić się dłu-
gą, sięgająca końca XV w. tra-
dycją wodociągów, dlatego też  
w 2014 r. - pod patronatem ho-
norowym Prezydenta Miasta 
Piotra Romana - obchodzono 
pięciowiekową historię tej zdo-
byczy cywilizacji. Trwałym 
owocem jest także monografia 
miejskich wodociągów i kana-
lizacji autorstwa Józefa Króla, 
prezesa zarządu Przedsiaębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Bolesławcu; Grzegorza Ko-
złowskiego, prokurenta tej spół-
ki; Anny Bober-Tubaj, dyrektor 
Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu i Agaty Bojanowskiej, pra-
cownicy tej placówki. Choć rozpocząłem wymie-
nianie grona autorskiego od mężczyzn, robiąc ukłon  
w kierunku bezpośrednich „czynowników” fir-
my dla istnienia miasta nad Bobrem niezbędnej, 

niezmiernie mocno pragnę - nie 
tylko z recenzenckiego obowiąz-
ku - podkreślić znaczący udział  
w tej inicjatywie wydawniczej pań  
z bolesławieckiego Muzeum Cera-
miki, inspiratora i wykonawcy wie-
lu poczynań edytorskich dokumen-
tujących przeszłość i teraźniejszość 
Bolesławca. 

Dopełnieniem sieci wodocią-
gowej, doprowadzącej wodę do 
gospodarstw domowym jest sieć 
kanalizacyjna, odprowadzają-
ca ścieki. Taki związek istniał w 
mieście już w I połowie XVI w. 
- to wówczas, nawet na zurbani-
zowanym Śląsku - było ewene-
mentem. Opisane i zilustrowane 
w publikacji PWiK świadomie 

odwołało się do tej tradycji. Odnowiono niemiec-
ki monument z 1904 r. przywołujący powstanie 
sieci kanalizacyjnej w 1531 r. W przedstawianej 
przeze mnie publikacji grono autorskie przywołało  
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w wyodrębnionych ustępach etapy powstania i roz-
budowywania w przeszłości tych dwóch kluczowych 
sieci przesyłowych. Zadbano o stronę edytorską,  
wykorzystano bardzo dobry papier i dzięki temu hi-
storyczne ilustracje, reprodukcje dokumentów i map 
są bardzo wyraźne, zachęcają do lektury i analizowa-
nia. Ta część książki napisana jest profesjonalnie, ale 
i w stylu umożliwiającym komfortowy odbiór treści 
historycznych. Przy okazji czytelnicy - laicy mogą się 
dowiedzieć, jak skomplikowany jest problem wodno-
-ściekowy w organizmie miejskim i jakie trudności 
pokonać musieli mieszkańcy Bolesławca i jego go-
spodarze w czasach przed 1945 r. 

Zasadniczą jednakże część rozprawy zajmuje opi-
sanie dziejów instalacji wodociągowo-kanalizacyj-
nych po 1945 r., gdy poważnie zniszczone, dotych-
czas niemieckie, miasto zostało przejęte przez polską 

administrację. Po krótkim przedstawieniu stanu sieci 
w połowie 1945 r. w opracowaniu - nader bogato ilu-
strowanym kolorowymi zdjęciami (nierzadko niemal 
artystycznymi) i planami sieci - opisano „jak to się 
je”. Bo przecież na co dzień ludzie, niezwiązani bez-
pośrednio z zarządzaniem miejscowością i nie zainte-
resowani zawodowo sieciami przesyłowymi, bardzo 
niewiele wiedzą o ich funkcjonowaniu. Wszak i ja nie 
jestem specjalistą od spraw takich - woda jakoś do 
mego domu dopływa, ścieki gdzieś się podziewają... 
Teraz, po lekturze tej książki, sprawy podstawowe, 
związane z wodociągami, stały się jasne. Gorąco 
zachęcam do sięgnięcia po tę niewielką publikację. 
Bardzo poszerza ona wiedzę przeciętnego konsu-
menta o jakże niezbędnych na co dzień urządzeniach 
komunalnych. 

Grzegorz Strauchold

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk
50 LAT PLENERÓW CERAMICZNO-RZEŹBIARSKICH W BOLESŁAWCU

Bolesławiec 2014, ss. 78

Jubileuszowy katalog - to-
warzyszący wystawie prezen-
towanej w Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu (23 sierpnia - 30 
września 2014), której kuratorem 
była Krystyna Gay-Kutschen-
reiter - otwiera słowo wstępne 
czyniących honory gospodarza 
plenerowych spotkań i poplene-
rowych wystaw pań dyrektorek 
Anny Bober-Tubaj (Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu) i Ewy 
Lijewskiej-Małachowskiej (Bolesławiecki Ośrodek 
Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki). Po 
nich następują kolejne odsłony wspomnień kreślo-
nych przez związane z plenerowymi działaniami po-
staci. Piotr Wieczorek, prezes Zarządu Okręgu Wro-
cławskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, 
podkreśla, że inicjatywa stworzenia w Bolesławcu 
plenerowych spotkań była pomysłem twórców zwią-
zanych ze Związkiem, a sama organizacja, nawet  
w czasach stanu wojennego, nadal wspierała aktyw-
nie bolesławiecką inicjatywę. W ostatnich słowach 
Piotra Wieczorka pobrzmiewa lekkie rozżalenie, gdy 
konstatuje, iż dziś pełną pieczę nad organizacją im-
prezy przejął Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Autor 
z niepokojem pyta, na ile „wszechobecna komercja 

i jarmark” nie zdominuje autentycz-
nych działań artystycznych, wyra-
ża jednak nadzieję, że ceramiczne 
spotkania artystów z całego świata 
pozostaną ich ostoją. 

O korzeniach plenerowych 
działań nad Bobrem, rekonstru-
owanych z autopsji, niezmiernie 
interesująco pisze prof. Zbigniew 
Makarewicz. Poznajemy kulisy 
organizacyjne owych pierwszych 
zjazdów, które odbywały się u pro-

gu lat 60. w kilku dolnośląskich miejscowościach  
i jak notuje autor: Plener nie oznaczał radosnych  
figlów na łonie przyrody, przerywanych co pewien 
czas narysowaniem krajobrazowego widoku, lecz 
wakacyjny warsztat pracy w fabryce ceramiki,  
w warsztacie kamieniarskim lub odlewni metali. Nie-
mal natychmiast odczuwamy „ciężkość” i powagę 
twórczą owych zmagań, które dodatkowo wymagały 
od organizujących je artystów niebagatelnej umie-
jętności przekonywania do swoich pomysłów rzeszy 
urzędników rozmaitych szczebli. 

 Z perspektywy krytyka sztuki wspomina plenero-
we wydarzenia Ariadna Sarnowicz, która przez wie-
le lat opatrywała komentarzem powstające tu dzieła. 
Autorka stara się wypunktować istotne z punktu wi-
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dzenia pięćdziesięcioletniej historii elementy. Wy-
różnia osoby, które swoją pracą i zaangażowaniem 
przez lata współtworzyły bolesławieckie spotkania 
wymieniając w pierwszej kolejności ich inicjatora 
Jerzego Boronia, instytucjonalnego opiekuna Pio-
tra Wieczorka, prowadzące Bolesławiecki Ośrodek 
Kultury panie Danutę Maślicką, Ewę Zbroję i Ewę 
Lijewską-Małachowską, następnie kustoszki miej-
scowego muzeum panie Krystynę Paluch-Staszkiel, 
Teresę Wolanin i Annę Bober-Tubaj. Spośród działań 
opartych o strategie happeningu rozgrywającego się 
w miejskiej przestrzeni Sarnowicz przypomina akcję 
Pauliny Pokorny-Zięby „Tympanon”, działanie „We-
wnątrz” tria Abel-Kasperski-Ruhwald czy „Happy 
Tower” kazachskiego artysty Aleksandra Lwowicza. 
Do ważnych, inspirowanych przez uczestników ple-
nerów działań, przynależą także - zdaniem autorki - 
akcje wypału ceramiki, które odbywają się publicznie 
w specjalnie konstruowanych na tę okazję na bolesła-
wieckim rynku piecach. 

O swoim afekcie do ceramiki i kolekcjonerskiej 
pasji, która zrodziła się niejako poprzez kontakt  
z bolesławieckimi plenerami, pisze Ewa Han.  
W latach 80. jako dziennikarka tygodnika „Wiadomo-
ści” zawitała do Bolesławca, by przygotować relację  
z otwarcia poplenerowej wystawy. Podobnie jak 
Ariadna Sarnowicz, także Han próbuje nakreślić 
sumaryczny obraz plenerowych artystycznych dzia-
łań. Zwraca uwagę na wielość postaw, zmieniające 
się sposoby podejścia do ceramicznego tworzywa, 
istotę technologicznych i warsztatowych poszuki-
wań. Wspomnieniową część zamyka ze swadą na-
pisany tekst wieloletniej komisarz bolesławieckich 
plenerów Krystyny Gay-Kutschenreiter. Z mnogości 
wspomnień wyławia ona zaledwie parę uświadamia-
jąc czytelnikom, że praca kuratorska trwała na długo 
przed i długo po zakończeniu wakacyjnych, plene-
rowych zjazdów. A nieodżałowany turkusowy fiat 
126 P (też byłam jego pasażerem!) dzielnie służył 
pokonując kolejne kilometry w trakcie intensywnych 
przygotowań bazy noclegowej, urzędowych zezwo-
leń, dopieszczania uczestników, etc. 

Druga część jubileuszowego wydawnictwa po-

święcona została artystom - dowiedzieć się więc 
możemy kto komisarzował spotkaniom w kolejnych 
latach i kto w nich na przestrzeni owego półwiecza 
uczestniczył. Lista twórców jest długa - w sumie po-
nad 300 nazwisk. Część tę ilustrują nie tylko wybra-
ne dzieła z ostatnich dekad, lecz również interesują-
ce zdjęcia ukazujące twórców przy pracy. Zobaczyć 
możemy m.in. i wspomnianego już Jerzego Boronia 
i Krystynę Strużynę-Kunecką (komisarz w latach 
1980-1989), stałych bywalców Władysława Garni-
ka, Andrzeja Trzaskę, Paulinę Pokorny-Ziębę, Maritę 
Benke-Gajdę czy twórców z Bolesławcem związa-
nych na stałe - jak Janina Bany-Kozłowska oraz za-
granicznych gości - jak choćby Elżbietę Grosseovą, 
Michaela Moore czy Jeng-daw Hwanga. 

Ten krótki przegląd zdjęć i biogramów uświada-
mia nam jak wiele działo się w trakcie tych pięciu de-
kad, jak wielu rozmaitych twórców z najróżniejszych 
stron świata gościło w Bolesławcu. Uświadamia tak-
że, że skromny jubileuszowy katalog uznać należy za 
zwiastuna publikacji, która w wyczerpujący sposób 
udokumentuje i podda też krytycznej analizie doko-
nania bolesławieckich plenerów. Nie wątpię, że taka 
publikacja powinna powstać i powstanie. Wówczas 
korekcie poddane zostaną noty dotyczące artystów, 
uzupełnione choćby o daty śmierci, których zabra-
kło przy nazwiskach m.in. Janusza Halickiego (zm. 
28.10.2010), Ireny Hałko (1926-1999), Alfredy Po-
znańskiej (zm. 7.10.2010), Stanisława Szyby (zm. 
2007), Ryszarda Zamorskiego (zm. 2008). 

Pozwolę sobie na osobisty akcent i przywołam 
własne słowa otwierające katalog 32. bolesławiec-
kiego pleneru: Zwiedziłam już tzw. „Rury” (...) po-
dziwiam piecownie - w kilku komorach stoją jesz-
cze wypalone ciemnobrązowe kamionkowe garnce,  
z wnętrza bije ciepło stygnących ścian (...) maszeruje-
my przez sale wypełnione po brzegi schnącymi glinia-
nymi formami, podglądamy pracujących robotników. 
Zatrzymujemy się na chwilę w niewielkim rozświetlo-
nym słońcem korytarzu - jeszcze niedawno tętniło tu 
życie, pracy twórczej poświęcało się kilka osób.

Barbara Banaś 
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Agata Bojanowska
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 

W BOLESŁAWCU 1954–2014
Bolesławiec 2014, ss. 128

13 czerwca 2014 r. bole-
sławiecki MDK świętował 60. 
rocznicę działalności. Ukorono-
waniem obchodów jubileuszu 
tej ważnej dla miasta i powiatu 
placówki stała się bogata w treść 
publikacja Agaty Bojanowskiej, 
wydana przez Muzeum Cerami-
ki na zlecenie jubilata. Książkę 
otwiera rozdział poświęcony hi-
storii MDK, ukazujący kolejne 
etapy jego działalności, bogato 
ilustrowane archiwalnymi zdję-
ciami. Komunikatywny, przej-
rzysty język i płynny styl spra-
wiają, że z ciekawością śledzi się 
kolejne lata, sukcesy i ich twór-
ców. Znakomitym pomysłem 
było włączenie do pozycji w kolejnych rozdziałach 
wspomnień byłych dyrektorów i wychowanków oraz 
zadedykowanie całej publikacji nieżyjącym już dy-
rektorkom: Wandzie Patorze i Annie Rutkowskiej.

Wydzielenie w odrębnym rozdziale dodatkowe-
go omówienia działalności MDK w latach 2009-

2014 oraz wypowiedzi uczest-
ników zajęć w roku szkolnym 
2013/2014, zmieszczenie wykazu 
zajęć prowadzonych w placów-
ce, jest również bardzo dobrym 
pomysłem autorki, ponieważ 
ukazuje, że MDK w Bolesławcu 
jest placówką żywą, z tradycjami  
i niezwykle potrzebną miastu. Ta 
część publikacji jest także bogato 
ilustrowana zdjęciami archiwal-
nymi i współczesnymi.

Swego rodzaju upamiętnie-
niem ludzi zawodowo związa-
nych z MDK jest umieszczony  
w końcowej części wykaz dyrek-
torów, kierowników i pracowni-
ków dydaktycznych tej placówki.

Autorce udało się - dzięki przejrzystemu układo-
wi treści i licznym zdjęciom podkreślającym doku-
mentalny charakter publikacji - sprawić, że jest ona 
użyteczna, interesująca i z przyjemnością się ją czyta.

 
 Maria Sobolska

Albin Kulesza
JUTRZENKA. HISTORIA DLA JUTRA

Bolesławiec brw., ss. 98

Działalność Zespołu Pieśni 
i Tańca Jutrzenka w formie pa-
miętnikarskiej opisał Albin Kule-
sza - jego wieloletni (1961-2007) 
kierownik. Wspomnienia roz-
poczynają się od 1947 r. i w uję-
ciu chronologicznym są dopro-
wadzone do 2007 r., a lata 1997 
-2013 zostały przez wydawcę po-
traktowane skrótowo w formie ka-
lendarium.

Albin Kulesza (1937-2012) to 
animator amatorskiego ruchu ar-
tystycznego, który przez ponad 50 
lat obserwował i przeżywał wzloty  
i upadki Jutrzenki. Czytając jego pa-

miętnik można zapoznać się nie tyl-
ko z bogatym dorobkiem zespołu, 
ale prześledzić specyficzną atmosfe-
rę minionych lat powojennej Polski  
i Bolesławca. Są tu opisane licz-
ne reorganizacje, wielokrotne 
zmiany instruktorów, sponsorów  
i członków zespołu. Dokład-
nie odnotowane zostały sukce-
sy zespołu w postaci wyróżnień  
i nagród; wymienione wszystkie 
koncerty krajowe i zagraniczne. 
Opisano też trzykrotne rozwiązy-
wanie zespołu. 

Jutrzenka przez wszystkie lata 
swojej działalności była wierna 
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folklorowi bałkańskiemu, ale nie zapominała tak-
że o pięknym kolorowym tańcu i piosence polskiej. 
Inicjowała wiele cennych działań kulturotwórczych 
- w tym bolesławiecki Festiwal Kultury Bałkańskiej. 
Zespół do dzisiaj cieszy się dużym uznaniem i chęt-
nie jest zapraszany na przeglądy i festiwale folklory-
styczne w kraju i za granicą. 

Zespół działa pod patronatem Gminy Bolesławiec 
i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kruszynie. 
Omawiana publikacja została również wydana przez 
te instytucje.

 Lesław Kasprzycki

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. WSPOMNIENIA BOLESŁAWIECKICH KRESOWIAN
Pod red. Joanny Kupisz, Ewy Ołenicz-Bernackiej, Anny Puk

Bolesławiec 2014, ss. 206

Z okazji jubileuszu 25-lecia 
bolesławieckiego Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich, na zlece-
nie Gminy Miejskiej Bolesławiec 
miejscowe Muzeum Ceramiki 
opublikowało kolejne, niespoty-
kane źródło historyczne. Niespo-
tykane nie tyle nawet przez jego 
treści (o czym nieco poniżej), ale 
dzięki metodzie pozyskiwania 
informacji przez osoby zdoby-
wające świadectwa przeszłości 
z przeznaczeniem utrwalenia ich 
dla potomnych. Podobnie, jak 
w przypadku wydanej w 2013 r. 
książki „Nie mieliśmy dzieciń-
stwa… Wspomnienia bolesła-
wieckich Sybiraków”, także i teraz - z ogromnym 
poparciem p. dyrektor Gimnazjum Samorządowego 
nr 2 Marii Subik - wspomnienia zbierali uczniowie, 
mogący liczyć na pomoc grona nauczycielskiego.  
W zakończeniu tomu zamieszczono spis uczniów, 
pomagających im nauczycieli i wykaz szkół, z któ-
rych te dwa grona się wywodziły.

W efekcie w omawianej książce znalazło się 
sześćdziesiąt dwa biogramy. Maria Subik napisała 
we wstępie: „Każdy biogram to oddzielna, bardzo 
indywidualna, niemal intymna opowieść. We wspo-
mnieniach można odkryć ludzkie cierpienia i rado-
ści, są tu wspomnienia domu rodzinnego, dającego 
poczucie bezpieczeństwa, przepełnionego miłością  
i szacunkiem do tradycji, tragedie i dramaty związane  
z wydarzeniami II wojny światowej oraz niepewność, 
która towarzyszyła podróży na nieznane Ziemie Za-
chodnie i trudnościom w budowaniu nowej rzeczy-
wistości w Bolesławcu i okolicach.” 

Nie ma w tych słowach ani krzty przesady. Tak jak 

w „tomie” o Sybirakach, można 
przeczytać przejmujące opowie-
ści o strasznym zesłaniu w głąb 
„nieludzkiej ziemi” - Związku 
Sowieckiego, tak teraz czytelnicy 
mogą zapoznać się z losami tych, 
których sowieckie deportacje 
ominęły. Przeważnie są to dzieci  
z rodzin niewykształconych, chło-
pów, którzy na dawnych, naszych 
Kresach czuli się u siebie, bądź 
też pojawili się na nich jako osad-
nicy po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Żyjąc nierzadko 
w trudnym, wielonarodowym,  
i też niechętnym otoczeniu budo-
wali swoje rzeczywistości. Potem 
przyszła wojna, nieszczęsna dla 

wszystkich tam mieszkających, prześladowanych 
przez władze i wojska sowieckie (w obu okupacjach 
1939-1941, 1944-1945) i niemieckie (1941-1944). 
Pod „wierzchnią warstwą” tych okupacji toczyły się 
wszak jeszcze inne wojny. Doszło do tragicznego 
konfliktu ukraińsko-polskiego na Wołyniu i w Galicji 
wschodniej. Zginęły w straszny sposób całe rzesze 
Polaków. Ginęli też Ukraińcy. Jednocześnie z miej-
scowych „krajobrazów” zniknęli mieszkający tam 
od setek lat Żydzi, wymordowani przez niemieckich 
nazistów. Te straszne czasy, te okoliczności - do dziś 
żyjące w żywych, przerażających wspomnieniach 
ówczesnych dzieci, znalazły swe odbicie w zebra-
nych relacjach. Ilustrowanych unikalnymi fotografia-
mi z rodzinnych albumów. Ale były też wspomnienia 
o „zwykłym” życiu, o staraniach o zapewnienie sobie 
minimum bezpiecznej, niegłodnej egzystencji w wa-
runkach zmieniających się okupacji i wojen domo-
wych. Potem nadszedł czas nieoczekiwanego, nie-
uchronnego wyjazdu. Rzadko nazywanego w Polsce 
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„wypędzeniem”. W istocie było to - wobec niemoż-
ności ułożenia sobie życia po wojnie, w granicach 
Rosji sowieckiej - „wypędzenie-ucieczka” od miejsc 
kochanych, wrytych w rodzinne tradycje, ale i jakże 
często strasznych niedawnymi, tragicznymi przeży-
ciami. Zaczął się polski Zachód, uzyskany kosztem 
Niemców, którzy przegrali wywołaną przez siebie 
wojnę, ale którzy w milionach nieszczęsnej ludno-
ści cywilnej musieli w latach powojennych opuścić 
ziemie rodzinne. Także Dolny Śląsk, w tym i obecny 
powiat bolesławiecki. 

Nie wszyscy z respondentów przybyli do Polski 
w nowych granicach bezpośrednio po wojnie. Wielu 
przyjechało całe lata później, będąc zmuszonym żyć 

w kołchozowej rzeczywistości bolszewickiej Rosji. 
Historia tych ludzi jest w Polsce bardzo mało znana. 
Zatem, tym bardziej wartościowe jest recenzowane 
wydawnictwo.

Zebrane przez ludzi dobrej woli - młodzież z Bo-
lesławca i okolic - relacje aż tchną swym przejmu-
jącym autentyzmem. Nie zawsze udało się zweryfi-
kować okoliczności podawanych przez ludzi coraz 
starszych, o zawodzącej  pamięci, nie zawsze spisa-
nych poprawne literacko, stylistycznie. Lecz właśnie 
dlatego te opowieści, zebrane w omawianej książce 
są bardzo cenne, bardzo warte lektury.

Grzegorz Strauchold

Z BOŚNI DO BOLESŁAWCA. WSPOMNIENIA REEMIGRANTÓW Z JUGOSŁAWII
Wstęp Andrzej Olejniczak, redakcja i korekta Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk

Bolesławiec 2014, ss. 40

Bałkańska polskość czy pol-
ska bałkańskość obecna jest  
w Bolesławcu i powiecie niemal 
„od początku”, od kiedy w wyni-
ku niezawinionej przez nas woj-
ny, straszliwy kataklizm przeorał 
Europę i jej mieszkańców, gdy 
w wyniku światowego konfliktu 
i tak zawikłane losy mieszkań-
ców wschodu i południa Europy 
uległy jeszcze większemu, jakże 
często tragicznemu, zapętleniu. 
W efekcie trudno sobie wyobra-
zić historię najnowszą, naszą, tej części Dolnego Ślą-
ska bez udziału reemigrantów, repatriantów z byłej 
Jugosławii. Leży przede mną niewielka książeczka. 
Jedna z wydanych przez Muzeum Ceramiki, z po-
mocą Gminy Miejskiej Bolesławiec, na dobrym pa-
pierze, w bardzo solidnym opracowaniu edytorskim  
i z dużą dbałością o treść (i naturalnie jakość) za-
mieszczonych ilustracji. 

Publikacja zaopatrzona jest w syntetyczny, ale 
znakomicie klarowny, przybliżający realia historycz-
ne i okoliczności migracji Polaków z Bośni na Dolny 
Śląsk, wstęp dr. Andrzeja Olejniczaka oraz tekst Ha-
liny Waniak, Prezesa Stowarzyszenia Reemigrantów 
z Bośni i ich Potomków oraz Przyjaciół. Pani Prezes 
scharakteryzowała cele Stowarzyszenia, jego działal-
ność, ale nade wszystko podkreśliła intencję człon-
ków tej instytucji: zachowania - na ile to jest możliwe 
- związków nie tylko ze ściśle polskimi tradycjami 

półwiekowej obecności w Bo-
śni, ale utrzymywania związków  
z tamtejszą miejscową kulturą. 
Tak bliską nadal wśród osiedlo-
nych w mieście i powiecie bole-
sławieckim imigrantów. Do tej 
tematyki nawiązał w publikacji 
inny członek Stowarzyszenia 
Antoni Dziechciarz. Choćby  
w przejmujących słowach o tych, 
którzy na tamtej ziemi pozosta-
li na zawsze: „Nasi przodkowie 
nigdy do Polski nie doszli. Tu 

zakończyli swoją drogę. My, ich potomkowie, gdy 
patrzymy teraz na to miejsce, jesteśmy oszołomieni 
ogromem puszczy, z trudem poznajemy teren, który 
był niegdyś przykościelnym cmentarzem. Teraz kró-
lują tu wysokie zarośla (…) Ale gdy zamykam oczy, 
widzę dokładnie panoramę wsi, z białymi domkami 
rozrzuconymi po pagórkach, schowanymi wśród zie-
leni sadów…”. 

 Tę książeczkę wypełniają inne wspomnienia od 
tych, jakich można by się spodziewać po brzmieniu 
tytułu. Niewiele jest tu słowa pisanego. Jakże jed-
nak przejmujące dawnymi, strasznymi chwilami jest 
wspomnienie Genowefy Kwaśniak-Zięby czy epatu-
jący ciepłym wspomnieniem i nostalgią opis rodziny 
Świrskich autorstwa Weroniki Wilczyńskiej. Jednak-
że w przeważającej większości karty publikacji wy-
pełniają mnogie czarno-białe fotografie i reprodukcje 
starych dokumentów, tym bardziej cenne, że pocho-
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dzące z rodzinnych zbiorów. Nareszcie przyszedł 
czas, gdy nie tylko bezpośrednio zainteresowani, ale 
i szersza publiczność i zawodowi badacze doceniają 
ogromny ładunek wiedzy, ale i emocji zawierający 
się w rodzinnych fotografiach. Stanowią one nierzad-
ko zapisaną na kliszach, oddzielonych upływającym 
czasem, historię rodzin, konkretnych ludzi. Pokazują 
ich w przeróżnych okolicznościach: w domu, pracy, 
urzędzie, w wojsku. Ja też mam takie fotografie - nie-
stety bardzo nieliczne. Zawsze ze wzruszeniem pa-

trzę na twarze przodków, których nierzadko znałem 
jedynie z opowieści nieżyjących już mych Dziadków. 
Dopóki, nawet ich nie znając osobiście, będziemy  
o Nich pamiętać, dopóty te nieruchome konterfekty 
będą Ich ożywiać, przywracać naszej pamięci, ale  
i pamięci wszystkich, którzy nigdy nic o Nich nie 
wiedzieli, ale którzy też skądś przybyli. Nie tylko 
geograficznie, ale i społecznie, rodzinnie. 

Grzegorz Strauchold

VIA FABRILIS – SZLAK TRADYCJI RZEMIEŚLNICZYCH
Opracowanie: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk

Bolesławiec - Vrchlabí 2014, ss. 64

Dawne rzemiosła, ginące za-
wody, tradycyjne rękodzieło… 
We współczesnym świecie rzad-
ko mają szansę na przetrwanie. 
Dla niektórych słowa takie jak: 
międlenie czy dzierlica, brzmią 
zupełnie obco, a garncarze i tka-
cze kojarzą im się z bajkami.

W naszym regionie są jednak 
jeszcze miejsca, dzięki którym 
takie zawody, jak np. płóciennic-
two czy szklarstwo, nie popadają 
w zapomnienie. Można tam zo-
baczyć sposoby ręcznej produk-
cji ceramicznych garnków, szkla-
nych koralików, płóciennych 
obrusów czy nawet zegarków. 
Część obiektów to tradycyjne 
muzea, gdzie przygotowano tematyczne ekspozycje, 
a część to tzw. muzea żywe, gdzie samemu, własno-
ręcznie można wykonać jakiś przedmiot dawnymi 
metodami. Dla niektórych, szczególnie młodszych 
osób, wizyta tam, to niemal podróż w czasie. 

Instytucje, o których mowa, połączono w szlak 
turystyczny, mający szansę stać się dużą atrakcją re-
gionu. Trasa wiedzie z Bolesławca do Vrchlabí (lub 
odwrotnie), przebiega przez ważne ośrodki dawnych 
rzemiosł i w dużej mierze pokrywa się z historycz-
nym szlakiem handlowym, prowadzącym od Bałtyku 
do Pragi. 

Pomysłodawcy tej idei - Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu oraz Muzeum Krkonošské we Vrchlabí 
podjęły współpracę z różnymi podmiotami, promują-
cymi dawne rzemiosła, które ze względu na dostęp-
ność pewnych surowców mogły rozwinąć się tylko 

w Sudetach. Dzięki dofinanso-
waniu unijnemu udało się wcielić  
w życie projekt „Via Fabrilis  
- szlak tradycji rzemieślniczych”, 
za sprawą którego tradycyjne 
sposoby produkcji takie jak wy-
dmuchiwanie szkła i tkanie na 
krosnach nie odejdą w niepamięć. 
Projekt jest kontynuowany pod 
nazwą „Via Fabrilis - szlak trady-
cji rzemieślniczych II”.

 Partnerzy projektu pokusili 
się o przygotowanie związanej 
z projektem publikacji o tym sa-
mym tytule. Wydawnictwo jest 
nieco obszerniejsze od wydane-
go przy okazji pierwszej edycji 
przedsięwzięcia, gdyż do projek-

tu dołączyły kolejne instytucje zajmujące się propa-
gowaniem zanikających rzemiosł.

Dostępny bezpłatnie zestaw składa się z trzech 
części: przewodnika w formie broszury, orientacyjnej 
mapki regionu oraz dzienniczka turysty. 

Przewodnik na 64 stronach opisuje kolejno 26 
instytucji w 21 miejscowościach znajdujących się na 
szlaku. Krótko przedstawiona jest tu historia danego 
obiektu, jego zbiory (w przypadku muzeów), fotogra-
fie z nim związane, oferta dla turystów, a także dane 
kontaktowe, możliwości zwiedzania warsztatów oraz 
godziny ich otwarcia. Poszczególne teksty, opraco-
wane na podstawie materiałów dostarczonych przez 
opisywane instytucje, są przejrzyste i zrozumiałe.

Obiekty po polskiej stronie wyróżniono kolorem 
żółtym, natomiast obiekty czeskie - zielonym. Po-
zwala to na łatwą orientację, po której stronie granicy 
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państwowej dana instytucja się znajduje. Niestety au-
torzy nie zamieścili spisu treści, co może nieco utrud-
niać znalezienie opisu konkretnej instytucji.

Składana mapa formatu A3 przedstawia poszcze-
gólne punkty szlaku na tle regionu. Jest to wydanie 
poglądowe, gdyż oznaczenie poszczególnych punk-
tów poprzez umieszczenie zdjęcia może powodo-
wać zatarcie czytelności. Niemniej jednak mapka  
z umieszczonymi na rewersie danymi kontaktowymi 
może stanowić swoisty skrót podstawowych infor-
macji o obiektach.

Dzienniczek turysty w bardzo wygodnym kie-
szonkowym formacie, przygotowany został w spo-
sób umożliwiający kolekcjonowanie pamiątkowych 
stempli ze zwiedzanych instytucji na szlaku. Dla każ-
dego obiektu przygotowana została jedna strona, na 
której znajduje się fotografia związana z obiektem, 
dane kontaktowe oraz miejsce na pieczęć. Podobnie 

jak w przewodniku i na mapie, część polska odzna-
cza się kolorem żółtym, a czeska zielonym. Również 
brakuje spisu treści, jest za to miejsce na notatki na 
ostatniej stronie.

Wszystkie trzy wydawnictwa łączy jednakowa 
szata graficzna. Zestaw przygotowano w polskiej 
wersji językowej, dostępna jest jednak także wersja 
czeska. 

Ideę projektu należy uznać za trafioną i rozwo-
jową. Publikacje jej towarzyszące są przygotowane 
w pomysłowy sposób i powinny przemówić do każ-
dego czytelnika. Dobrym pomysłem byłoby jednak 
stworzenie pamiątkowego przedmiotu, nagrody dla 
osób, którym uda się przemierzyć szlak i odwiedzić 
wszystkie 26 obiektów. Może zatem warto pomyśleć 
o III edycji projektu „Via Fabrilis - szlak tradycji rze-
mieślniczych”?

Marta Julita Satoła

Danuta Maślicka
SPEKTAKL

Wrocław 2014, ss. 92

Danuta Maślicka, autorka 
wspomnień „Znikopis. Pamiętasz 
była solidarność” (2009) oraz 
tomu poezji „Rozmowy z nie-
bem” (2008), w 2014 r. wydała to-
mik wierszy zatytułowany „Spek-
takl”. Na jego okładce widoczny 
jest fragment ułożonej z cegieł 
ściany - twarzy, na niej czerwo-
ne usta i okna - oczy, jedno za-
mknięte, drugie otwarte, a w nim 
powiewająca na wietrze firanka. 
Poetycki komentarz do rysunku 
stanowi otwierający tom wiersz 
„Jest taki obraz”. Ten budynek  
z cegieł, ten dom skrywa tajemnicę  
i jak każdy z nas posiada swoją pil-
nie strzeżoną - pełną zachwytów, 
zadziwień, wątpliwości, rozterek  
i smutków - przestrzeń. Szansę 
na jej wypowiedzenie daje zapra-
szająca firanka. W niej, jak sugeruje puenta utworu, 
jedyna nadzieja. Dzięki nieustającemu jej ruchowi 
powstają obrazy świata i ludzi, fragmenty zdarzeń, 
myśli, refleksji i wspomnień. Ich poetycki zapis sta-
nowi tom „Spektakl”. Rozpoczyna się on bardzo oso-

bistą, skierowaną do czytelników 
dedykacją, na którą składa się 
niewielki zbiór myśli znanych po-
etów o poezji i sile słowa. Wśród 
nich jest sentencja sformułowa-
na przez Wisławę Szymborską 
Właściwie każdy wiersz mógłby 
mieć tytuł „chwila”. I tak jest  
w tym wypadku, każdy z liryków 
skreślonych ręką bolesławieckiej 
poetki stanowi taki zapis chwili. 
Właściwie milionów chwil, z ja-
kich składa się ludzkie życie. To 
one, obserwowane przez uchylo-
ne okno - obraz tworzą tytułowy 
spektakl. 

Główną rolę gra w nim czło-
wiek. Trudno byłoby określić 
go mianem szczęśliwego, a jed-
nak jest w nim twórcza cieka-
wość i ogromne pokłady nadziei. 

Zwłaszcza, gdy mówi o milczeniu, które bywa, że 
kładzie się cieniem między dwoje bliskich ludzi. 

Temat skomplikowanych relacji między dwoj-
giem ludzi pojawia się w wielu utworach. Miłość wy-
znawana przez podmiot liryczny działa jak narkotyk, 
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odbiera zdolność wyraźnego widzenia i sprawia, że 
fakty mylą się i plączą ze sobą, jest jednak bardzo po-
trzebna. To uczucie dojrzałe, uczucie dwojga zbyt do-
brze znających się ludzi, których życie wpisane jest  
w od dawna ustalony krajobraz, bez szans na zmiany. 

Trudny temat starości i przemijania pojawia się w 
kilku innych zamieszczonych w tomiku wierszach, 
obraz sugestywny, a zarazem przejmujący.

Szczególnie osobisty charakter mają wszystkie 
utwory poświęcone zmarłej matce poetki. W nich 
zapis ostatnich razem spędzonych chwil przypomina 
pełen żalu i smutku, a jednocześnie ogromnej miłości, 
poetycki pamiętnik. W nim ocalone przed zapomnie-
niem strzępy rozmów, ostatnie wypowiedziane przez 
matkę ważne zdania oraz potężny ładunek refleksji, 
wspomnień czy obrazów chwil, kiedy jeszcze była. 

Tomik „Spektakl” zawiera plastyczne w obrazo-
waniu poetyckim i mocno oddziałujące na czytelni-
czą wyobraźnię utwory z motywem katedry, będące 
zarazem wyznaniem wiary absolutnej, a przy tym 
prostej i czystej, której symbolem stają się właśnie 
katedry. Ich piękno zachwyca, a wielkość i wiek bu-
dzą niekłamany respekt. 

Wyraźnie zaznaczona jest też w tym zbiorze fa-
scynacja ludźmi, którzy dokonali czegoś istotnego,  
a ich obecność była i jest ważna w życiu autorki. Są 

wśród nich poeci, między innymi Wisława Szymbor-
ska, której poświęcony jest nawiązujący do wierszy 
„Radość pisania” i „Kot w pustym mieszkaniu” utwór  
„Z myślą o Wisławie Szymborskiej”. Jest w nim re-
fleksja na temat ponadczasowości i trwałości twór-
czości krakowskiej poetki, skądinąd uzasadniona w 
tym odartym z poezji świecie. Pełen delikatnej czuło-
ści, a zarazem ogromnego szacunku wobec poety jest 
wiersz poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi. Jest 
też napisany w formie rozmowy, poruszający wiersz 
poświęcony niezwykłej Joannie Pensonowej, od lat 
pracującej w biurze Lecha Wałęsy, w latach 80-tych 
zaangażowanej w ruch solidarnościowy pani profe-
sor Akademii Medycznej w Gdańsku, która przeszła 
gehennę obozu koncentracyjnego. 

Wiersze Danuty Maślickiej zebrane w tomie 
„Spektakl” są najprościej mówiąc piękne, bo posłu-
gują się czystą i czytelną formą, bo utrwalają to, co 
kruche i nietrwałe - myśl ludzką, bo stanowią świa-
dectwo istnienia wielu ludzi, bo jest w nich poetyc-
ki zapis chwil, które miały znaczenie, bo jest w nich 
człowiek i wreszcie - bo jak napisała w liście do au-
torki Joanna Pensonowa: Mówią do mnie moją praw-
dą i radują wspólną.

Ewa Ołenicz-Bernacka

Iwona Banach
LOKATOR DO WYNAJĘCIA

Warszawa 2014, ss. 400

Iwona Banach to znana, lubia-
na i ceniona bolesławiecka pisar-
ka i tłumaczka. Autorka powie-
ści psychologicznych „Chwast”  
i „Pokonać strach”. Więcej o jej 
twórczości można dowiedzieć 
się z wywiadu zamieszczonego  
w „Roczniku Bolesławieckim 
2013”. „Lokator do wynajęcia” 
to druga z kolei powieść Iwo-
ny Banach wydana przez Naszą 
Księgarnię. Sukces „Szczęśliwe-
go pecha” w konkursie literac-
kim ogłoszonym przez tę jedną 
z najstarszych w Polsce oficyn 
wydawniczych zapewnił jej umo-
wę, której efektem jest właśnie 
„Lokator do wynajęcia”. Utwór 
przyjemny. Napisany z zamia-

rem, aby bawić czytelnika. Nie 
pierwszy tego typu w dorobku 
literackim autorki. By się o tym 
przekonać, wystarczy przeczytać, 
wspomnianą już wcześniej, po-
wieść „Szczęśliwy pech”.

„Lokator do wynajęcia” 
utrzymany jest w podobnej ko-
mediowej konwencji. Z przymru-
żeniem oka traktuje wymyślony 
dla potrzeb powieściowych świat,  
w którym pełno jest oryginałów. 
Głównie mieszkańców Podhala 
oraz paru ceprów. Bohaterka tej 
zgrabnie napisanej historii, za-
radna i przedsiębiorcza osóbka, 
zarabia na utrzymanie w dość 
nieprawdopodobny sposób. Za-
mieszkuje zawodowo dom, który 
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co jakiś czas nawiedza grupa okolicznych złodzie-
jaszków. Oczywiście szukają skarbu, robiąc przy tym 
mnóstwo zamieszania. Dzięki temu wątek kryminal-
ny pełen jest zabawnych rozwiązań, które uatrakcyj-
nia obecność ducha wisielca oraz trupa prawie byłej 
żony właściciela domu. W szczególnej działalności 
zarobkowej, prowadzonej przez główną bohaterkę 
utworu, bierze jeszcze udział z natury lękliwy, choć 
wielki i silny fizycznie polonista, niestety zbyt często 
zachowujący się jak kompletny idiota. Motyw częsty 
w utworach Iwony Banach. 

 Przybycie Miśki i Noldiego do starego i koszmar-
nie wyglądającego domu, w którym dzieją się róż-
ne dziwne rzeczy, nie jest przypadkowe, a splecione  
z nieco pogmatwaną - tak to w życiu bywa - historią 
rodzinną, o której szczegółach można się przekonać, 
czytając powieść. Piętrzy się w niej od naprawdę za-
bawnych sytuacji, których sprawczyniami w przewa-
żającej części są dwie sympatyczne, choć wcale nie 
niewinne i bezradne siostry bliźniaczki. Te obdarzone 
wyjątkowymi temperamentami, przebiegłe i nazbyt 
wszystkiego ciekawe staruszki stale intrygują i knują. 
Oprócz tego są właścicielkami domu położonego na 
sąsiedniej posesji oraz dwóch psów, z których mały  
i niewinnie wyglądający okazuje się zajadłą i zło-

śliwą bestią, a duży staje się najlepszym opiekunem 
przygarniętej przez starsze panie kotki z kociętami.

W powieści pojawia się jeszcze kilka innych po-
staci. Spowinowacona ze starszymi paniami Maryś-
ka, matka komendanta miejscowego komisariatu. To 
do niej określenie „kobieta” pasuje tylko w góralskich 
kategoriach. Jest też Witka, której zachowanie budzi 
najgorsze podejrzenia, ale nic bardziej mylnego oraz 
starający się o względy głównej bohaterki góral, któ-
ry okazuje się być nie tym, za kogo ma go dziewczy-
na i jego władcza matka. Tę szczególną menażerię 
postaci dopełnia grupa wspominanych już przestęp-
ców oraz nieszczęsny kapitan policji z Krakowa.

„Lokator do wynajęcia” to powieść, która może 
stanowić antidotum na wszelkiego rodzaju smutki. 
Czyta się ją szybko i łatwo, bo dużo w niej dobrze na-
pisanych dialogów, mało opisów, akcja płynie wart-
ko, a postacie pomimo swojej dziwaczności, budzą 
sympatię. Poza tym jej lektura nie wymaga szcze-
gólnego wysiłku, wszystko układa się w niej zgod-
nie z przepisem i to wcale nie stanowi zarzutu, wręcz 
odwrotnie. To po prostu dobrze napisana tego typu 
powieść. 

Ewa Ołenicz-Bernacka

Grażyna Hanaf
GARBUSKA. BAŚŃ TERAPEUTYCZNA

Bolesławiec 2014, ss. 66

„Garbuska” to opowieść  
o małej odysei bezbronnej isto-
ty. Heroizm każe jej wyruszyć  
w drogę i przerwać dotychczaso-
we życie pełne konformizmu, fa-
talizmu i jeszcze kilku „izmów”. 
Ta decyzja to nie tylko bunt udrę-
czonego dziecka, ale też ostatecz-
nie odcięcie pępowiny i wkrocze-
nie na własną życiową ścieżkę, 
dającą możliwość podejmowania 
samodzielnych decyzji i autono-
micznych wyborów, ale też pełną 
nieprzewidywalnych zdarzeń i prawdziwych niebez-
pieczeństw. W swojej podróży tytułowa Garbuska 
spotyka piękno i brzydotę, odkrywa emocje i uczucie, 
doświadcza wielu odcieni miłości - poznaje świat.  
I choć jest to świat baśniowy, to ma on tak samo jak 
realny różne oblicza.

Bezcenną cechą „Garbuski” jest to, że autorce 

udaje się uniknąć gry schema-
tami. Kolejne zdarzenia są dla 
czytającego niespodzianką - po 
fragmentach pełnych brutalnej 
szorstkości możemy się znaleźć 
w bezpiecznym świecie poetyc-
kiego piękna. Nie ma sinusoidy 
radości i smutku, autorka umie-
jętne dozuje piórem świat pojęć 
i obrazów prowadzący nas poza 
mielizny dydaktyki, w stronę ta-
jemnicy, dobrego smaku i obiet-
nicy cudów. Istotną cechą i walo-

rem opowieści jest dynamiczny, żywy język, świetnie 
odpowiadający dwóm metodom czytania. Dzięki 
właściwemu rozłożeniu „oddechów” książkę można 
czytać jednym tchem albo też rozkładać odbiór na 
rytm rozdziałów, bo każdy z nich posiada zbliżone 
kwantum emocjonalne, co otwiera przed czytelni-
kiem pole dla własnych dociekań.



218

Edmund Maliński 
Absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych, 

autor ok. 30 publikacji naukowych z zakresu dydaktyki historii. Senator II kaden-
cji Senatu RP, w latach 1994–1998 wiceprzewodniczący Rady Miasta Bolesławiec.  
W latach 1972–2006 nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor w liceach ogólnokształcących  
w Bolesławcu (w latach 1990–1996 także dyrektor Studium Nauczycielskiego i Ko-
legium Nauczycielskiego w Bolesławcu). Równocześnie w latach 1983–1990 adiunkt  
i nauczyciel-metodyk w Instytucie Kształcenia Nauczycieli/Oddział Doskonalenia  
Nauczycieli w Jeleniej Górze. 

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 
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RECENZENT WYDAWNICZY

REDAKCJA I WSPÓŁPRACOWNICY

Urodę książeczki dopełniają znakomite ilustracje 
Anny Chaberek. Są to piękne akwarele, przywołujące 
skojarzenia zapachowe i może nawet smakowe. Au-
torka powadzi nas przez stworzony, wyimaginowany 
przez siebie świat i co chwilę spogląda na nas, czy 
orientujemy się, gdzie jesteśmy.

To bardzo dobra propozycja nie tylko dla dzieci. 
We współczesnym świecie, zdominowanym przez 
media kultu „plastikowej i sztucznej urody”, zadaje 
pytania o prawdziwe piękno i sens bytu człowieka. 

 Serdecznie polecam.
Urszula Frąszczak-Matyjewicz
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Lesław Kasprzycki 
Urodzony w roku 1943. wykształcenie wyższe pedagogiczne. W latach 1966-1981 
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sławieckiego Ośrodka Kultury (1990–2001). Wydała tomiki wierszy „Rozmowy z nie-
bem” i prozę wspomnieniową „Znikopis. Pamiętasz była solidarność” (2009), „Spek-
takl” (2014). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2015.

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).

Stanisława Opała
Urodzona w Nowym Martyńcu w Bośni. Absolwentka Liceum Pedagogicznego  

w Lubomierzu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, mgr filologii polskiej z dru-
gim stopniem specjalizacji zawodowej z bibliotekoznawstwa. W latach 1962–1976 na-
uczycielka języka polskiego, a później jako nauczyciel-bibliotekarz w I Liceum Ogól-
nokształcącym w Bolesławcu. Od 2001 r. na emeryturze, wolny czas poświęca dobrej 
książce, pielęgnacji ogrodu i siedmioletniej wnuczce Martynce.
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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.

Ewa Szajwaj
Absolwentka chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończyła studia po-

dyplomowe z matematyki i informatyki, a także zarządzania oświatą. Doświadczenie 
zawodowe zdobywała pracując w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec. 
Była dyrektorem szkoły w Dąbrowie. Od 2000 r. pracuje w Gimnazjum Samorządo-
wym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu. Obecnie pełni funkcję wice-
dyrektora szkoły.

Maria Sobolska 
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Historyk literatury o specjalności: teo-

ria kultury i współczesne problemy cywilizacji, w latach 1968-2003 nauczycielka języ-
ka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu.

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.

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”.

Marta Julita Satoła
Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Licencjonowany przewodnik 

górski-sudecki, pilot wycieczek, przewodnik po Pradze, przewodnik po Wrocławiu, 
Krkonošský průvodce, przodownik turystyki górskiej, członek Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych, ale przede wszystkim pasjonatka turystyki.

Jadwiga Szczurowska
Ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, długoletnia nauczyciel-

ka, pedagog i wicedyrektor Studium Nauczycielskiego/Kolegium Nauczycielskiego  
i II Liceum im. Janusza Korczaka w Bolesławcu. Obecnie na emeryturze. Ławnik Sądu 
Rejonowego w Bolesławcu.
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Stanisława Zięcik
Absolwentka Liceum Pedagogicznego w Lubomierzu i Uniwersytetu Wrocławskie-

go. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Jana Matejki w Bolesławcu, Studium Nauczycielskim w Jeleniej Górze i w Bolesławcu.

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.

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.

Zapraszamy do współpracy i współredagowania 
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