
















Nagroda Honorowa Prezydenta Miasta Bolesławiec 
za promocję miasta w 2016 roku 

dla redakcji  
„Rocznika Bolesławieckiego”

W dniu 23 marca 2017 r. jako zespół redakcyjny, koordynujący pracę „Rocznika Bolesławieckiego” ode-
braliśmy z rąk Prezydenta Miasta Bolesławiec Pana Piotra Romana Nagrodę Honorową za Promocję Miasta 
w 2016 r. To zaszczytne wyróżnienie traktujemy jako nagrodę i docenienie wysiłków wszystkich osób zaan-
gażowanych w pracę nad wydawnictwem w minionych latach: dla autorów tekstów, bohaterów wywiadów, 
redaktorów i współpracowników.

Łącznie w pracę nad publikacją zaangażowało się 113 osób, którym pragniemy serdecznie podziękować. 
To dzięki Ich wytężonej pracy, kreatywności, wytrwałości i ogromnemu wsparciu w latach 2009-2016 udało 
się wydać 8 tomów „Rocznika Bolesławieckiego”.

Łącznie na ponad 1400 stronach opublikowano 228 artykułów, 49 recenzji i 8 obszernych rocznych kro-
nik. „Rocznik Bolesławiecki” stanowi dziś jedno z ważniejszych źródeł informacji dotyczących głównie pol-
skiej powojennej historii Bolesławca, które corocznie tworzymy wspólnym wysiłkiem. Mamy nadzieję, że 
grono Współpracowników „Rocznika Bolesławieckiego”, ale także Czytelników, będzie się nadal poszerzać,  
a kolejne tomy wydawnictwa będą zapisem naszej wspólnej, lokalnej historii.

Z wyrazami szacunku zespół redakcyjny „Rocznika Bolesławieckiego”:
Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj, Grzegorz Matoryn
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40. Pułk Piechoty w Bolesławcu w latach 1946-1962 (część I)

I Badania nad historią Bolesławca

Powstanie pułku
15 marca 1945 r. Naczelne Dowództwo Wojska 

Polskiego podjęło decyzję o sformowaniu 11. Dy-
wizji Piechoty wchodzącej w skład 2. Armii Wojska 
Polskiego zakładając, że jednostki te będą spełniały 
rolę zabezpieczenia bojowego odwrotu Naczelnego 
Dowódcy WP. O ile miejscem dyslokacji wielu jed-
nostek dywizji była Łódź (dowództwo i sztab), o tyle 
Pabianice przeznaczono tylko dla 40. Pułku Piechoty. 
25 marca 1945 r. przystąpiono do jego organizacji. 
Posługiwano się trzema pieczęciami. Dwie z nich 
o okrągłym kształcie, w opisie górnym po obwodzie 
„WOJSKO POLSKIE”, ze stylizowanym orłem pia-
stowskim bez korony w środkowej, centralnej części. 
Pierwsza pieczęć w dolnej części po obwodzie posia-
dała napis „40 Pułk Piechoty”, druga zaś „Poczta Po-
lowa 65610”, odpowiadająca nadanemu numerowi 
jawnemu jednostce. Trzecia pieczęć, którą opatrywa-
no pisma i dokumenty o charakterze jawnym posia-
dała kształt podłużny. Ponad umieszczonymi kolejno 
4 wersetami: WOJSKO POLSKIE/ 40 Pułk Piechoty/ 
Nr. ...../ „Mp”..... 194... r. widniał wizerunek małego 
orzełka, podobnego w formie do tego, który zastoso-
wano w pieczęciach okrągłych1.

W trzeciej dekadzie maja 1945 r. oddziały dywizji 
opuściły dotychczasowe miejsca dyslokacji. 24 maja 
pułk pożegnał się z Pabianicami. 9 czerwca dotarł 
do zachodniej granicy Polski zajmując strefę przy-
graniczną wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Nysy 
z zadaniem jej uszczelnienia oraz pomocy przy wy-
siedlaniu ludności niemieckiej. Sztab pułku uloko-
wano w m. Brody, pow. Żary2. W pierwszym etapie 
tych działań taką „linią” była rzeka Bóbr3. Z dniem 
14 maja 1946 r. dokonano zmiany numeracji pułku, 
z pięcio- na czterocyfrowy. Odtąd 40. Pułk Piechoty 
w korespondencji jawnej zaczął posługiwać się nu-
merem 24934. 

Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0056/
Org. z 30 marca 1949 r. 11. DP przeniesiona zosta-
ła na etat dywizji zmotoryzowanej, co skutkowało 
zmianą nazwy na 40. Zmotoryzowany Pułk Piecho-
ty zachowując dotychczasowy czterocyfrowy numer 
do korespondencji jawnej. Tę nazwę pułk używał od 
7 lipca do 22 listopada 1949 r. kiedy to nastąpiła ko-

lejna zmiana w nazewnictwie na 40. Pułk Zmechani-
zowany5.

Dyslokacja pułku w Bolesławcu
Zakwaterowanie żołnierzy i ulokowanie sprzę-

tu technicznego w bolesławieckich koszarach przy-
gotowywały cztery kompanie wysłane w połowie 
stycznia 1946 r. To one musiały dokonać remontu 
zdewastowanych urządzeń, uporządkować koszary, 
zwieźć opał na zimę. W jednym z pierwszych mel-
dunków dowódca pułku opisuje stan nieruchomości, 
pozostawionych przez 12. Specjalny Pułk Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wskutek niezabez-
pieczenia przed mrozem popękało wiele rur wodno-
-kanalizacyjnych, a infrastruktura koszarowa została 
w poważnym stopniu rozszabrowana6.

Pułkowi przypadł w udziale teren kompleksu 
koszarowego leżący po lewej stronie drogi z miasta 
(ul. Wojska Polskiego) do Starych Jaroszowic. Woj-
sko umieszczono w dwóch blokach (dwa jeszcze 
w 1947 r. pozostawały puste). Dla koni i sprzętu bojo-
wego przeznaczono garaże i byłe poniemieckie staj-
nie w południowej części kompleksu, określanego 
później jako park techniczny. Do dyspozycji oddano 
również blok kuchenny (stołówkę). Pierwszej zimy 
z powodu uszkodzonej sieci grzewczej i kanalizacji 
oraz niedostatecznej ilości węgla kilka pododdziałów 
nie miało ogrzewania i wody. Ponieważ przez kilka 
tygodni po przeprowadzce nie uruchomiono pralni, 
brakowało także bielizny do wymiany. Wpływało to 
deprymująco na nastroje żołnierzy. Na brak węgla 
narzekano również kolejnej zimy7.

Po opuszczeniu garnizonu przez jednostkę ra-
dziecką (PP 97614) w połowie czerwca 1948 r. 40. PP 
przeniósł się na jej miejsce zostawiając zagospodaro-
waną już infrastrukturę koszarową 6. Drezdeńskiemu 
Pułkowi Czołgów8.

Zasadniczą część pułkowego dobytku przewie-
ziono samochodami i konnymi furmankami w dniach 
7-18 lutego 1946 r.9. W okresie przeprowadzki trwa-
jącej jeszcze prawie dwa miesiące cały stan osobowy 
pracował od 5.00 (pobudka) do 22.30 (capstrzyk). 
Nie prowadzono żadnego szkolenia10.
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Płk Kazimierz Ilnicki s. Franciszka i Jadwi-
gi z Łozińskich urodził się 10.09.1903 r. we 
wsi Popiełuchy niedaleko Winnicy. Służył  
w jednostkach kawaleryjskich Armii Czer-
wonej od 1925 do 1945 r. z dwiema prze-
rwami. Po raz pierwszy padł ofiarą czystek 
końca lat trzydziestych, ze względu na pol-
skie korzenie zwolniony został do rezerwy, 
by po napaści Niemiec na ZSRR powrócić 
do służby. Drugą przerwę wykorzystał na 
zaleczenie odniesionych w czasie walk na 
froncie. Do Wojska Polskiego oddelegowany 
został 12.04.1945 r. Tuż przed przekazaniem 
obowiązków d-cy 40 pp w Bolesławcu mia-
nowany pułkownikiem. Przez kolejne lata 
służby piastował szereg odpowiedzialnych 
stanowisk w strukturach WP. W roku 1956 
nadany Uchwałą Prezydium Rady Ministrów 
ZSRR stopień gen. mjra zweryfikowano 
przez władze polskie jako gen. bryg. Prawie 
w ogóle nie posługiwał się językiem polskim 
w piśmie. Do ZSRR powrócił w roku 1958. 
Zmarł 23.09.1970 r. w Dniepropietrowsku. 
Źródło: CAW. 6877/497/58 Teczka Akt Per-
sonalnych. Królikowski J., Generałowie i ad-
mirałowie Wojska Polskiego 1943-1990, t. 2 
(lit. I-M), Toruń 2010, s. 13-15.

Stan osobowy i sprzęt pułku
Dowódcą, który na czele pododdziałów puł-

ku wkroczył do Bolesławca był ppłk Kazimierz Il-
nicki. Po jego stosunkowo krótkim tu pobycie (do 
25 sierpnia 1946 r.) pułkiem dowodzili kolejno: mjr 
Stanisław Kuszczak (do listopada 1946 r.), ppłk Jerzy 
Przybyłowski (do stycznia 1948 r.), mjr Władysław 
Skrzydło (do czerwca 1949 r.), mjr Franciszek Kłysz 
(do grudnia 1949 r.), ppłk dypl. Marian Doliński (do 
października 1954 r.), mjr Tadeusz Brzozowski (do 
października 1957 r.), ppłk dypl. Józef Jaworski (do 
lutego 1960 r.) i ppłk dypl. Stefan Wójcicki (do końca 
pobytu pułku w Bolesławcu i w nowym miejscu dys-
lokacji - Opolu do 1964 r.)11. Podstawowymi podod-
działami w tym czasie były: dwa bataliony piechoty 
(po 3 kompanie strzeleckie), dywizjon artylerii (a w 
nim bateria przeciwpancerna wyposażona w 45 i 76 
mm armaty), dwie kompanie moździerzy 120 mm, 
plutony rusznic przeciw pancernych i umiejscowione 
tam stanowisko puszkarza. Ponadto kompanie: łącz-
ności i gospodarcza (podległa kwatermistrzostwu), 
pułkowa szkoła podoficerska oraz plutony: zwiadu, 
rusznic przeciwpancernych i saperów oraz orkiestra12.

Po przejściu na etat zmotoryzowanego pułku 
piechoty w jego strukturze znalazły się: dowództwo  
i sztab, batalion szkolny, 3 bataliony strzeleckie, dy-
wizjon artylerii (bateria moździerzy 120 mm i bateria 

armat 76 mm „Zis-3”), kompanie: łączności, trans-
portowa, saperów, sekcja techniczna, kwatermistrzo-
stwo oraz orkiestra13.

W dniach dyslokacji do Bolesławca stan ludzi 
wynosił 1383, a koni 125. W połowie lutego 1946 r. 
służyło 152 oficerów i 144 podoficerów. Stan ten, w 
związku z reorganizacją dywizji oraz koniecznością 
zwalniania do rezerwy najstarszych roczników szyb-
ko się zmniejszył osiągając w połowie lipca 1946 r. 
808 żołnierzy, a już 22 maja 1948 r. - 738. Z tej ilo-
ści m.in. do pełnienia wart i służb wyznaczono 69,  
a do pracy w majątkach pułkowych oddelegowano  
5 osób14.

W tych latach prawie zawsze dwukrotnie w cią-
gu roku zwalniano do rezerwy. 22 września 1946 r. 
zdemobilizowano pierwszą 185 osobową grupę, do 
której należeli żołnierze rocznika 1921. Na stacji ko-
lejowej pożegnali ich oficerowie na czele z dowód-
cą pułku. Zdarzało się, że w tych ceremoniach brali 
udział przedstawiciele administracji państwowej. 
27 września 1948 r. uroczystość zaszczycił swoją 
obecnością starosta powiatowy15. Na uzupełnienie 
stanów przyjmowano rekrutów. Liczba ta oscylowała 
w granicach od 170-210 osób. Do Bolesławca przy-
bywali nawet z bardzo odległych stron Polski, z wo-
jewództwa rzeszowskiego po olsztyńskie16.

Podobnie jak stan osobowy, tak również stopnio-
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Defilada z udziałem żołnierzy 40 Pułku Piechoty, podczas jednej z uroczystości w mieście, lata 1946-1948 (data bliżej nieokreślo-
na). Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Dział Historii Miasta.

wo zmniejszała się liczba koni. W marcu 1947 r. było 
ich 53, najwięcej w plutonie gospodarczym - 19, zaś 
bataliony i pluton łączności posiadały po 10 koni17. 

Przeważająca część oficerów należała do korpusu 
piechoty. Kolejne większe grupy to oficerowie artyle-
rii, polityczno-wychowawczy i służby zaopatrzenia. 
Niektórzy z oficerów pełnili obowiązki na dwóch 
etatach, np. ppor. Alfons Mrówczyński był dowód-
cą plutonu w dyonie artylerii i płatnikiem. Służyły 
również kobiety, m.in.: ppor. Maria Stelmaszek, chor. 
Weronika Klimaszewska i 5 pracownic kontrakto-
wych18.

Poziom wykształcenia ogólnego w poszczegól-
nych korpusach był stosunkowo niski. Około 80% 
wcielanych do wojska, wywodzących się z rolników  
i robotników, nie miało ukończonej szkoły powszech-
nej19, jednak liczba analfabetów nie przekraczała 20 
osób. Dla nich, jak również dla sporej grupy słabo 
posługujących się językiem polskim, organizowano 
dokształcanie. Od września 1947 r. prowadzono kurs 
w zakresie klas 1-4 szkoły powszechnej. Zakupiono 
podręczniki „Mówimy po polsku”, zeszyty i ołówki. 
Uczyła „...nauczycielka z miasta, kobieta starsza, do-
bra siła fachowa. (…) Szeregowcy - kursanci uczą się 
chętnie i czynią znaczne postępy”20.

Istotną rolę w rozwijaniu zainteresowań huma-
nistycznych odgrywały gawędy wieczorne. Prowa-
dzono je, tak jak i inne formy „oświatowego i ide-
ologicznego urabiania” w żołnierskich świetlicach. 

W roku 1947 funkcjonowało 7 żołnierskich i jedna 
podoficerska, a na koniec kolejnego - 11. Wyposaże-
nie owych świetlic było bardzo ubogie. Odczuwano 
brak funduszy na zakup nie tylko książek, ale także 
gier towarzyskich. Na początku 1947 r. w całym puł-
ku były 52 komplety gier, w tym szachy i warcaby 
po 3 komplety oraz domino. Jednostka miała tyl-
ko jedno radio. Na ścianach eksponowano plansze 
o charakterze politycznym oraz portrety przywód-
ców państwowych21. Jednak nie musiało być aż tak 
źle, skoro w konkursie świetlicowym jednostek dy-
wizji 3 miejsce przypadło Szkole Podoficerskiej. Ta 
dziewięciomiesięczna Pułkowa Szkoła Podoficerska 
dla wyróżniających się żołnierzy służby zasadniczej 
rozpoczęła szkolenie dopiero po przeprowadzce do 
Bolesławca22. Szkolono tu przede wszystkim specja-
listów zgodnie z profilem jednostki23. Kandydatów 
przysyłały wojskowe komendy. Nie zawsze ci wyty-
powani chcieli zostać podoficerami lub też nie mogli 
ze względu na niedostateczną umiejętność czytania  
i pisania. Niektórych żołnierzy usprawiedliwiano 
tym, iż pozostawili swe rodziny w ciężkich warun-
kach materialnych „co odrywało ich myśli od na-
uki”. Byli to przeważnie żołnierze z województwa 
olsztyńskiego. Za przykład najchętniej się uczących 
wymieniano artylerzystów24. Z jednostki wysyłano 
żołnierzy na kursy specjalistyczne, zwłaszcza kursy 
szoferów (kierowców). Brano pod uwagę umiejęt-
ność powiązania treści merytorycznych z formami 
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artystycznymi (np. plan trzyletni i wykonanie zadań 
podczas letniego obozu, przedstawienia stanu współ-
zawodnictwa na planszach zatytułowanych „My  
i Oni”). W lutym 1948 r. urządzono kąciki Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej, gdzie znalazły się hasła popula-
ryzujące potęgę ZSRR, portrety Stalina, fotomonta-
że i broszury25. W październiku 1948 r. pod kierun-
kiem pełniącego obowiązki kierownika klubu sierż. 
Leona Piątkowskiego „douaktualniono świetlice”26. 
Kierownicy świetlic zobowiązani byli do uczestnic-
twa w odprawach kolegiów redakcyjnych gazetek 
ściennych. Prowadzili dzienniki prac świetlicowych. 
Wyróżniającym się kierownikiem w roku 1949 był 
kanonier Kazimierz Ożóg z bat. 76 mm armat27. 
Narzekano jednak na brak „ludzi fachowych” do 
prowadzenia pracy świetlicowej28. Żołnierze mieli 
możliwość korzystania z biblioteki pułkowej (zgro-
madzono 120 książek i 860 broszur politycznych). 
Na początku 1948 r. z jej zbiorów „korzystało 85% 
kadry wraz z żonami i pracownicy kontraktowi”29. 
Oficerowie prenumerowali fachowe czasopisma.

Zajęcia wojskowe (szkolenie)
Tematykę wyszkolenia wojskowego przez pierw-

sze dwa lata istnienia pułku dyktowało „życie”. 
Dowódcy starali się, by w możliwie krótkim czasie 
skonsolidować zdyscyplinowane stany osobowe, na-

uczyć podstawowych czynności na wyznaczonych 
stanowiskach, stworzyć karne kolektywy. Wpajano 
zasady przestrzegania obowiązków żołnierza na służ-
bie, zachowania się w obrębie koszar i poza nimi. 
Uczono budowy broni, zachowania się pojedynczego 
strzelca na polu walki, szermierki, zwrotów w miej-
scu i w marszu, salutowania, kroku defiladowego  
i marszu w kolumnie szóstkowej z bronią na ramieniu 
(zmienionej niebawem na czwórkową). Nie zapomi-
nano także o elementach szkolenia chemicznego, sa-
perskiego oraz wychowania politycznego. W ramach 
tego ostatniego realizowano podstawowe tematy 
związane z organizacją nowego ustroju politycznego 
państwa polskiego. Dopiero w drugiej połowie 1947 r.  
zaczęto na poważnie gromadzić wszelkiego rodzaju 
pomoce naukowe oraz tworzyć gabinety z eksponata-
mi do szkolenia z taktyki i chemii bojowej, artyleryj-
skie, topograficzne, saperskie i strzeleckie30. Proces 
szkolenia rozłożony był na cały dzień. Od roku 1946 
obowiązywał rozkład dnia dla wszystkich jednostek 
w przedziale godzin od 6 rano do 21.00. Przewidzia-
no w nim m.in.: 15 minut na gimnastykę poranną dla 
wszystkich strzelców i podoficerów (z wyjątkiem 
zajmujących stanowiska oficerskie), 15 na poranną 
toaletę, 20 na apel poranny i odśpiewanie „Roty”, 30 
na śniadanie, 15 na informację prasową (polityczną).

Zasadnicze szkolenie prowadzono w dni powsze-

Kompania Honorowa wraz ze sztandarem 40 Pułku Piechoty podczas jednej z uroczystości w mieście, lata 1946-1948 (data bliżej 
nieokreślona). Za: A. Bober-Tubaj, Bolesławiec 1945-1966 Zniszczenia i odbudowa, proart Grzegorz Motoryn, Bolesławiec 2009, s. 56.
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dnie od 8.00 do 17.00, z półtoragodzinną przerwą na 
obiad. Przed półgodzinną przerwą na kolację zalicza-
no czyszczenie broni i wieczorną toaletę. Od 18.20 do 
20.00 trwały zajęcia kulturalno-oświatowe. Po nich 
żołnierze mieli pół godziny do własnej dyspozycji. 
Apel wieczorny, w trakcie którego ponownie śpie-
wano „Rotę” kończył dzień. Zalegała cisza nocna. 
Nieco inne obowiązki mieli żołnierze w oddziałach 
artylerii. Jezdni i obsługa po gimnastyce zajmowali 
się obrządkiem koni.

W niedzielę rano wszyscy chętni udawali się do 
kościoła (w kolumnie czwórkowej, na czele z or-
kiestrą). Po powrocie organizowano różne imprezy 
o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowym, 
umożliwiano spotkania z krewnymi i znajomymi. 
Przestrzegano zasady, aby niedziela była dniem wol-
nym od zajęć. Konie, z kolei, miały obowiązkowo 
odpoczywać w czwartki. Dowódca dywizji uważał 
też za pożądane organizowanie wycieczek do miejsc 
pól bitewnych 2. AWP, grupowych wyjść do teatru 
lub kina31. Z reguły dni, w których przypadały święta 
kościelne (jak np. Trzech Króli) były dniami wolny-
mi. W pierwszych latach dużo uwagi przywiązywano 
do wspólnego świętowania Wigilii. Owego wieczoru 
nie mogło zabraknąć gości z miasta. Do nich należeli 
m.in. proboszcz miejscowego kościoła rzymsko-ka-
tolickiego, oficerowie wraz z żonami…32.

Ze wszystkich powojennych lat najtrudniejszym 
dla pułku okazał się rok 1946. Najpierw akcja „Siew” 
i równolegle - wspomaganie cywilnych czynników 
politycznych w akcji „Referendum”, później sia-
nokosy33, akcja specjalna w okolicach Wysokiego 
Mazowieckiego, żniwa, wykopki i kolejne działania 
propagandowo-agitacyjne przed wyborami do Sejmu 
Ustawodawczego. Szkolenie ograniczano do pobież-
nych zajęć specjalistycznych, krótkich codziennych 
informacji politycznych i wieczornych gawęd. Zda-
rzało się, że niestety nie można było ich przeprowa-
dzić z prozaicznego powodu - wyłączenia prądu34. 
Aktywizowano żołnierzy poprzez prace w kółkach 
zainteresowań. W końcu 1946 r. zorganizowano Teatr 
Amatorski. Na początku marca następnego roku li-
czył on 12 „aktorów”. Pod kierownictwem por. Tade-
usza Orłosia, przy wsparciu członków orkiestry kilka 
razy wystąpili przed kolegami i ludnością cywilną  
z repertuarem o treściach patriotycznych35.

Pierwsze w miarę uporządkowane szkolenia, cho-
ciaż nie z całym stanem osobowym, prowadzono od 
4 listopada 1946 r. do 30 kwietnia 1947 r. Wtedy od-
bywały się zajęcia codziennie z rocznikiem żołnierzy 

urodzonych w 1925 r. Starsi szkolili się tylko 3 dni 
w tygodniu, w pozostałe zaś pełnili służby, warty  
i wykonywali prace gospodarcze. Program szkoły 
podoficerskiej był skrócony. Szkolenie korpusu ofi-
cerskiego odbywało się w grupach. Dowódcy pułków 
i batalionów uczestniczyli w zajęciach raz w miesią-
cu, dowódcy kompanii i plutonów - trzy razy w tym 
samym okresie. Podoficerom organizowano zajęcia 
jeden dzień w każdym tygodniu. Pracę polityczno 
-wychowawczą prowadzono we wtorki i piątki po 
dwie godziny we wszystkich grupach. Ideowe szko-
lenie uzupełniały kilkunastominutowe codzienne 
informacje prasowe, pogadanki i gawędy wieczorne 
(przeciętnie co drugi wieczór po godzinie).

Baczną uwagę poświęcano wyszkoleniu bojowe-
mu, strzelaniu i musztrze. Zakładano uczestnictwo 
wszystkich żołnierzy w zajęciach z wychowania fi-
zycznego. Uatrakcyjniano szkolenie organizując za-
wody w poszczególnych dziedzinach.

Weryfikacją umiejętności zawsze jednak okazy-
wały się ćwiczenia w terenie. Uczestniczyło w nich 
zazwyczaj ok. 70% stanu osobowego i poszczegól-
nych rodzajów. Dodatkowo, w innym terminie, ar-
tylerzyści i łącznościowcy uczestniczyli w zajęciach 
wespół z kolegami „po fachu” z innych jednostek 
dywizji36. Na poligony, które nie były dłuższe aniżeli 
miesiąc, m.in. do Cisów (obecnie Świętoszów) pułk 
zaczął wyjeżdżać w końcu lat czterdziestych. Owe 
pobyty na poligonach określano mianem koncen-
tracji. Pomijając opis szeregu istotnych dla wojska 
przygotowań przypomnijmy o atmosferze tamtych 
dni. Otóż wiele uwagi poświęcano spotkaniom stanu 
osobowego z organizacjami i ciałami przedstawiciel-
skimi, w tym kołem Ligi Kobiet. Na początku lipca 
1948 r. majorowa Szlapkinowa podczas zebrania koła 
doceniając znaczenie koncentracji nakreśliła zadania, 
jakie stoją przed LK, zapewniła że członkinie w cza-
sie nieobecności mężów będą pomagały wszystkim 
żonom, tak aby „rodziny były dostatecznie zabezpie-
czone”. Dla przykładu, w 1949 r. każda niezdolna do 
pracy żona otrzymywała 1000 zł tytułem dodatku za 
każdy miesiąc pobytu męża na poligonie. Tuż przed 
wyjazdem na poligon organizowano „herbatkę poże-
gnalną z potańcówką dla kadry zawodowej i ich ro-
dzin”37. Przełożeni wydawali także zalecenia co do 
przebiegu i miejsca powitania pododdziałów powra-
cających z poligonu zastrzegając, aby nie nadawano 
im przesadnego rozmachu. Niemniej jednak przy za-
angażowaniu członkiń LK „na końcowym odcinku 
ulicy, u bram koszar, z udziałem rodzin wojskowych, 
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ewentualnie władz miejskich i Towarzystwa Przy-
jaciół Żołnierza” dopuszczalne były entuzjastycz-
ne okrzyki, kwiaty. Następnie na placu apelowym  
z jednej strony ustawiano żołnierzy przebywających 
w koszarach, a po przeciwnej powracających z kon-
centracji. Dowódca pozostałych w koszarach składał 
meldunek dowódcy pułku, który następnie wygłaszał 
przemówienie i kończył uroczystość przyjęciem defi-
lady od całego stanu osobowego38.

W trakcie szkolenia poligonowego żołnierze brali 
udział w strzelaniach z etatowej broni, obsługiwali 
działa artyleryjskie, uczyli się zachowań na polu wal-
ki i postępowań z jeńcami, jak również w ograniczo-
nym zakresie obrony przed bronią chemiczną i postę-
powania na polu minowym. Dla korpusu oficerskiego 
za najważniejsze zadanie uznawano opanowanie 
zasad „pobierania decyzji, rozkazodawstwa i dowo-
dzenia swymi oddziałami w warunkach nowoczesnej 
walki”. Podoficerowie powinni nauczyć się właści-
wego dowodzenia drużyną i występowania w roli jej 
instruktora. Dla członków sztabów najważniejszym 
celem miało być zgranie w pracy zespołowej nad 
planowaniem, organizowaniem i kierowaniem walką 
oraz szkoleniem. Oficerowie rodzajów wojsk uczest-
niczyli w kursach organizowanych przez przełożo-
nych funkcyjnych. Narzekano na tę grupę osobową, 
która „aczkolwiek dokształca się w pracy liniowej, 
jednakże nie bierze czynnego udziału w pracy po-
lityczno-wychowawczej”39. Tematyka zajęć o cha-
rakterze „humanistycznym” w 1946 r. obejmowała 
m.in.: przypomnienie ustroju społeczno-polityczne-
go Polski przedwojennej, istotę demokracji ludowej 
i walki o nią, rocznicę polsko-radzieckiego układu  
o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Nie pomijano spraw 
bieżących. 

Ważną rolę w zamyśle przełożonych miały odgry-
wać Koła Pomocy Społecznej. Oficerowie i podofi-
cerowie mało entuzjastycznie odnosili się do tej for-
my zajęć. Każdy z uczestników owych wieczornych 
spotkań kolejno musiał przygotować referat na okre-
ślony (najczęściej typowo polityczny) temat, a pozo-
stali wykazać się „mądrą dyskusją” ocenianą przez 
zastępcę dowódcy d/s polityczno-wychowawczych 
pułku. Dla oficerów organizowano co najmniej raz  
w miesiącu tzw. „Wieczory literackie”, z wykładami 
i dyskusją.

Wszystkich oficerów polityczno-wychowaw-
czych i najlepszych spośród oficerów pułku skupiono 
w nieetatowym zespole lektorskim. Grupa ta uczest-
niczyła we wszystkich akcjach propagandowo-agita-

cyjnych prowadzonych w latach 1946-1947 w środo-
wisku wojskowym, UB, MO, jak i na terenie miasta  
i powiatu Bolesławiec. Lektorzy spotykali się chętnie 
z młodzieżą szkolną i ludnością cywilną, zwłaszcza  
z zakładów pracy. Dominowała tematyka historyczna 
i bieżące wydarzenia polityczne. Z młodzieżą z gim-
nazjum osobiście spotykał się lektor pułku „ponieważ 
okazało się, że młodzież nastawiona jest reakcyjnie. 
(…) Podczas ostatniej pogadanki o braterstwie broni 
Odrodzonego Wojska Polskiego z Armią Radziecką 
poruszono sprawę Katynia”40.

Do grupy osób, które pomagały prowadzić pra-
cę wychowawczą w pododdziałach zaliczano wcale 
niemałą rzeszę agitatorów - żołnierzy i najmłodszej 
stażem kadry. Prowadzono z nimi regularne odprawy, 
co najmniej raz w tygodniu po dwie godziny.

Oficerów, którzy nie legitymowali się średnim 
wykształceniem mobilizowano do nauki. Organizo-
wano dla nich kursy gimnazjalne. Pierwszy ruszył 
na początku maja 1946 r. Czasowo został przerwany 
z powodu udziału jednostki w akcji propagandowej 
przed referendum i akcją żniwną41. Przygotowanie 
zawodowe i specjalistyczne do wypełniania ról do-
wódców wszystkich szczebli i służb pomocniczych 
było bardzo zróżnicowane. Oficerami i podoficera-
mi zostawali często ludzie przypadkowi, obarczeni 
bagażem doświadczeń przeszłości, niewykształceni, 
posługujący się polszczyzną na poziomie ukończo-
nej szkoły powszechnej. Ale wśród nich na pewno 
byli tacy, którzy zasłużyli się w walce z hitlerowskim 
okupantem. Stali się orędownikami budowy nowego 
ładu społecznego, lojalnymi wobec tworzących zręby 
nowej demokracji prosocjalistycznych urzędników 
państwa polskiego. Niemniej jednak do ich pracy 
miano liczne zastrzeżenia. Podczas przeprowadza-
nych kontroli najkorzystniej wypadali przedstawicie-
le pułkowej artylerii42.

Żołnierze pułku  
w służbie na rzecz ludowej władzy 

Przygraniczny obszar odpowiedzialności pułku 
obejmował m.in. Ruszów, Przemków, Szprotawę43. 
Jednym z pierwszych zadań pułku było objęcie nad-
zoru nad mostami w Bolesławcu, Trzebieniu i Klicz-
kowie44 oraz kontynuowanie działań przeciwko ban-
dytyzmowi. 

Z początkiem 1946 r. miała zostać przeprowa-
dzona demobilizacja obejmująca wszystkie korpusy 
osobowe. Rzeczywistość polityczna, jaka zaczęła się 
kształtować w pierwszych miesiącach po zakończe-
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niu działań wojennych, rysowała się niekorzystnie 
dla polskich komunistów. Mieli oni całkowity nadzór 
nad wojskiem i stworzonym przez nich cywilnym 
aparatem przemocy. Stąd też ociągano się ze zwal-
nianiem z wojska ludzi, których zamierzano użyć do 
„uporządkowania wszelkich spraw według własnego 
zamysłu”.

I faktycznie, wojsko stanowiło swoistego rodza-
ju tubę propagandową ośrodków władzy politycznej 
i administracyjnej. Wojsko wykorzystano do akcji 
propagandowo-agitacyjnych w terenie przed głoso-
waniem ludowym i wyborami do Sejmu Ustawodaw-
czego, jak również użyto do zwalczania bandytyzmu 
i grup zbrojnego podziemia niepodległościowego45. 
W tych przedsięwzięciach aktywny udział wziął rów-
nież 40. Pułk Piechoty. Ponieważ zachodnia rubież 
Rzeczypospolitej nasycona była sporą ilością woj-
ska, a teren bolesławiecki był - jeśli wiarogodnymi 
uznać meldunki składane przełożonym - spokojny, 
przeto tuż po zakończonym referendum podjęto de-
cyzję, że znaczna część pułku (około 400 żołnierzy) 
użyta zostanie do walki ze zbrojnym podziemiem 
w okolicy Zambrowa, Wysokiego Mazowieckiego  
i Ciechanowa46. Podczas tej akcji tropiono i rozbijano 
oddziały podziemia niepodległościowego, a czasami 
także odpierano ich ataki. W zależności od potrzeby 
wysyłano grupy operacyjne w ilości po około 30-110 
żołnierzy z przydzielonymi środkami transportu. Do-
wódca pułku w październiku chwalił się swojemu 
przełożonemu, że jego podwładni w czasie akcji (od 
końca lipca, przez prawie 3 miesiące) ujęli 243 człon-
ków podziemia niepodległościowego, zdobyli wiele 
egzemplarzy broni i amunicji, a nawet 1 konia! Za 
„dobrowolnie” oddaną broń przeważnie płacono od 
100 zł za karabin do 2 tys. zł za radiostację47. Pułk 
powrócił do Bolesławca 27 października 1946 r.48

Następne tego typu zadanie zostało wykonane za 
rok. W miesiącach maj-czerwiec 1947 r. 15 oficerów, 
82 podoficerów i 109 szeregowych przebywało na 
akcji „Wisła”. Podczas programowych zajęć w ko-
szarach na temat walki 40. PP z UPA i NSZ wśród 
żołnierzy panowało przekonanie, że wszyscy powinni 
wziąć udział, by „pójść na bandytów”. Ale przy oka-
zji żołnierze stawiali także mnóstwo niewygodnych 
pytań. Dlaczego np. słyszymy ciągle o „granicy za-
chodniej, a nie mówi się o wschodniej, o odpadnięciu 
ziem za Bugiem, dlaczego Rosjanie wywożą z Ziem 
Zachodnich sprzęt, dlaczego Sowieci zajęli Króle-
wiec?” Szereg wątpliwości zawierały wypowiedzi 
dotyczące państwa niemieckiego i pobłażliwego trak-

towania go przez państwa okupacyjne. Mniej opinii 
dzielących stan osobowy związanych było z odmo-
wą amerykańskiej pomocy znanej pod nazwą Plan 
Marshalla. Żołnierze nie mogli zrozumieć, dlaczego 
Amerykanie chcą pomagać „zbrodniarzom z Nie-
miec”, że „Amerykanom bliżsi są Niemcy niż ogra-
bione przez nich narody”49.

Działalność polityczna
Chociaż w pierwszych latach po zakończeniu 

II wojny światowej oficjalnie żołnierzom zakazywa-
no przynależności do organizacji o charakterze po-
litycznym; przymykano jednak oczy jeśli ktoś poza 
strukturami wojska należał do Polskiej Partii Robot-
niczej. Pierwszą komórką partyjną PPR w 40. PP 
założono w październiku 1948 r. 15 członków - pra-
cowników kontraktowych (cywilnych) powierzyło 
stanowisko sekretarza ob. Bombie. Na łącznika po-
między tym kołem a dowództwem pułku wyznaczo-
no por. Kujawę. W tym też czasie powołano pułkowe 
koła Związku Młodzieży Polskiej. Przewodniczącym 
Zarządu Pułkowego ZMP został elew Kuźniak. Od 
czerwca 1948 r. obowiązki instruktora ZMP pełnił 
st. strz. Jan Łagozda. W końcu listopada 1948 r. funk-
cjonowały 3 koła ZMP skupiające 112 członków. 
Do głównych zadań organizacji w pułku zaliczono: 
podniesienie stanu wyszkolenia polityczno-wycho-
wawczego, bojowego i dyscypliny, ożywienie pra-
cy świetlicowej oraz wzięcie aktywnego udziału  
w propagowaniu zjednoczenia ruchu robotniczego. 
Najaktywniej pracowało koło szkoły podoficerskiej, 
które kierowało pracą kulturalno-artystyczną, zmobi-
lizowało kolektyw do czytania książek, periodyków 
i prasy, brało czynny udział w życiu sportowym oraz 
artystycznym. Tutaj także zrodziła się myśl o rezo-
lucji wzywającej 40. Pułk Piechoty do współzawod-
nictwa na niwie pracy kulturalno-artystycznej. Cho-
dziło o to, kto wykona lepszy program gloryfikujący 
dzień zjednoczenia partii robotniczych PPR i PPS. 
W sprawozdaniu z 22 grudnia 1948 r. dotyczącym 
nastrojów pokongresowych 40. PP napisano o pod-
niosłym nastroju oraz ogromnym zainteresowaniu 
podczas wiecu żołnierskiego w dniu otwarcia Kon-
gresu Zjednoczeniowego. Według oceny dowódców 
80-85% żołnierzy służby zasadniczej wypowiadało 
się pozytywnie o tym akcie. O pozostałej części są-
dzono, że są to chwiejni i przeciwni połączeniu par-
tii, ale niechęć tę starannie ukrywają. Wśród kadry 
nie zanotowano zarówno hurra optymistycznych, jak  
i negatywnych wypowiedzi. Nie omieszkano stwier-
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dzić, że można „wyczuć niechęć, spowodowaną po-
chodzeniem socjalnym”. Wymieniono jako przykład 
plut. Kazimierza Miąsko - szefa baterii 76 mm armat, 
syna kułaka, sierż. Tadeusza Giżeckiego z orkiestry 
i sierż. Romana Gotfryda - mechanika samochodo-
wego50.

Przełożeni zadbali, by każdy żołnierz wziął udział 
w referendum, czy w przeprowadzanych później 
głosowniach. Za każdym razem w jednostce orga-
nizowano obwodową komisję. Podczas pierwszego  
z nich: czerwcowego referendum ludowego w 1946 r. 
spisy żołnierzy i ich rodzin sporządzono z pewnym 
wyprzedzeniem. Następnie nakazano: „Wszyscy żoł-
nierze pułku sprawdzą swe nazwiska, które są wy-
mienione w gablotkach w Klubie i jeśli który nie fi-
guruje, zgłosi się do dowódcy pododdziału, by został 
wciągnięty na listę”. Przewodniczącym komisji wy-
brano kpt. Tadeusza Szlapkina, dowódcę pułkowej 
artylerii, przedwojennego oficera. Jednak tuż przed 
głosowaniem zlecono mu wyjazd poza garnizon wy-
znaczając na to miejsce por. Dymitra Mańczaka51.

W związku z referendum prowadzono pracę po-
lityczną od wczesnej wiosny 1946 r. Zauważono ze 
strony części żołnierzy pewną niechęć i lekceważe-
nie. Doszło nawet do tego, że w świetlicy 1. komp. 
strzeleckiej, ktoś przekreślił na haśle słowo TAK, za-
stępując słowem NIE. Tuż przed referendum zastęp-
ca dowódcy pułku ds. polityczno-wychowawczych 
pisał o żołnierzach służby zasadniczej: „Wydaje się 
również, że ulegają wpływom zewnętrznym. Wypo-
wiedzi głośnych «nie» na odpowiedzi referendum 
nie słychać ale żołnierze między sobą poszczególne 
punkty krytykują. Najczęściej mówią «czemu pyta-
ją się o granice zachodnie a nie dodają do trzeciego 
pytania problemu granic wschodnich? (…) Reforma 
rolna to chcemy, ale żeby tylko na tym się skończy-
ło»”. W pracy propagandowo-uświadamiającej wy-
korzystywano wypowiedzi gloryfikujące nowy po-
rządek ustrojowy przez samych żołnierzy podczas 
zajęć. Trudno powiedzieć czy wcześniej były one 
„ustawiane”. Z drugiej strony - jak żołnierz nie mógł 
być przekonany do szczerych zamiarów Rządu Jed-
ności Narodowej, jeśli powiadano „dzięki reformie 
rolnej wielu z naszych rodziców doszło do działki 
rolnej?”52. Na miesiąc przed referendum na zebraniu 
oficerów podjęto rezolucję, w której czytamy: „My 
oficerowie 40. PP zebrani w dniu 31 V 1946 r. wobec 
zbliżającego się głosowania ludowego stwierdzamy: 
Przez 6 lat walczyliśmy o wyzwolenie Polski z kosz-
marnej niewoli hitlerowskiej, walczyliśmy o to, co 

zaprzepaścili sanacyjni panowie w 1939 r. (…) Lud 
- chłop, robotnik i inteligent decydują o losach naro-
du, a nie klika ziemian i finansjera. Dlatego też posta-
nowiliśmy odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania 
«Tak»”53.

Po niespełna dwóch latach żołnierze nieco inaczej 
zaczęli reagować wobec zamiaru zakładania przez 
państwo spółdzielni rolniczych. Docierały do nich 
różnorakie informacje, tak od rodzin, jak i od przypad-
kowo spotykanych ludzi podczas pobytów w mieście 
lub okolicznościowych spotkań wojska ze społeczeń-
stwem. Oficerowie zaobserwowali pewną nieufność 
żołnierzy w odniesieniu do polityki państwa na wsi, 
przeważnie synów samodzielnych gospodarstw. 
Większość żołnierzy była zdania, że spółdzielczość 
będzie równać się likwidacji własności ziemi. Stali 
na stanowisku, że „lepiej jest, jeśli chłop pracuje na 
swoim”. Inni z kolei, jak strz. Wroński mówili o to-
czącej się walce klasowej na wsi pomiędzy bogatymi 
a biednymi chłopami. Ci pierwsi np. pożyczają konie 
i maszyny za co wymagają kilkudniowego odrob-
ku. Dająca wiele do myślenia dla dowództwa była 
postawa kadry zawodowej, która „uparcie unika na 
ten temat rozmów”. W listopadzie 1948 r. oceniano, 
że tylko ok. 35% żołnierzy pułku jest zgodna co do 
tworzenia spółdzielni produkcyjnych. Nie do koń-
ca byli przekonani, czy faktycznie należy korzystać 
z doświadczeń radzieckich w zakresie przebudowy 
polskiej wsi. O spółdzielniach mówiono: „To są koł-
chozy”54.

Zachodzące przemiany w codziennym życiu 
znalazły swoje miejsce w szerokim spektrum form 
ideologicznego oddziaływania i urabiania także  
w żołnierskim środowisku. Wszystkie inne aniżeli 
PPR ugrupowania polityczne, które nie podziela-
ły komunistycznych poglądów, stawiano w rzędzie 
przeciwników budownictwa nowego ustroju w Pol-
sce. Stąd też w tych pierwszych latach dezawuowa-
no działania opozycyjnego wobec komunistów Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego wykazując „łączność 
ideową i częściowo taktyczną” tego ugrupowania  
z „bandami leśnymi”, a nawet porównywano działa-
nie tej partii z NSZ. W okresie poprzedzającym refe-
rendum na pogadankach obecnych było z reguły 220-
250 żołnierzy. Podczas zajęć nieco czasu poświęcano 
historii Polski z uwzględnieniem okresu ostatniej 
wojny. Pogadanka „Niemcy po wojnie” wywołała 
oburzenie żołnierzy za zbyt łagodne postępowanie 
Anglików wobec Niemców. Byli tacy, którzy twier-
dzili, że Niemcy w Polsce są również zbyt pobłażliwie 
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traktowani i powinni być jak najszybciej wysiedleni. 
Przełożeni cieszyli się, kiedy: „Młodsi wysłuchiwali 
z zaciekawieniem, starsi opowiadali z zadowoleniem 
i dumą o swych przeżyciach na froncie. Pogadanki te 
interesowały żołnierzy i pobudzały uczucia tak żywe 
jak Miłość Ojczyzny i nienawiść do odwiecznego 
wroga”. Dowództwo pułku było przekonane, że po 
„uprzednich dokładnych wyjaśnieniach co najmniej 
80% stanu osobowego głosować będzie 3xTAK”55.

Wojsko zostało użyte również do ubezpieczenia 
głosowania ludowego na terenie trzech powiatów: 
Bolesławiec, Lubin i Milicz. Do 11 punktów na-
szego powiatu skierowano łącznie 11 podoficerów  
i 68 wartowników (Bolesławiec Ratusz, Bolesławiec 
Starostwo, Kotlicki Trebiń, Niebylczyce, Czarna 
(wieś Waldow), Grochów, Książkowce, Krasienice, 
Grzmiące i Kleszczowa). Do dwu pozostałych wy-
jechało: 2 oficerów, 24 podoficerów i 105 wartow-
ników56. Pełnili tam służbę ochronną od wieczora  
16 czerwca, do zakończenia głosowania. Obawiano 
się zakłóceń. Przemawiały za tym zdobywane infor-
macje m.in. od uczestniczących w wiecach członków 
wojskowych grup propagandowych. Dla przykładu 
23 czerwca 1946 r. we wsi Nowa Wieś wiec zakłó-
ciło dwóch milicjantów z gminy Czerna Roman Pa-
liński i Zygmunt Broda. Wykrzykiwali, że „…sejm 
musi być dwuizbowy, bo jednoizbowość sejmu to 
bolszewizacja. Sołtysowi zagrozili, że gdy powyższe 
zamelduje do Urzędu Bezpieczeństwa, zostanie za-
strzelony”. W innym przypadku, w Kraszowicach na 
afiszach propagandowych: „Głosujemy 30 czerwca 
- tak - na wszystkie trzy pytania.”, na jednym czer-
woną kredą wypisano „nie”, a na drugim wypalono 
litery „NIE”. W tychże Kraszowicach o godz. 3.00 
w nocy 30 czerwca usłyszano serię wystrzałów z kbk 
(karabinek) i PPSz (pepesza). Niezwłocznie udał się 
tam pododdział alarmowy z pułku. Na miejscowym 
posterunku zastano pijanych milicjantów i komen-
danta w dwuznacznej sytuacji z Niemką. Wszystkich 
odtransportowano do UB w Bolesławcu57. Przed wy-
borami do Sejmu w 1947 r. w teren wyruszyły bry-
gady propagandowe w jeszcze liczniejszym składzie.  
W jednym ze sprawozdań napisano: „W wyniku 
umiejętnej pracy indywidualnej w mieście Bolesła-
wiec ob. Piaskówna Irena jawnie oddała legitymację 
PSL oświadczając, że zrozumiała do czego dąży PSL, 
a do czego Obóz Demokratyczny.” Motywując swoją 
decyzję miała oświadczyć: „W procesie wzrostu mego 
uświadomienia przede wszystkim Wam żołnierze  
w pierwszym rzędzie zawdzięczam, iż dziś zrozu-

miałam, że kroczyłam złą drogą i z drogi tej zawra-
cam”58. 

Licząc się z możliwością najrozmaitszej prowo-
kacji ze strony podziemia, w związku z wyborami 
do Sejmu Ustawodawczego, na dni 17-21 stycznia 
1947 r. zarządzono stan pogotowia dla całego stanu 
osobowego. Oficerowie w tych dniach mieli znaj-
dować się przy swoich podwładnych, także w nocy. 
Najbardziej odpowiedzialnych wyznaczano na służ-
by. Ponadto żołnierze, nie będący członkami patroli,  
a udający się poza koszary w celach służbowych, po-
siadali broń59. Szkolenie pododdziałów w okresie po-
przedzającym wybory skupiało się przede wszystkim 
na akcji „uświadamiającej” ich cel, przygotowaniu 
pułku do wyborów i ich przeprowadzenie. Wydano 
12 gazetek ściennych. W każdej świetlicy umiesz-
czono tzw. „Ściany wyborcze” obrazujące postępy  
w akcji przedwyborczej, piętnujące wrogą działal-
ność opozycji oraz założenia planu trzyletniego. Za-
niedbano jednak szkolenie specjalistyczne. W powie-
cie nie zanotowano żadnej akcji terrorystycznej ani 
rabunkowej, a zwycięstwo Bloku Demokratycznego 
uznano za sukces. Dlatego też w zorganizowanych 
przez wojsko wiecach, najpierw w pułku, później  
w mieście podkreślano doniosłość tego faktu. W sali 
miejskiego kina wystąpili m.in.: strz. Gościński, st. 
strz. Kubiak, sierż. Idzi Petos i por. Stanisław Łazowy. 
Mówcy wznosili okrzyki na rzecz rządu i Naczelnego 
Dowódcy WP, a uroczystość zakończyło odśpiewa-
nie „Roty”. Wszystkie zebrania powyborcze odby-
wały się pod dyktando wojskowych propagandystów. 
Wykorzystywali wzory przemówień (na dwóch stro-
nach maszynopisu), które rozsyłano do jednostek tuż 
po zakończonym głosowaniu. Nakazywano cytować 
dosłownie zapisane tam tezy. Dotyczyły one m.in.: 
„(…) odnieśliśmy decydujące zwycięstwo nad wro-
gami ludu polskiego, nad wrogami demokracji, nad 
bandami, nad blokiem reakcji z PSL-em. Tym na-
szym wielkim zwycięstwem odpowiedzieliśmy na 
zakusy Niemców i międzynarodowej reakcji: Wara 
wam od naszych Ziem Odzyskanych, (…) stoimy 
na ich straży, gotowi jesteśmy bronić ich do ostatniej 
kropli krwi”60.

Na rzecz gospodarki narodowej  
- akcja „Siew” i inne

Akcja wiosennego siewu została zaplanowana 
przez sztab dywizji. Pułk otrzymał zadanie obsiania 
gruntów rolnych w 6 majątkach dwu gmin o ogól-
nym areale 1284 ha61. Pracowały dwie grupy wy-
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Jeden z ocalałych biuletynów Akcji Siewnej 40 Pułku Piechoty z 28 kwietnia 1946 r. w zbiorze syna Leona Piątkowskiego - Zenona.

Artykuł zamieszczony w czasopiśmie „Żołnierz Polski” z kwietnia 1946 r., w którym opisano dokonania żołnierzy pułku w akcji siewnej. 
Oryginał w posiadaniu Z. Piątkowskiego.
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dzielone (kompanie) z 1. batalionu pod dowództwem  
kpt. Józefa Buczka oraz pododdziału artylerii pułku 
z kpt. Tadeuszem Szlapkinem. Pierwszy batalion 
otrzymał odcinek Tomin (Tomaszów Bolesławiecki), 
z pododcinkami obejmującymi grunty we wsiach: To-
min, Osła, Wilczy Las i Miotłówek (obecnie Iwiny).  
Artylerzyści na drugim odcinku Kraszowice wy-
dzielili pododcinki obejmujące wsie: Ocice, Ulina, 
Nowa i Otok62. Ustalony przez dowódcę dywizji plan 
orki i siewów wiosennych dowódca pułku zwiększył 
z dniem 1 maja 1946 r. o 600 ha, ustalając tym sa-
mym ogólny areał jaki miał zostać obrobiony i za-
siany na 2080 ha63. Ziarno dostarczały samochody 
dywizyjne. Pochodziło z ZSRR i UNRRY64. Jeszcze 
w trakcie akcji Starosta Powiatowy - pełnomocnik 
Akcji Siewnej na powiat Bolesławiec przesłał pi-
smo, w którym czytamy m.in.: „Za trudy przy tak 
ważnej sprawie jaką jest dla nas Akcja Siewna po-
niesione przez Ob. Żołnierzy składam, jeszcze raz na 
ręce Obywatela Dowódcy serdeczne wyrazy podzię-
ki”65. Akcja siewna była propagandowo nagłośniona  
w takim stopniu, aby wszyscy wiedzieli i mieli świa-
domość, że żołnierz polski tak, jak kiedyś z karabi-
nem w ręku przyniósł wolność rodakom, tak teraz 
z pługiem i kosą skutecznie walczyć będzie o to, by 
ziemia rodziła płody rolne. Każda z grup siewnych 
posiadała swojego zastępcę do spraw polityczno-wy-
chowawczych, który z kolei podlegał instruktorowi 
polityczno-wychowawczemu akcji siewnej pułku. 
To oni, obok dowódców motywowali podwładnych 
do wytężonej pracy. Założony do wykonania plan 
został przekroczony. W terminie od 4 kwietnia do  
16 maja 1946 r. zaorano i zasiano 2832 ha. Wykonano 
to rękoma 139 żołnierzy, dysponując 147 końmi i 14 
wołami (w pierwszych dwóch dniach)66. Ukazywały 
się również prawie co drugi dzień oryginalne gazetki 
wykonywane ręcznie w kilku egzemplarzach („wyci-
skane przez kalkę”), nosiły tytuł „Żołnierz Siewca” 
- będące w przekonaniu przełożonych „dość wier-
nym wyrazem uczuć, żywionych przez pracujących 
na siewie żołnierzy”. Ostatni biuletyn o tytule „Siew” 
ukazał się 19 maja i traktował o zakończeniu tej ak-
cji. Ogólnie opracowano ok. 25 gazetek. W składzie 
jednej z dwu grup siewnych, zbierającym materiały 
i pracującym nad ich szatą graficzną był kpr. Leon 
Piątkowski, jednocześnie korespondent prasy woj-
skowej. W jednym z raportów przytoczono jego 
wypowiedź: „Rozumiemy, że każda skiba zaorana, 
każda dłoń zasianego ziarna to cegiełka do odbudo-
wy, to dźwignięcie o stopień odradzającej się na tych 

ziemiach naszej gospodarki”67. Grupy wykonywały 
na własne potrzeby gazetki ścienne. Przodującym  
w akcji siewnej żołnierzom wydawano wymowne  
w swej treści zaświadczenia. Dla przykładu 16 maja, 
w dniu jej zakończenia jednemu z nich wręczono do-
kument o treści: „Zaświadcza się, że kanonier Urba-
niak Mieczysław z baterii 45 mm 40. pp jest pierw-
szym bohaterem pracy przy akcji siewnej. Dzięki 
swej świadomej pracy zaorał i zasiał 30,00 ha ziemi, 
co stanowi 215% normy przypadającej na jednego 
żołnierza”68. Najlepszych żołnierzy wyróżniono rów-
nież w trakcie Święta Ludowego na początku czerw-
ca, w trakcie uroczystości rozpoczętej Mszą św. polo-
wą na bolesławieckim Rynku, a zakończonej wiecem 
nawiązującym do zbliżającego się tzw. głosowania 
ludowego69.

18 sierpnia 1946 r. opublikowane zostało w roz-
kazie dziennym jednostki podziękowanie Prezyden-
ta KRN dla składu osobowego okręgu wojskowego. 
Prezydent dziękował za wykonanie w 150% planu 
zasiewu wiosennego i agitował do wytężonej pracy 
podczas żniw „dla dobra Nowej Demokratycznej 
Polski”70. W ślad za tym podziękowaniem, dowódcy 
wszystkich szczebli honorowali żołnierzy nagrodami 
regulaminowymi. Dla przykładu w rozkazie świątecz-
nym (wielkanocnym) za dotychczasową pracę w polu 
wyróżnionych zostało 37 szeregowców, 16 podofice-
rów (głównie książkami i żołnierskimi kalendarzyka-
mi oraz mianowaniem na kolejne stopnie wojskowe). 
W grupie oficerów znaleźli się: kapitanowie - Józef 
Buczek i Tadeusz Szlapkin, podporucznicy - Feliks 
Białkowski, Tadeusz Ciężki, Henryk Ordyłowski, 
Stanisław Skiba, Witold Stodułka (pomysłodawca 
biuletynu o akcji siewnej), Henryk Szaniawski i Mi-
chał Witorzeńc oraz chor. Stanisław Janczys71. Leon 
Piątkowski w cytowanym opisie podsumowującym 
tę akcję uzupełnia niejako tę listę m.in. o następujące 
nazwiska: podporuczników Władysława Lewandow-
skiego, Mikołaja Łysego, Kazimierza Przybylskiego, 
st. sierż. Floriana Pitalę, sierżantów (ogniomistrzy) 
Garstkę, Kalińskiego, Zygfryda Kłoska, Piętosia, Ro-
mana Rokosza, plut. Romana Gotfryda, kaprali Jana 
Furtałę, Stanisława Pomykało, st. strz. Kubiaka72.

Skoro tylko przebrzmiały echa referendum roz-
poczęto akcję propagandową skierowaną na prace 
żniwne. W pododdziałach ukazały się gazetki ścien-
ne z rysunkiem żołnierza z kosą i artykułami o akcji 
żniwnej. Żołnierze gwarantowali, że „jak nie zawie-
dliśmy w siewie, tak nie zawiedziemy w żniwach”. 
Później, jesienią 1946 r.: „oddaliśmy osadnikom 
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do pracy konie w ramach akcji siewnej. Zaorano  
u osadników 30 ha, zasiano 12 ha. Prasowanie siana 
również rozpoczęte.” Pracował tam z 12 żołnierzami 
ppor. Zdzisław Przygaliński73.

Rozminowywanie pól, akcja przeciwpowodziowa, 
walka z pożarem, odgruzowywanie miasta
Pluton saperów 40. PP podczas patrolowania pól 

przeznaczonych do wiosennych prac polowych natra-
fił we wsi Podgrodzie na przeciwczołgowe pole mi-
nowe i skład bomb lotniczych. Do 20 marca 1946 r. 
unieszkodliwiono 300 szt. min niemieckich typu 
T-mi 41 i zniszczono 50 bomb lotniczych. Całko-
witego rozminowania terenu dokonano w ciągu ko-
lejnych 3 dni74. Pod koniec kwietnia w rejonie Osłej 
żołnierze natrafili na silnie zaminowany teren. To, 
że nie było strat w ludziach i sprzęcie zawdzięcza-
no „przytomności i opanowaniu st. strz. Kubiaka”75. 
Meldunki o rozminowywaniu należą do nielicznych, 
które się zachowały. Owo niebezpieczne zajęcie na-
leżało do codziennych obowiązków plutonu saperów  

i dlatego wykonywanych tak często czynności zwy-
kle nie umieszczano w oficjalnych meldunkach. 

W marcu 1947 r. żołnierze pułku wzięli udział  
w akcji przeciwpowodziowej na rzece Bóbr76. Przez 
pierwsze cztery czerwcowe dni 1947 r. walczono  
z pożarem lasu w pobliżu miejscowości Lisek, Klesz-
czowa i Głębokie. Za zaangażowanie w tej akcji do-
wódca wyróżnił pochwałami w rozkazie 29 żołnie-
rzy, m.in. plut. Maksymiliana Rewersa. 18 września 
1947 r. wojsko skutecznie walczyło z palącym się 
torfem niedaleko Bolesławca77.

Pułk pomagał miastu przy odgruzowaniu. 28 paź-
dziernika 1948 r. na trzy i pół godziny oddelegowano 
100 żołnierzy i 5 furmanek. Czyniono to wielokrot-
nie, tak przed, jak i po tej dacie. Sporo nieprzydatne-
go nikomu gruzu posłużyło do zasypania wgłębienia 
terenu pomiędzy budynkami garaży, późniejszego 
terenu technicznego (trzeciego w koszarach)78.

Jan Żuralski

Przemarsz kolumny powracającej z akcji siewnej, Bolesławiec 16 maja 1946 r. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 
Dział Historii Miasta
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Epitafia na ogrodzeniu cmentarza, źródło: R. Konwiarz, H. Goetz, Alt Schlesien - Architektur, Raumkunst, Kunstgewerbe, Stuttgart 1913

Na terenie parku zlokalizowanego pomiędzy  
ul. Obrońców Helu (dawna Kirchhofstrasse - Cmen-
tarna) i Garncarską (Töpferstrasse) na dawnym 
Przedmieściu Mikołajskim do lat 70. XX w. zloka-
lizowany był cmentarz. Jego początki badacze łączą  
z kościołem katolickim pw. św. Mikołaja i cmenta-
rzem przykościelnym, który prawdopodobnie funk-
cjonował tu już w 1202 r. Do lat 30. XX w. cmentarz 
ten był najważniejszym miejscem pochówku bole-
sławian, głównie konfesji ewangelickiej. Nekropo-
lia była otoczona murem, a wejście główne zlokali-
zowane było od strony obecnej ul. Obrońców Helu. 
Na prawo od niego widniała półokrągło sklepiona 
nisza tzw. Totengräberpforte (furta grabarza) z datą 
1769. Można podejrzewać, że w roku tym nie tylko 
powstała owa furta, ale być może także uporządko-
wano teren cmentarza, wytyczając szereg alejek lub 
wykonano ogrodzenie.

Cmentarz przez kilkaset lat zmieniał swoją for-
mę i stopniowo rozrastał się. Ostatecznie w układzie 
urbanistycznym rozróżniano trzy jego zasadnicze 
części wydzielone murami, związane z kolejnymi 
rozbudowami. Całość podzielona była systemem alei 

i ścieżek. Główna aleja prowadziła z północy na po-
łudnie, wzdłuż osi cmentarza. Aleje biegły również 
równolegle do osi głównej (dwie w północnej części, 
trzy w południowej), co umożliwiało sprawną komu-
nikację. Krótsze alejki przecinały założenie w po-
przek. Poza główną bramą do cmentarza prowadziły 
także boczne wejścia. 

Najstarsza część cmentarza, zwana Simultan-
friedhof, na której znajdowały się również nagrobki 
katolickie (do czasu wybudowania cmentarza przy  
ul. Lubańskiej w 1901 r.) położona była na północy, 
przy dzisiejszej ul. Obrońców Helu. W częściach 
cmentarza położonych na południe lokalizowano 
nowsze groby i grobowce, należące wyłącznie do 
ewangelików. 

Znacząca rozbudowa cmentarza miała miejsce 
w 1873 r., kiedy to utworzono tzw. nowy cmentarz 
wydzielony murem. W obręb nekropolii włączono 
wówczas teren położony na południu, gdzie w 1875 r. 
wzniesiono kostnicę. Decyzja ta była związana  
z koniecznością przebudowy ciągu komunikacyjne-
go w tej części miasta. Jako pierwszy spoczął tam 
nauczyciel muzyki - Sender. Nekropolię ponownie 
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powiększano w latach 1890 r. oraz 1893 r., wydaje 
się, że zmiany te nie były aż tak istotne. W 1922 r. 
przeprowadzono prace remontowe muru cmentarne-
go. 

Pierwsze pochówki lokalizowane były prawdo-
podobnie symetrycznie po obu stronach głównego 
wejścia. Na murze otaczającym cmentarz, zwłaszcza 
w części północnej, znajdował się szereg nisz, w któ-
rych umieszczone były dekoracyjne płyty nagrobne 
znanych bolesławieckich rodów. Przy wejściu od ul. 
Obrońców Helu, w pierwszych kwaterach w części 
zachodniej cmentarza zlokalizowane były dwa na-
grobki w kształcie piramidalnych obelisków. Pierw-
szy kamień nagrobny należał do pastora Ambrosiusa 
Ferdinanda Jaerschky’ego, drugi zaś do pastora Ern-
sta Gottlieba Woltersdorfa, autora pieśni kościelnych 
i dyrektora Królewskiego Sierocińca (Waisenhaus), 
znanego z działań dążących do budowy kościoła 
ewangelickiego na miejscu spalonego zamku (zm. 
17 grudnia 1761 r.). Ponadto w tej części cmentarza 
znajdowała się tablica mistrza garncarskiego Baltha-
sara Umlauffta z 1714 r., a także bogato zdobione 
epitafia, m.in.: rodziny Holtzmannów (1562-1564), 
Walditzów (1565-1571), Rothlachów czy Seifertów. 
Kaplice grobowe i mauzolea rodowe lokalizowano 

wzdłuż wschodniej granicy cmentarza. 
W pobliżu znajdował się też nagrobek wykła-

dowcy Zawodowej Szkoły Ceramicznej - Wilhelma 
Waldeyera (1867-1934). Na zachód od wejścia głów-
nego, na murze, umieszczone było epitafium z portre-
tem aptekarza Christiana Benjamina Hönischa (ur. 22 
września 1661 r., zm. 26 września 1710 r.), na którym 
wymienione były nazwiska jego dwóch żon: Anna 
Sabine z d. Dewallin i Rosina Dorothea z d. Eckar-
thin. Napis na nagrobku kończy wers: „Mein Leser 
geh’ nun fort und denk an diesen Stein. Hier unten 
ruht ein Mann von ungemeinen Gaben. Drum soll die 
Wissenschaft bei uns unsterblich sein. Ach Schade, 
dass wir ihn nicht länger haben!” (tłum. „Mój czytel-
niku idź dalej i myśl o tym kamieniu. Poniżej spoczy-
wa człowiek o nadzwyczajnych talentach. Dlatego 
nauka powinna być u nas nieśmiertelna. Szkoda, że 
go dłużej pośród nas nie ma!”). Na wschód od wej-
ścia pochowany był radca (kancelista) Göbel, znany 
w mieście właściciel fabryki octu oraz młyna w To-
maszowie. Przy samej kaplicy spoczął w latach 90. 
XIX w. sprzedawca zabawek Kobel.

W III kwaterze pochowany był lekarz powiatowy 
(ur. 14 października 1802 r., zm. 27 września 1857 r.), 
syn Anny Rosiny Eschenbach, która prowadziła  
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Kaplica cmentarna, fotografia ze zbiorów Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu

aptekę w Bolesławcu.  
Przy skrzyżowaniu drogi głównej i alejki prowa-

dzącej do kaplicy grobowej usytuowany był, utrzy-
many w nurcie gotyckim, grób kanonika kościoła 
katolickiego - Kreuza i jego brata pochodzącego  
z miejscowości Thomaswaldau (obecnie Tomaszów 
Bolesławiecki). Dalej, w kwaterach położonych 
na zachód od głównej alei zlokalizowany był m.in. 
nagrobek z płytą inskrypcyjną znanego lekarza dra 
Martina Petricka oraz grób mistrza malarskiego Ri-
charda Pachaly, a także sprzedawcy i pończosznika 
Bruno Ullbricha oraz rektora szkolnego i miejskiego 
kantora w kościele ewangelickim Knauera.

Kaplica cmentarna powstała w 1791 r., praw-
dopodobnie na miejscu wcześniejszego obiektu, 
co sugeruje układ alei. Jej powstanie było możliwe 
dzięki wsparciu wieloletniego zwierzchnika (dzieka-
na) bolesławieckiego kościoła ewangelickiego - An-
dreasa Obermeiera. Poświęcenie kaplicy odbyło się 
19 czerwca 1791 r. przy udziale burmistrza Johanna 
Löbina, komisarza leśnego Liebnera oraz inspektora 
Woltersdorfa i pastora Franke. 

Była to centralna budowla na planie elipsy, utrzy-
mana w nurcie baroku. Jednokondygnacyjny obiekt 
nakryty został wielospadowym dachem z lukarna-
mi, umieszczonymi na dłuższych połaciach. Podział 
elewacji wyznaczały wysokie, zwieńczone łukowo 
okna w prostokątnych polach. Szyby były gęsto dzie-
lone szprosami. Od zachodu, od strony głównej alei, 
zlokalizowane było wejście główne, ponad którym 
umieszczono tablicę fundacyjną z inskrypcją: „Die 
Freigebigkeit Buntzlaus guter Burger und Kirchen-
gemeinmitglieder legte den Grund und die Wohl-
tätigkeit das evang. Kirchvorstandes Herrn Andreas 
Obermeyer vollföhrteden Bau dieses Hauses 1791”, 
(tłum. „Szczodrość dobrych obywateli Bolesławca  
i członków parafii dała podwalinę, a dobroczynność 
naczelnika kościoła ewangelickiego pana Andreasa 
Obermeyera doprowadziła do budowy tego domu 
w roku 1791”) powyżej zaś owalne oeil-de-boeuf. 
Boniowany portyk wieńczył trójkątny szczyt z pła-
skorzeźbionymi motywami vanitas. Drugie wejście, 
o nieco skromniejszej dekoracji znajdowało się  
w centralnej części elewacji północnej. Również pod-
kreślone było boniowaniem. Ponad nim znajdowała 
się płycina z motywem festonu oraz łukowo zwień-
czone okno. W jednoprzestrzennym wnętrzu z 200 
miejscami siedzącymi, umieszczono emporę organo-
wą. Organy zostały wykonane w XVIII w. (prawdo-
podobnie około 1791 r.) przez mistrza Engelmanna 

z Greiffenbergu.  Przestały funkcjonować w 1931 r., 
a pięć lat później, w 1936 r., zostały odrestaurowane 
przez Paula Otta z Göttingen. 

W 1813 r. podczas działań związanych z kampa-
nią napoleońską część muru cmentarnego oraz kapli-
ca zostały zniszczone, a znajdujące się na niej płyty 
nagrobne i epitafia: dyrektora Liebnera i jego dwóch 
żon, senatora Voßa, senatora Bardelebena i kupca 
Bleulsa zostały umieszczone w innej części cmen-
tarza. Wkrótce kaplicę wyremontowano, wykonano 
nowy dach i wstawiono okna.

W 1932 r. obiekt został odrestaurowany przez 
miejskiego radcę budowlanego Eduarda Candriana 
i ponownie oddany do użytku. W 1945 r. wnętrze 
uległo nieznacznemu zniszczeniu. Ostatecznie został 
on rozebrany w 1956 r. decyzją miejscowego ducho-
wieństwa, mimo protestów pozostałych w mieście 
ewangelików, którzy wystosowali pisma m.in. do 
kardynała Stefana Wyszyńskiego w Poznaniu, Urzę-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Ministerstwa 
Kultury w Warszawie. Oficjalnie materiał budowla-
ny pochodzący z kaplicy sprzedano za sumę 5000 zł 
(miał posłużyć do odbudowy miasta), a pozyskane 
pieniądze przekazano na remont kościoła ewangelic-
kiego przy pl. Zamkowym.
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Poniżej kaplicy, w pobliżu dawnego ogrodnictwa 
Holsteina przy ul. Obrońców Helu znajdował tzw. 
Cmentarz Węgierski (Ungarnfriedhof), gdzie spoczę-
ło 15 Węgrów i 3 żołnierzy pruskich poległych praw-
dopodobnie w wojnie w 1866 r. Został on ufundo-
wany przez radcę leśnego dr. J. Betzholda. W 1930 r. 
krzyże i tablice wotywne w języku niemieckim, wę-
gierskim i polskim przestawiono, a w miejscu tym 
zlokalizowano pierwsze pochówki urnowe.

Przed murem tzw. nowej części cmentarza, po-
chowano superintendenta Rudolfa Strassmanna, póź-
niej także Paula Pfeiffera. Przy murze, podobnie jak 
w pierwszej części, znajdowały się krypty dawnych 
mieszkańców, m.in. pochowany tu został posiadacz 
ziemski Walter Hellich z majątku na Grobli przy dzi-
siejszej ul. Jeleniogórskiej.

Przy murze, od strony ul. Garncarskiej, na starej 
części cmentarza, zlokalizowane były groby rodzi-
ny Menzel, właścicieli huty szkła. Obok spoczywała 
także Luzie Fernbach i Benno Fernbach (wydawca, 
drukarz), dalej zaś dawny zarządca cmentarza Her-
manna Krause oraz właściciel cukierni Paul Hoyer. 
Przy głównej alei znajdowały się groby skarbnika 
miejskiego Arno Seimerta, redaktora Paula Schu-

berta, radcy Eduarda Dewitza, a na rogu przy pom-
pie - rodziny odlewników i fabrykantów o nazwisku 
Präckelt.

W tej części nekropolii kaplicę grobową wzniósł 
dyrektor fabryki Bruno Wabnitz, tu spoczęli także 
członkowie rodziny Kolzenburg (żona burmistrza), 
Gustav Schirmer (radca miejski i mistrz malarski),  
a także radca sądowy Kurt Jäschke. 

Na południu, za murem rozciągała się tzw. nowa 
część cmentarza, na której zlokalizowana była kostni-
ca, którą otwarto 21 lipca 1875 r. Miała status przed-
siębiorstwa miejskiego, korzystali z niej także katoli-
cy, którzy w 1901 r. wznieśli cmentarz przy obecnej 
ul. Lubańskiej. W tym samym budynku znajdowało 
się również mieszkanie zarządcy cmentarza (inspek-
tora cmentarnego). Wiadomo, iż kostnica oparta była 
na planie zbliżonym do prostokąta, a jej bryłę uroz-
maicały ryzality. Budynek w kolejnych latach był 
rozbudowywany od strony południowej. Obiekt zo-
stał rozebrany po II wojnie światowej, prawdopodob-
nie w tym samym czasie, co kaplica. 

Na murze przed kostnicą również zlokalizowa-
ne były epitafia znanych osobistości. Na rogu, na 
wschód od kostnicy znajdowała się płyta mistrza 
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budowlanego Andreasa Gansela, przy murze ciągną-
cym się wzdłuż obecnej ul. Komuny Paryskiej usytu-
owany był grobowiec rodziny budowniczego Petera 
Gansela oraz założyciela gazety Pharmazeutischen 
Zeitung - dra Hermanna Müllera. 

W lutym 1945 r. na cmentarzu zorganizowano 
dwie masowe mogiły, w których łącznie pochowa-
no 66 osób różnego wyznania i narodowości, któ-
re w różnych okolicznościach zginęły w mieście.  
W czerwcu powrócił do miasta zarządca cmentarza 
- Oswald Feist, pełniący tę funkcję od 1914 r., który 
zorganizował kolejne pochówki w zbiorowej mogile 
- w sumie około 300 osób. Po II wojnie światowej 
nekropolia była stopniowo dewastowana, choć z do-
niesień prasowych wynika, że mieszkańcy wyznania 
ewangelickiego, w miarę możliwości, nadal dbali  
o pozostawione tam groby. Z artykułu opublikowa-
nego w periodyku Bunzlauer Heimatzeitung z 1963 r.  
wynika, że układ cmentarza był zachowany, choć ro-
ślinność wymagała uporządkowania, brakowało też 
części płyt nagrobnych. Sporadycznie pochówki od-
bywały się tu jeszcze w latach 50. XX w. Wynikało to 
m.in. z faktu istnienia kaplic rodowych autochtonicz-
nej ludności. 

Decyzją Ministra Gospodarki Komunalnej  
z dnia 16 grudnia 1963 r. cmentarz zamknięto i prze-
znaczono na cele użyteczności publicznej. Woje-
wódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu został 
zobowiązany do wytypowania i zabezpieczenia naj-
cenniejszych nagrobków, epitafiów i płyt. Kilka oca-
lałych egzemplarzy umieszczono w lapidarium Mu-
zeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza 13. Są to m.in. 
nagrobek autora tzw. Wielkiego Garnca - Johanna 
Gottlieba Joppe (zm. 1788) i jego żony Anne Chri-
stine z domu Scholzin (zm. 1781), kupca Salomona 
Dröwiga (1626-1698), Christiana Gottlieba Joppe 
(1728-1791) i jego matki Dorothea Elisabeth oraz 
garncarza Ernesta Benjamina (1771-1816). 

W kwietniu 1976 r. teren cmentarza ostatecz-
nie splantowano i utworzono tu park im. Obrońców 
Helu. Część nagrobków została użyta do tworzenia 
murków oporowych przy budynkach użyteczności 
publicznej w różnych częściach miasta, m.in. przy  
ul. Kościelnej i Polnej. Wydaje się jednak, że to za-
ledwie nikły procent z pozostałości po bardzo dużej 
nekropolii. Co się stało z resztą obiektów? Archiwa 
na ten temat milczą.

Agata Bojanowska
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Znaleziska z ratuszowej wieży w Bolesławcu

Mistrz kotlarski F. Hampel wraz z rodziną i pomocnikami przy orle, 1847 r., Bunzlauer Stadtblatt nr 178, 31-VII-1928

Na przełomie 2015 i 2016 r. został przeprowa-
dzony ratunkowy remont zabytkowego, pochodzą-
cego z 1776 r., hełmu wieży bolesławieckiego Ra-
tusza. Prace polegały na rozebraniu pokrycia hełmu,  
demontażu czaszy kopuły, demontażu instalacji od-
gromowej oraz wykonaniu nowego pokrycia z bla-
chy miedzianej. Dokonano wymiany deskowania pod 
pokrycie hełmu, a także wzmocniono jego elementy 
konstrukcyjne. Zakres zadania obejmował ponadto 
wykonanie impregnacji zabezpieczającej elementy 
drewniane hełmu wieży przed biologicznymi czyn-
nikami niszczącymi drewno, wilgocią oraz wymaga-
niami przeciwpożarowymi, przeprowadzenie napra-
wy spękanych murów, wykonanie nowej instalacji 
odgromowej, elektrycznej i oświetleniowej. 

Podczas prac remontowych w górnej części heł-
mu wieży, między elementami więźby odnaleziono 
dwie metalowe tuby z historycznymi dokumentami. 

Rękopisy pochodzą z lat: 1847, 1903 i 1928 i są świa-
dectwem kolejnych remontów wieży. Ponadto, poza 
dokumentami w pojemnikach znajdowały się egzem-
plarze lokalnych gazet, pochodzące z okresu dwóch 
ostatnich przedwojennych remontów. 

Wcześniej materiały te umieszczone były w kuli 
i w konstrukcji wiatrowskazu w formie orła. W ostat-
nie miejsce przechowywania trafiły po 1945 r. Wów-
czas też zostały otwarte i opróżnione z wartościowych 
przedmiotów, takich jak monety i pozłacany krzyż, 
o których wiemy z zachowanych dokumentów, kro-
nik oraz informacji prasowych. Nieszczelność po-
jemników wpłynęła niekorzystnie na znajdujące się 
w nich dokumenty, które częściowo zostały zniszczo-
ne w stopniu uniemożliwiającym odczytanie. Mimo 
złego stanu zachowania, są one cennym źródłem do 
poznania dziejów Bolesławca. 

Dzięki kronice Ewalda Wernickego pt. „Chronik 
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der Stadt Bunzlau von den ältesten Zeiten bis zur Ge-
genwart” z 1884 r. znana jest treść niezachowanego 
dokumentu z 1776 r., kiedy odbudowaną po pożarze 
wieżę Ratusza zwieńczono nowym hełmem z mie-
dzianej blachy, pozłacaną kulą o wymiarach: obwód 
3,48 m, średnica 1,11 m, wysokość 0,78 m, ciężar  
ok. 55 kg1. Ponad nią umieszczono drewniany, po-
złacany wiatrowskaz w formie orła. Dzięki kronice 
można pozyskać informacje dotyczące przyczyn  
i przebiegu remontu, kwot, jakie pochłonął oraz 
wykonawców. Interesujące są także dane dotyczące  
ówczesnej sytuacji gospodarczej czy cen produktów. 

We wspomnianej kronice napisano:
„Po pożarze miasta w 1739 r., doszczętnie spłonę-

ła wieża Ratusza. (…) Wieżę odbudowano w 1776 r. 
ze środków kasy miejskiej za 1563 talary 21 groszy 2. 
Na szczycie wieży dobudowano pokrytą blachą ga-
lerię i umieszczono nową miedzianą kulę, nad którą 
unosił się złocony drewniany orzeł. Uroczyste za-
kończenie odbudowy nastąpiło 9 lipca o godz. 14.00 
w obecności budowniczego wieży Franza Antona 
Fliegela z Nieder-Harpersdorf (Twardocice) i mi-

strza murarskiego Sigism. Ullricha. (…) Tego roku 
ziemiopłody zapowiadały wiele szczęścia, drzewa 
owocowe przeciwnie ucierpiały przez mróz i choro-
by. Od roku 1771 do 1773 przez wzrost cen trzeba 
było płacić za pół korca 3: pszenicy 3-6 talarów, żyta 
3 talary 5 groszy, jęczmienia 2 talary 5 groszy, owsa 
1 talar 2 grosze i przez klęskę głodową, szczegól-
nie w Czechach i Saksonii, wielu ludzi zmarło. (…) 
W 1776 r. za pół korca: pszenicy płacono 2 talary 
13 groszy, żyta 1 talar 16 groszy, jęczmienia 1 talar 
2 grosze, owsa 25 groszy.” 4 

Wiadomo, że w 1776 r. w kuli, w blaszanej kap-
sule umieszczono następujące rodzaje monet: 1 talar 
z 1776 r. z próbą monety 1764, 1 monetę 12-groszo-
wą, 1 monetę 8-groszową, 1 monetę 4-groszową, 
1 monetę 2-groszową, 1 monetę 9 3/5 feniga, 4 4/5,  
3 1/5, 2 2/5 i 1 monetę 6-fenigową. Ponadto zna-
lazł się tam wykaz nazwisk członków Rady Miasta, 
urzędników szkolnych oraz duchowieństwa 5. Doku-
ment ten został wyjęty z kuli w 1928 r. i już wtedy był 
zniszczony i nie można było rozpoznać zarysu liter 6. 
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Dokument z 1847 r. 
Najstarszy umieszczony w tubie dokument jest 

datowany na 9 lipca 1847 r. Wówczas kula, uprzed-
nio zdjęta 7 maja 1847 r. 7 i pozłocona, została po-
nownie zamontowana na wieży. Niestety dokument 
ucierpiał, ale jego treść znamy dzięki artykułowi 
poświęconemu znalezisku poczynionemu na ratuszo-
wej wieży Artura Schillera pt. „Die drei Bunzlauer 
Türme. Etwas vom Rathausadler. - Was man in der 
Schwanzspitze fand”, który ukazał się w „Bunzlau-
er Stadtblatt” 29 sierpnia 1928 r. Dzięki zapisanym 
w dokumencie informacjom poznajemy m.in. szcze-
gółowy opis kuli i nazwiska rzemieślników pracują-
cych przy remoncie. Ponadto dowiadujemy się, że 
data dzienna została wybrana nieprzypadkowo i była 
nawiązaniem do dnia 9 lipca 1776 r., kiedy wzniesio-
no nowy hełm z kulą i drewnianym orłem. 

„Nowe złocenie kuli z podwójną warstwą złota 
zostało wykonane przez tutejszego malarza Got-
thelfa Benno Felixa Schoena za kwotę 72 talarów 8.  
Kula ma 5 stóp 9 cali 9 w obwodzie, 3 stopy i 8 cali 
średnicy i 2 stopy 7 cali wysokości. Waga wynosi 
1 cetnar 8 funtów 10. Złocenie dobrze zachowało się 
w dolnej części kuli (…). Dzień, podczas którego 
wieża zostanie ozdobiona nowym orłem i na nowo 
pozłoconą kulą, powinien być ważnym, dlatego wy-
brano datę 9 lipca 1847 r., tak jak przed 71 laty, gdy 
w tym dniu umieszczono tę samą kulę i w ciągu lat 
niszczejącego orła.”11

Podczas remontu w roku 1847 na wieży osadzono 
także nowego orła o wymiarach: wysokość 2,05 m, 
szerokość 2,70 m, waga ok. 152 kg. Figura została 
wykonana z miedzi przez rzemieślników: Käsewurma 
i mistrza kotlarskiego Friedricha Hampela. Z artykułu 
prasowego A. Schillera z 1928 r. znamy opis orła. 

„Wysokość orła od końca ogona włącznie z ko-
roną wynosi 6 stóp 10 cali, szerokość 9 stóp, waga 
- 2 cetnary 70 funtów. Złocenie wykonali: berło i jabł-
ko - mistrz blacharski Joh. C. Ernst Scholz, koronę 
- mistrz blacharski G. Gökler, złocenie płatkowe: pa-
zury - malarz Alberti, malowanie orła - malarz por-
celany Ed. Scholz.”12 

Prawdopodobnie te same informacje zostały za-
warte w zachowanym w bardzo złym stanie i trud-
nym do odczytania przed konserwacją dokumencie, 
poza którym umieszczono w ogonie orła odkrytą 
podczas prowadzonych w 1928 r. prac remontowych, 
zawiniętą w gałganek kartkę, z tragikomiczną w swej 
wymowie informacją, pozostawioną przez anoni-
mowego czeladnika blacharskiego, który pracował 
w 1842 r. przy pozłacaniu wieży katolickiego ko-
ścioła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Mikołaja. Czeladnik został oszukany podczas 
remontu, a pozostawiony 12 czerwca 1847 r. w kuli 
dokument miał być formą zemsty na skąpym mistrzu. 
Jego zakończenie brzmiało:

„Mistrz blacharski N.N. oszukał mnie na katolic-
kiej wieży. Otrzymałem 1 srebrny grosz za każdą kulę. 
Ano znów przyszedłem i moim ostatnim wynagrodze-
niem był ten kawałek [gałganka]. Dopomóż mi Boże. 
Amen.”13

Dokument z 1903 r. 
Po zakończeniu kolejnych prac remontowych, 

15 lipca 1903 r. w lewym szponie wieńczącego hełm 
orła umieszczono małą, 25-centymetrową, cylin-
dryczną puszkę. Włożono do niej dokument mówią-
cy o złoceniu kuli i poszczególnych części orła, także 
mały krzyż, który wcześniej odpadł od orła oraz ak-
tualne egzemplarze gazet. Spośród tych przedmiotów 
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w formie szczątkowej zachowały się periodyki: „Nie-
derschlesische Courier”, „Bunzlauer Tageblatt” oraz 
„Breslauer General-Anzeiger”. We wspomnianym 
wyżej dokumencie można przeczytać: 

„Poprzez upadek krzyżyka z orła, znajdującego 
się na wieży ratusza, okazało się tego roku w maju, że 
żelazne części są bardzo uszkodzone i z tej przyczyny 
potrzebna stała się renowacja. Przy tej sposobności, 
za pomocą złota płatkowego, odnowiono także złoce-
nie kuli, jak i części orła: jabłka, berła, korony, dzio-
bu i szponów.” 14 

Z tego, jak i z innych źródeł wiadomo, że wykonaw-
cami przeprowadzonych wówczas prac remontowych 
byli mistrz blacharski Albrecht Säuberlich i mistrz ma-
larski Gustav Säuberlich, pod nadzorem miejskiego 
radcy budowlanego Ludwiga Schmedesa 15. 

Dokument z 1928 r.
Datą 8 października 1928 r. opatrzony jest naj-

młodszy i najlepiej zachowany dokument, który 
zabezpieczono dodatkowo szklanym pojemnikiem. 
Został on umieszczony po wykonaniu komplekso-
wego remontu kuli i orła oraz wzmocnieniu ich kon-
strukcji. Prace rozpoczęto 2 sierpnia 1928 r., kiedy 
to zdjęta została kula oraz figura orła. Kulę pozłoco-

no następnie pięcioma warstwami złota płatkowego. 
Wnętrze trybowanego w miedzi orła zostało wyposa-
żone w usztywniające żeberka. Nieupierzone miejsca 
powierzchni (dziób i szpony) oraz insygnia również 
pozłocono. Zamontowano łożysko kulkowe, które 
poprawiło możliwości ruchu wiatrowskazu w kształ-
cie orła. W dniu 8 października 1928 r. kula i orzeł 
powróciły na swoje miejsce.

Z dokumentu opatrzonego miejską pieczęcią 
i podpisem ówczesnego burmistrza miasta - Ullricha 
Burmanna wynika, że podczas remontu odnowiono 
także cyferblat zegara, a także zmieniono kolorystykę 
wiatrowskazu w formie orła.

„W roku bieżącym konieczne okazało się ponowne 
przeprowadzenie poprawek na naszej wieży ratuszo-
wej. W latach 1776 i 1847, za każdym razem w dniu 
9 lipca, miały miejsce obszerne prace renowacyjne 
zwieńczenia wieży. W dniu 15 lipca 1903 r. miało je-
dynie miejsce pozłocenia kuli i części orła. Obecnie, 
w wyniku prac zapoczątkowanych w dniu 2 sierpnia 
1928 r. zdjęta została kula oraz orzeł, którego ruchli-
wość się zmniejszyła, co ogranicza jego przeznacze-
nie jako wiatrowskazu. (…)

Dzisiaj, w dniu 8 października 1928 roku, oba 
ozdobne zwieńczenia mają zostać ponownie umiesz-
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czone na swych dawnych miejscach. Uczynią to bie-
głe dłonie rzemieślników.

Przy tej okazji odświeżone zostały także cyfry na 
zegarze, których już nie można było zbyt dobrze roz-
poznać.

Kolor wiatrowskazu zmieniony został z ceglastej 
czerwieni na zieleń. Pod kierownictwem urzędników 
naszego miasta, a szczególnie miejskiego radcy bu-
dowlanego Candriana, prace te przeprowadzone 
zostały przez następujących mistrzów oraz ich pra-
cowników: mistrza dekarskiego Karla-Ottona Röhri-
ga, mistrza kotlarskiego Hermanna Radecka, mistrza 
malarskiego Hermanna Schäfera, mistrza blachar-
skiego Oskara Kuhna oraz mistrza ślusarskiego 
Franza Kotzyby - wszyscy wykonawcy są obywatela-
mi naszego miasta.

Oby wszystkie te trudne prace wykonane zostały 
szczęśliwie.

Wiemy, iż nie pobudowaliśmy dla wieczności. 
Za kilka dziesięcioleci inne pokolenie oceni te wer-
sy. Oby do tej pory kuliste zwieńczenie wieży, dumny 
symbol miejskiego samorządu, przetrwało nieznisz-
czone, patrząc z góry na rozwijającą się społeczność, 
której dane jest wykształcenie i dobrobyt. Oby nasza 
ojczyzna powróciła do zdrowia i uleczyła rany, któ-
rych przyczyniła jej wojna światowa.” 16 

Poza powyżej opisanymi dokumentami 17 do kuli 
włożono wówczas również kilka numerów gazet, 
m.in. „Bunzlauer Heimatzeitung”, „Niederschlesi-

sche Zeitung”, „Bunzlauer Anzeiger”, „Nationale 
Zeitung für Stadt und Land”. 

Ostatni powojenny remont bolesławieckiego Ra-
tusza miał miejsce w 2001 r. Sporządzony wówczas 
dokument oraz, zgodnie z przyjętą tradycją, aktual-
ne egzemplarze gazet i obiegowe monety zostały 
umieszczone w kuli stanowiącej część zwieńczenia 
wieży. Po remoncie z lat 2015-2016 nie zdecydowa-
no się umieścić przedwojennych dokumentów hi-
storycznych ponownie w wieży, ze względu na zły 
stan zachowania i konieczną konserwację. Odkryte 
materiały przekazano do zbiorów Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu i udostępniono zwiedzającym podczas 
ogólnopolskiej Nocy Muzeów 2016. W przyszłości 
zostaną one poddane pracom konserwatorskim. 

Zakończenie remontu wieży bolesławieckiego 
Ratusza w 2016 r. stanowiło zwieńczenie komplekso-
wych prac renowacyjnych, które trwały niemal cztery 
lata. W ramach podzielonego na kilka etapów remon-
tu wykonano m.in.: renowację elewacji oraz pokry-
cie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
osuszanie budynku, oczyszczanie kamiennej wieży, 
renowację kamiennych portali, uruchomienie poideł, 
osuszanie i modernizację schodów zewnętrznych, re-
mont i przebudowę wnętrz w części przyziemia oraz 
przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Anna Puk

Przypisy:

1 Obwód podano na podstawie obliczeń własnych.
2 Talar - duża srebrna moneta. 1 talar - 24 dobrych groszy.
3 Korzec - dawna jednostka objętości. Korzec wrocławski - 74,1 litra.
4 E. Wernicke, Chronik der Stadt Bunzlau von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Bunzlau 1884, s. 613-614.
5 Ibidem, s. 614.
6  A. Schiller, Die drei Bunzlauer Türme. Etwas vom Rathausadler. - Was man in der Schwanzspitze fand. „Bunzlauer   
   Stadtblatt”, 29. August 1928. 
7 E. Wernicke, op. cit., s. 613.
8 1 talar - 30 srebrnych groszy.
9 Stopa - jednostka długości. 1 metr - 3,1865 stóp. 1 stopa - 12 cali.
10  Cetnar - jednostka wagi. 1 cetnar pruski - 51,45 kg, funt - ok. 0,5 kg.
11  A. Schiller, op. cit.
12 Ibidem.
13  Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (dalej: MCB), Znaleziska z ratuszowej wieży, Dokument z 12 VI 1847 r., s. 1. A. 
Schiller, op. cit.
14  MCB, Znaleziska z ratuszowej wieży, Dokument z 15 VII 1903 r.
15  A. Schiller, op. cit.
16 MCB, Znaleziska z ratuszowej wieży, U. Burmann, Dokument z 8 X 1928 r., s. 1-2. Por. H. Christiani, Das Leben in  
     der deutschen, schlesischen Kleinstadt Bunzlau von 1871 bis 1946 in vier Epochen, s. 96.
17 H. Christiani, ibidem.
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II Artykuły i materiały o tematyce lokalnej
Bolesławiec w Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich

Burzliwe czasy napoleońskie pozostawiły trwałe ślady w Bolesławcu i jego okolicach, w postaci licznych 
zabytków. Zwłaszcza w ostatnich latach obserwować można zwiększone zainteresowanie tą epoką wśród 
mieszkańców, turystów, pasjonatów i badaczy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, na terenie Bolesławca  
organizowane są liczne konferencje naukowe, rekonstrukcje historyczne, wystawy, wydawane są także  
publikacje. Następstwem tych działań było także włączenie się Bolesławca do Europejskiej Federacji 
Miast Napoleońskich.

Wojny napoleońskie we współczesnym krajobrazie 
kulturowym i turystycznym miasta

Począwszy od I dekady XXI w. Gmina Miejska 
Bolesławiec we współpracy z Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu zrealizowała szereg projektów, zwią-
zanych z tematyką napoleońską, obejmujących re-
konstrukcje historyczne, konferencje i wydawnictwa. 

W 2006 r. w ramach projektu „Śladami słynnych 
Europejczyków”, wytyczono w Bolesławcu wędrow-
ny szlak, łączący miejsca, mające znaczenie w cza-
sie kampanii napoleońskiej. Utworzenie trasy było 
częścią większego projektu, w którego skład wcho-
dziła publikacja pt. „Śladami słynnych Europej-

czyków” autorstwa Anny Bober-Tubaj, Katarzyny 
i Grzegorza Matorynów. Przewodnik dostępny był 
w czterech wersjach językowych i prezentował za-
równo przebieg szlaków, jak i znajdujące się na nich 
poszczególne obiekty. W 2009 r. w nowo otwartym 
Dziale Historii Miasta bolesławieckiego Muzeum 
udostępniono zwiedzającym dwie sale poświęco-
ne tematyce napoleońskiej, w tym pokój, w którym  
w 1813 r. zmarł feldmarszałek M. Kutuzow. Na eks-
pozycji zaprezentowano tworzoną od podstaw kolek-
cję militariów, grafik, mebli oraz elementów umun-
durowania żołnierzy. W tym samym roku odbyła się 
konferencja „Wielka Armia na Śląsku. Z dziejów epo-
ki napoleońskiej w Europie Środkowo-Wschodniej”, 

Pokazy historyczne z udziałem grup rekonstrukcyjnych organizowane w Bolesławcu w 2013 r.
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prowadzona przez Grzegorza Straucholda (Instytut 
Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), na której 
referaty wygłosili: Edward Czapiewski (Dolnośląska 
Szkoła Wyższa we Wrocławiu), Dariusz Przybytek 
(Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział 
Zbiorów Kartograficznych), Paweł Krotow (Uniwer-
sytet Państwowy w St. Petersburgu), Jerzy Maroń 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), 
Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie), Patrycjusz Malicki (Świdnica) i Andrzej Olejni-
czak (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu). Organiza-
cja konferencji połączona była z promocją publikacji 

„Obciążenia wojenne z zachodniej części Dolnego 
Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/07  
i 1813 r.” autorstwa Andrzeja Olejniczaka.

W 2012 r. Muzeum Ceramiki zorganizowało re-
konstrukcję Bitwy nad Bobrem. Militarny spektakl 
historyczny z użyciem broni czarnoprochowej i armat 
powstał przy udziale grup rekonstrukcyjnych okre-
su napoleońskiego z różnych miast Polski. Przybyli 
strzelcy konni z Sobótki, grupa pruskiej Landweh-
ry z Gdańska, a także rekonstruktorzy pochodzący  
z Polski i Niemiec odtwarzający realia życia żołnie-
rzy francuskiej 22. półbrygady piechoty liniowej. Po 

Miejsce śmierci marszałka Kutuzowa, obecnie budynek Działu Historii Miasta Muzeum Ceramiki

Konferencja „1813-2013. Dwusetna Rocznica Kampanii Napoleońskiej na Śląsku”
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spektaklu odbyła się promocja komiksu historyczne-
go zatytułowanego „Bolesławieckie epizody wojen 
napoleońskich” autorstwa Adama Faltyna (rysunki)  
i Andrzeja Olejniczaka (tekst) przedstawiającego 
między innymi historię dzielnej bolesławianki Roza-
lii von Bonin.

Również w 2012 r. w Bolesławcu gościła grupa 
Holendrów, członków fundacji „Gichon”, przemie-
rzających powozem konnym trasę ze Smorgoni (Bia-
łoruś) do Paryża (Francja), którą 200 lat temu przebył 
Napoleon po klęsce w Rosji oraz  grupa Kozaków, 
którzy odbywali dwumiesięczną konną ekspedycję na 

trasie Moskwa - Paryż jako jedną z form obchodów 
200 rocznicy zwycięstwa nad Napoleonem. W eks-
pedycji uczestniczyli potomkowie żołnierzy rosyj-
skich, którzy uczestniczyli w walkach lat 1812-1814. 
Ponadto w periodyku „Dolny Śląsk” opublikowano 
dwa artykuły dotyczące zagadnień związanych z epo-
ką napoleońską, autorstwa pracowników Muzeum 
Ceramiki: „Śmierć Michaiła Kutuzowa w Bolesław-
cu” autorstwa Andrzeja Olejniczaka oraz „Pomniki  
M. Kutuzowa w Bolesławcu” Agaty Bojanowskiej. 

Wiele działań zrealizowano z okazji obchodów 
200-lecia kampanii napoleońskiej na Śląsku, w 2013 r.  

Fragment aranżacji wystawy stałej Działu Historii Miasta Muzeum Ceramiki

Pistolet skałkowy typu francuskiego, model ANXIII, 1 ćw. XIX w.
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W Muzeum Ceramiki zaprezentowało wówczas wy-
stawę „1813-2013. Dwusetna Rocznica Kampanii 
Napoleońskiej na Śląsku”, na której pokazano ekspo-
naty wypożyczone z muzeów z Polski, Rosji i Nie-
miec. Obok elementów uzbrojenia i umundurowania 
wojsk tamtego okresu można było zobaczyć orygi-
nalne dokumenty, numizmaty i przedmioty kultury 
materialnej. Zaprezentowano m.in. monumentalny 
obraz „Biwak nad Berezyną” pędzla Wojciecha Kos-
saka, wypożyczony z Muzeum Śląska Opolskiego  
w Opolu, haftowaną tekę - aktówkę cesarza Napo-

Pokaz historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych zorganizowany w Bolesławcu w 2013 r.

leona ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opino-
górze, a także makietę z fragmentem bitwy przedsta-
wiającym atak kawalerii napoleońskiej pod Waterloo 
z Muzeum Napoleońskiego w Witaszycach. Podczas 
wernisażu obecni byli m.in.: Władimir Tkaczew  
- Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, 
Bartłomiej Ostrowski - Dyrektor Wydziału Współ-
pracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego, przedstawiciele Muzeum Artylerii w Sankt 
Petersburgu, Muzeum Historyczno-Artystycznego 

Obwodu Kaliningradzkiego, Muzeum w Smoleńsku, 
Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, 
Haus Schlesien w Königswinter - Heisterbacherrott, 
Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskie-
go oraz rekonstruktorzy z Polski i Niemiec. Relacja  
z wydarzenia została opublikowana w artykule 
„1813-2013. Konferencja naukowa i imprezy towa-
rzyszące w 200. rocznicę kampanii napoleońskiej   
w Bolesławcu, 6-7.09.2013 r. autorstwa Agaty Boja-
nowskiej i Michała Karpińskiego (Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka LXIX 2014, nr 1).

Obok wystawy Muzeum Ceramiki we współpra-
cy z Urzędem Miasta Bolesławiec zorganizowało też 
międzynarodową sesję naukową z udziałem badaczy 
z Polski, Rosji i Niemiec pt. „1813-2013. Dwusetna 
Rocznica Kampanii Napoleońskiej na Śląsku.” Re-
feraty wygłosili: Jerzy Maroń (Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego), Dariusz Przybytek 
(Biblioteka Uniwersytecka Wrocław), Swietłana 
Wasiljewna Uspienskaja (Muzeum Artylerii Sankt 
Petersburg), Andrzej Nieuważny (Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, Akademia Humanistyczna  



39

Bolesławiec w Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich

Pokaz historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych zorganizowany w Bolesławcu w 2013 r.

w Pułtusku), Silke Findeisen (Haus Schlesien - 
Königswinter-Heisterbacherrott), Andrzej Olejniczak 
(Muzeum Ceramiki Bolesławiec), Walentin Wadi-
mowicz Taratorin (Muzeum w Smoleńsku), Tomasz 
Klauza (Muzeum Napoleońskie w Witaszycach), 
Olivier Schmidt (Heidelberg), Krzysztof Widziński 
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskie-
go), Jacek Jędrysiak (Instytut Historyczny Uniwer-
sytetu Wrocławskiego) oraz Andrzej Ryba (FINNA 
- Gdańsk). Prezentowane referaty opublikowano  
w wydawnictwie pokonferencyjnym pt. „1813-2013. 

Dwusetna rocznica kampanii napoleońskiej na Ślą-
sku” zredagowanym przez zespół w składzie: Jerzy 
Maroń, Grzegorz Strauchold i Andrzej Olejniczak. 

Ponadto, w ramach obchodów 200-lecia kampanii 
napoleońskiej na Śląsku, zorganizowano także poka-
zy historyczne z udziałem grup rekonstrukcyjnych na 
bolesławieckim Rynku oraz w okolicach wiaduktu 
nad Bobrem. Wydano także polsko-angielsko-nie-
miecką publikację popularno-naukową pt. „Opowie-
ści Napoleońskie Bolesławca” autorstwa Andrzeja 
Olejniczaka i Tadeusz Orawca, w której zaprezento-

wano najważniejsze postacie, miejsca i wydarzenia 
związane z Bolesławcem w kontekście epoki napo-
leońskiej. 

Na odrębne opracowanie zasługuje udział bole-
sławian w konferencjach naukowych poświęconych 
tematyce napoleońskiej. Epoka ta leży w kręgu za-
interesowań badawczych Andrzeja Olejniczaka, pra-
cownika Muzeum Ceramiki w latach 2002-2014. Po-
śród wydawnictw jego autorstwa należy wymienić: 
pracę magisterską zatytułowaną „Obciążenia wojen-
ne w zachodniej części Dolnego Śląska podczas kam-

panii napoleońskich 1806/07 i 1813 r.” (2009 r.), roz-
prawę doktorską „Wielka Armia na Dolnym Śląsku 
w 1813 r.” (2014 r.) oraz liczne artykuły. Wśród waż-
niejszych wydarzeń, w których A. Olejniczak brał 
czynny udział można wymienić m.in. w roku 2012 
wrocławską konferencję naukową „Kadry decydują 
o wszystkim. Biografistyka wojskowa na przestrzeni 
dziejów” oraz sympozjum „1812: zdarzenia, trady-
cje, echa”, które miało miejsce w Warszawie, Pułtu-
sku i Opinogórze.
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Przystąpienie Bolesławca do Europejskiej  
Federacji Miast Napoleońskich i uczestnictwo  

w działalności tej organizacji

W 2010 r. rozpoczęto proces przystąpienia Bo-
lesławca do Europejskiej Federacji Miast Napole-
ońskich, zakończony uzyskaniem pełnoprawnego 
członkostwa w 2012 r. 

Europejska Federacja Miast Napoleońskich po-
wstała w 2004 r. w Ajaccio, z inicjatywy Charles’a 
Bonaparte, najstarszego z ostatniej żyjącej linii rodu 
Bonaparte, który do dzisiaj pełni funkcje prezyden-
ta Federacji. Do zadań statutowych Federacji nale-
ży wspieranie wymiany historycznych informacji z 
okresu epoki napoleońskiej poprzez organizowanie 
spotkań, seminariów, za pośrednictwem publikacji 
opracowywanych wspólnie z uniwersytetami, insty-
tucjami kultury oraz stowarzyszeniami historyczny-
mi, promowanie i wspieranie akcji konserwatorskich 
i restauratorskich dziedzictwa epoki napoleońskiej, 
rozwijanie działań animacyjnych i promocyjnych, 
wystaw, wydarzeń kulturalnych i artystycznych, 
przygotowywanie tras poznawczych, skierowanych 

dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup turystycznych, szkolnych  
i uniwersyteckich. 

Obecnie Europejska Federacja Miast Napoleoń-
skich, koordynuje współpracę 60 miast z 13 krajów 
(od Portugalii po Rosję), zarządzanych przez 13 lo-
kalnych komitetów pilotażowych (Niemcy-Czechy, 
Walonia, Hiszpania-Portugalia, Włochy, Polska, Ro-
sja-Białoruś, Chorwacja, Grecja i 5 komitetów we 
Francji), a jej działania wspiera międzynarodowy 
komitet naukowy, na czele którego stoi Jacques-Oli-
vier Boudon. W ramach Federacji przewidziana jest 
oficjalna wiceprezydencja dla każdego kraju, m.in.  
w Niemczech prace koordynuje Jena, w Belgii - Wa-
terloo, w Hiszpanii - Vittoria-Gasteiz.

Federacja zrzesza przedstawicieli samorządów, 
społeczności lokalnych i regionalnych, które z kolei 
na swoich terytoriach współpracują z różnorodnymi 
podmiotami, m.in. biurami turystycznymi, muze-
ami, ośrodkami naukowymi czy stowarzyszeniami.  
Organizacja pracuje nad projektami m.in. z dziedziny 
urbanistyki i rozwoju lokalnego oraz promuje ofertę 
turystyczno-kulturalną miast zrzeszonych w Fede-

Konferencja poświęcona szlakowi turystyczno-kulturowemu związanemu z historią „100 dni Napoleona”, Paryż, 2012 r. 
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Konferencja poświęcona szlakowi turystyczno-kulturowemu związanemu z historią „100 dni Napoleona”, Paryż, 2012 r. 

Konferencja poświęcona szlakowi turystyczno-kulturowemu związanemu z historią „100 dni Napoleona”, Paryż, 2012 r. 
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Walne Zgromadzenie członków Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Wavre, 2015 r.

Walne Zgromadzenie członków Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich, Wavre, 2015 r.
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racji pod marką Szlaku Kulturowego „Destination 
Napoleon”. Jej działania skupiają się na rozwijaniu 
możliwości korzystania z programów europejskich 
nie tylko w kontekście tematów napoleońskich, ale 
też w zakresie takich tematów jak: turystyka, zrów-
noważony rozwój, działania na rzecz budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego. 

Przedstawiciele Bolesławca wielokrotnie uczest-
niczyli w spotkaniach i zgromadzeniach organizo-
wanych przez Federację i inne stowarzyszenia pro-
pagujące tematykę napoleońską. We wrześniu 2012 
r. w Pałacu Luksemburskim w Paryżu odbyła się 
konferencja poświęcona szlakowi turystyczno-kultu-
rowemu związanego z historią „100 dni Napoleona”, 
w której uczestniczyli Prezydent Miasta Bolesławiec 
Piotr Roman, Zastępca Naczelnika Wydziału Roz-
woju i Promocji Miasta - Krzysztof Hewak oraz pra-
cownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu - Andrzej 
Olejniczak. Rok później w Rueil-Malmaison pod 
Paryżem w Walnym Zgromadzeniu członków Fede-
racji uczestniczyli pracownicy Muzeum Ceramiki: 
Andrzej Olejniczak i Tadeusz Orawiec. 

W wyniku wieloletnich działań Federacji Szlak 
Kulturowy „Destination Napoleon” otrzymał certy-
fikat Instytutu Szlaków Kulturowych Rady Europy.  
W październiku 2015 r. odbyło się Walne Zgromadze-
nie EFMN w Wavre (Belgia), w którym uczestniczyli 
Prezydent Miasta Bolesławiec - Piotr Roman oraz 
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji 
Miasta - Krzysztof Hewak. W dniu 23 października 
2015 r. w Brukseli w siedzibie Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Społecznego odbyła się uroczysta 

certyfikacja Szlaku Kulturowego „Destination Napo-
leon” z udziałem Penelope Denu, dyrektor Europej-
skiego Instytutu Szlaków Kulturowych oraz Henri 
Malosse przewodniczącego Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego. W następnych dniach  
odbyła się konferencja z udziałem władz Stowarzy-
szenia i delegatów miast członkowskich, na której za-
prezentowane zostały komunikaty z prac lokalnych 
komitetów sterujących, przedstawiono nowe poten-
cjalne miasta członkowskie z terenu Chorwacji i Gre-
cji oraz przyjęto zmiany w statucie umożliwiające 
przystępowanie do Federacji regionów europejskich 
w charakterze pełnoprawnych członków. 

W październiku 2016 r., w Walnym Zgromadze-
niu Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich  
w mieście Orebić w Chorwacji uczestniczyli Pre-
zydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman,  Zastępca 
Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta - 
Krzysztof Hewak oraz dyrektor Muzeum Ceramiki w 
Bolesławcu Anna Bober-Tubaj. W ramach podjętych 
uchwał Prezydentowi Miasta Bolesławiec Piotrowi  
Romanowi powierzono wiceprezydencję Federacji, 
a Bolesławiec został wybrany siedzibą Lokalnego 
Komitetu Sterującego, odpowiedzialnego za koor-
dynowanie działań Federacji w Polsce, co otworzyło 
nowe perspektywy dla realizacji kolejnych projek-
tów z zakresu turystyki historycznej we współpracy  
z partnerami krajowymi i zagranicznymi, z możliwo-
ścią finansowania ich ze środków UE. 

Agata Bojanowska, Krzysztof Hewak

Przekazanie wiceprezydencji Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich Prezydentowi Miasta Bolesławiec Piotrowi Romanowi, 
Orebić 2016 r.
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Zabytki i ślady kampanii napoleońskiej na terenie miasta  
i powiatu bolesławieckiego

Znaczenie kampanii napoleońskiej w dziejach 
Bolesławca

Dzięki swojemu dogodnemu położeniu w cen-
tralnej Europie oraz istnieniu na tym terenie sieci do-
brze utrzymanych połączeń drogowych, teren Śląska  
w czasie kampanii napoleońskiej był miejscem strate-
gicznych działań, licznych walk i potyczek oraz prze-
marszów wojsk. Przez Bolesławiec niejednokrotnie 
przemieszczały się wojska francuskie oraz oddziały 
sojusznicze. 

Według planów Napoleona miasto miało stano-
wić ważny punkt oporu. W roku 1813 marszałek Au-
gust Marmont rozpoczął prace przy wzmocnieniu bo-
lesławieckich fortyfikacji. Wbrew planom potencjał 
fortyfikacji Bolesławca nie został jednak wykorzy-
stany. Wycofujące się z miasta oddziały francuskie 
wysadziły dużą część umocnień, by nie służyły one 
nieprzyjacielowi. 

Decyzja o likwidacji murów miała ważne znacze-

nie nie tylko ze względów militarnych, ale także dla 
perspektyw przyszłego rozwoju miasta. Po zakoń-
czeniu kampanii napoleońskiej magistrat nie zdecy-
dował się na odbudowę murów obronnych, a wokół 
pozostałości po umocnieniach stworzono malowni-
czą promenadę. 

Postaci i wydarzenia związane z kampanią  
napoleońską w Bolesławcu

Po wydarzeniach z okresu kampanii napoleoń-
skiej w przestrzeni miejskiej Bolesławca zachowało 
się wiele historycznych pamiątek - budynków, tablic  
i pomników. Poniżej zostały zaprezentowane posta-
cie, które odegrały niebagatelną rolę w historii Bo-
lesławca w 1 i 2 dekadzie XIX w. Wśród nich był 
Napoleon Bonaparte, car Aleksander I czy Michaił 
Kutuzow. W tym „panteonie” znalazła się także ko-
bieta - Rozalia von Bonin. 

Fragment bolesławieckich murów miejskich
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Odważna bolesławianka

Rozalia (właściwie Rosalie) von Bonin była żoną 
oficera sztabowego Heinricha von Bonin, który po-
siadał majątek ziemski w Łące. W lutym 1807 r. przy-
czyniła się do pojmania francuskiego generała Jeana 
Brun i odebrania mu znacznej sumy pieniędzy.

Francuski dowódca, jadący z Włoch, zatrzymał 
się 7 lutego 1807 r. w bolesławieckiej gospodzie 
„Pod Trzema Lipami”. W tym samym czasie Rozalia 
przybyła do miasta w eskorcie porucznika Schradera 
i czterech kawalerzystów z oddziału, przydzielonego 
jej przez księcia pszczyńskiego w celu pomocy w za-
braniu należnych królowi pruskiemu pieniędzy z kasy 
miejskiej. Prusacy wraz Rosalią, dowiedziawszy się 
o przyjeździe napoleońskiego generała, udali się do 
jego kwatery i podstępem aresztowali go, znajdując 
przy więźniu kasę wojskową z ogromną sumą 70 ty-
sięcy talarów. Zgodnie z przekazem kronikarskim, 
oficer oddał swoją szablę, jako symbol poddania się. 

Broń od jeńca odebrała sama pani von Bonin. Gene-
rał natomiast został zwolniony na słowo honoru, co 
często praktykowano w epoce wobec oficerów.

Wydarzenie to upamiętnia kamienna tablica  
z reliefem umieszczona na wschodniej elewacji ra-
tusza tablica, wykonana przez bolesławiecką rzeź-
biarkę Jenny Barry-Doussin. Została ona odsłonięta  
16 czerwca 1913 r. z okazji stulecia wyzwolenia spod 
okupacji francuskiej.

Wizyty Napoleona Bonaparte

Napoleon Bonaparte przebywał w Bolesławcu 
pięciokrotnie. Po raz pierwszy przejeżdżał przez Bo-
lesławiec wracając z Tylży, kilka dni po zawarciu po-
koju z Rosją i Prusami. Cesarz przybył 16 lipca 1807 r.  
późnym wieczorem, około godz. 22. Kolejny raz 
gościł w Bolesławcu, wyruszając na wojnę z Rosją, 
29 maja 1812 r. Wjeżdżającego Napoleona powitały 
wówczas w mieście władze rejencji legnickiej i po-

Scena załadunku kasy wojennej odebranej generałowi Brun przez Rozalię von Bonin, rys. Knötel, XIX w.
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wiatu lwówecko-bolesławieckiego. Z ponowną wi-
zytą Bonaparte przybył 13 grudnia 1812 r., podczas 
odwrotu wojsk francuskich z Rosji. Temu pobytowi 
miejscy kronikarze poświęcili najwięcej uwagi. Na-
poleon wracał do Francji, dla bezpieczeństwa po-
dając się za hrabiego Caulaincourt, księcia Vicenzy.  
13 grudnia, gdy dojeżdżał do Bolesławca, pękły jego 
sanie, co spowodowało przymusowy krótki pobyt 
w mieście. Cesarz zatrzymał się w gospodzie „Pod 
Czarnym Orłem”, mieszczącej się w skromnej ba-
rokowej kamienicy przy obecnej ul. Prusa 2. Na-
poleona poczęstowano śniadaniem i kawą, podaną  
w niebieskiej filiżance, która potem trafiła do zbio-
rów bolesławieckiego Muzeum. Gość podczas odpo-
czynku dyskutował z karczmarzem Zollerem, który, 
nie wiedząc z kim rozmawia, otwarcie odpowiadał na 
pytania, dotyczące sytuacji w kraju, podatków, admi-
nistracji i wojny. Im bardziej odpowiedzi oberżysty 
były szczere, tym więcej cesarz zadawał pytań, by  
w końcu podsumować: „On ma rację, więcej rozu-
mie niż wielu ważnych ludzi. Nie jest dworakiem”. 

Płaskorzeźba ze sceną pojmania francuskiego generała Bruna przez Rozalię von Bonin, autorstwa Jenny von Bary-Doussin, 1913 r.

Po krótkim odpoczynku władca wyruszył w dal-
szą drogę. Kolejne wizyty w mieście miały miejsce 
podczas kampanii wiosennej 1813 r. Cesarz wraz ze 
swoimi oddziałami wkroczył do Bolesławca 25 maja 
i zatrzymał się tu do rana 27 maja, następnie wyru-
szył w kierunku Chojnowa. Ostatni raz Bonaparte był  
w mieście 7 czerwca 1813 r. Wracał wówczas do 
Drezna, już po podpisaniu zawieszenia broni w Pie-
laszkowicach.

Car rosyjski w Bolesławcu

Car Aleksander I przybył do Bolesławca 18 kwiet-
nia 1813 r. Był witany uroczyście w ratuszu przez 
przedstawicieli władz powiatu i miasta. Zatrzymał 
się na nocleg w domu kupca Ernsta Jenke w Rynku, 
pod numerem 28 (w miejscu tym znajduje się obec-
nie księgarnia „Agora”). Następnego dnia, w godzi-
nach porannych, uczestniczył ze swymi dowódcami 
w prawosławnej mszy, a po południu odjechał wraz  
z dworem w kierunku Goerlitz.
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Grafika przedstawiająca śmierć marszałka Kutuzowa

Śmierć marszałka Kutuzowa

Marszałek Michaił I. Goleniszczew Kutuzow, 
książę smoleński, głównodowodzący wojskami ro-
syjskimi w kampaniach przeciwko Napoleonowi  
w 1812 i 1813 r. przybył do Bolesławca 18 kwietnia 
1813 r. wraz z całym sztabem i dworem cara Alek-
sandra I. Już wtedy był ciężko chory na tyfus. Na-
stępnego dnia po południu udał się w dalszą drogę na 
zachód, lecz po kilku kilometrach, ze względu na stan 
zdrowia, zmuszony był powrócić do miasta.  Uloko-
wany zostały w klasycystycznej kamienicy handla-
rza solą, majora Fryderyka von Mark przy obecnej  
ul. Kutuzowa 14. Jego stan pogarszał się mimo opie-
ki czterech doskonałych lekarzy. Książę Kutuzow 
zmarł 28 kwietnia o godz. 21.35. Jego zabalsamowa-
ne ciało na początku maja uroczyście przewieziono  
w cynowej trumnie do Petersburga. W budynku, gdzie 
zmarł, w 1945 roku Rosjanie zorganizowali muzeum 
poświęcone jego osobie, a w 1995 r. uruchomiono  
w nim Dział Historii Miasta bolesławieckiego Mu-

zeum Ceramiki, a część sal przeznaczono na aranża-
cję poświęconą okresowi napoleońskiemu. 

Pomnik nagrobny Kutuzowa

8 maja 1813 r. w ówczesnym Tylinowie (wieś 
Tillendorf, dziś Bolesławice), w miejscu, z którego 
chory marszałek Kutuzow musiał zawrócić do Bole-
sławca, ustawiono monument, który został wkrótce 
zniszczony przez Francuzów. Drugi pomnik prze-
trwał do dnia dzisiejszego. Monument ufundowany 
przez córkę M. Kutuzowa i generała rosyjskiego 
Fabiana Osten-Sackena, został wykonany przez mi-
strza kamieniarskiego z Bolesławca - Böhma młod-
szego. Jego odsłonięcia dokonano 27 sierpnia 1814 r.  
W uroczystościach uczestniczyli żołnierze 14 regi-
mentu Landwehry, stacjonującego wówczas w Bole-
sławcu. Ustawiony na czterobocznym cokole pomnik 
ma formę złamanej kolumny, zwieńczonej wieńcem 
z liści dębowych. Na monumencie umieszczono na-
pisy w języku niemieckim i rosyjskim: „Książę Kutu-
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zow Smoleński zasnął snem wiecznym 16/28 kwiet-
nia 1813 r.”. Po II wojnie światowej wokół pomnika 
założono cmentarz żołnierzy rosyjskich, którzy pole-
gli w okolicach Bolesławca w 1945 r.

Drugi pomnik dla Kutuzowa

W 1819 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III zlecił 
ufundowanie monumentu upamiętniającego postać 
marszałka Kutuzowa. Projekt pomnika został wy-
konany przez królewskich artystów Karla Friedri-
cha Schinkla i Johannna Gottfrieda Schadowa, wy-
bitnych twórców epoki klasycyzmu. Dzieło, odlane  
w żeliwie, posiada formę obelisku, u którego podnó-
ża umieszczono dwie pary lwów, pierwotnie zwróco-
ne w kierunku wschodnim i zachodnim. Na bokach 
monumentu umieszczono tekst w językach niemiec-
kim i rosyjskim, opisujący zasługi zmarłego. Pomnik 
pierwotnie usytuowany był we wschodniej części 
rynku, w 1893 r. przeniesiono go na promenadę przy 
obecnej ul. Kubika.

Pomnik poświęcony marszałkowi Kutuzowowi, ufundowany przez 
jego córkę i gen. Fabiana von Osten-Sacken w 1814 r.

Pomnik poświęcony marszałkowi Kutuzowowi, ufundowany przez 
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w 1819 r.

Wydanie odezwy przez marszałka Blüchera

17 marca 1813 r. król pruski Fryderyk Wilhelm 
III wydał we Wrocławiu odezwę „Do mojego ludu”, 
apelując o włączenie się społeczeństwa do walki 
przeciw Napoleonowi. W tydzień po wypowiedzeniu 
wojny Francuzom, głównodowodzący oddziałami 
pruskimi - marszałek Gebhard von Blücher wydał  
w drukarni Królewskiego Sierocińca, znanego i ce-
nionego na Śląsku ośrodka oświatowego i wycho-
wawczego, odezwę wzywającą Sasów do walki prze-
ciw Napoleonowi. 

Pomnik huzara Natalotschki i tzw. „Biała Dama”

Bitwa między Bolesławcem a Godnowem (obec-
nie w granicach wsi Kruszyn) w 1813 roku zakończy-
ła się zwycięstwem Francuzów, którzy odnotowali  
w swych szeregach około 60 zabitych i 350 rannych. 
O wiele większe były straty wśród Rosjan. Prze-
szło 400 żołnierzy rosyjskich dostało się do niewo-
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li, a około 800 zginęło lub odniosło rany. Do dziś 
w Godnowie (obecnie część Kruszyna) znajdują się 
pomniki upamiętniające ich śmierć. Przy drodze ze 
Zgorzelca do Wrocławia zachował się obelisk huza-
ra Natalotschki z 2 Dywizji Huzarów, który zasłonił 
przed francuską kulą swego pułkownika Krzysztofa 
von Reutern. Pomnik ufundowany został, jako wy-
raz wdzięczności, przez ocalonego oficera. Natomiast 
przy polnej drodze do Świeborowic (obecnie w gra-
nicach wsi Kruszyn) stał monument, zwany „Białą 

Damą”. Ustawiony został w 1815 r. przez mieszkań-
ców Godnowa nieopodal grobu  rosyjskich żołnierzy 
poległych podczas bitwy. W 2016 roku pomnik został 
przeniesiony i poddany pracom konserwacyjnym. 
W 2017 roku planowane jest jego umieszczenie na 
cmentarzu przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bo-
lesławcu. 

Andrzej Olejniczak, Tadeusz Orawiec

Pomnik rosyjskiego huzara Natalotschki w Kruszynie, zbiory  
Muzeum Ceramiki

Pomnik poległych żołnierzy rosyjskich, tzw. Biała Dama  
w Kruszynie, zbiory Muzeum Ceramiki
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Śmierć Bolesława Kubika w świetle źródeł archiwalnych*

21 lipca 2016 r. minęło 71 lat od tragicznego wy-
padku w Tylinowie (Bolesławice), w wyniku które-
go śmierć poniósł pierwszy powojenny burmistrz 
Bolesławca - Bolesław Kubik oraz pięciu jego 
współpracowników. Śmierć ta poważnie wstrząsnę-
ła polską opinią publiczną całego powiatu, do tego 
stopnia, że obawiano się o dalszy ciąg przebiegu 
akcji osiedleńczej. Sparaliżowała także żniwa, które 
w owych trudnych czasach miały podstawowe zna-
czenie dla przebywającej w Bolesławcu ludności 
tak polskiej, jak i niemieckiej.

Podstawowym problemem tworzącej się ad-
ministracji polskiej było zapewnienie wyżywienia 
przebywającym w mieście ludziom. Na przełomie 
lipca i sierpnia 1945 r. w Bolesławcu było 260 Po-
laków i 2320 Niemców. Przy czym ilość jednych  
i drugich rosła z dnia na dzień. „Wyżywienie miasta 
jest katastrofalne. Kuchnia miejska obejmuje około 
150 osób (Niemców). Wydawane jest ¾ litra zupy 
kartoflanej bez soli. Chleba, tłuszczów ani nabia-
łów nie otrzymują, ani też cukru chociaż dzieciom. 
Brak węgla. 80% miejscowej ludności jest zdane na 
łaskę losu, nie otrzymują od Wydziału Aprowizacji 
żadnych przydziałów” - napisał następca B. Kubika 
- burmistrz Mieczysław Żójdź w swoim sprawoz-
daniu za okres od 25 lipca do 17 sierpnia 1945 r.1. 
Miasto musiało równocześnie zapewnić wyżywie-
nie trzem niemieckim domom starców (140 osób) 
i jednemu niemieckiemu szpitalowi dla umysło-
wo chorych (85 osób). Ludność polska korzystała 
w pewnym zakresie ze stołówki Starostwa. Reszta 
mieszkańców musiała radzić sobie sama. Od maja 
do końca lipca 1945 r. nie było jakichkolwiek do-
staw z zewnątrz. Stąd jedynym źródłem zaopatrze-
nia w żywność były miejscowe zasoby. Sytuację 
dodatkowo komplikował fakt, że miasto i powiat od 
lutego 1945 r. administrowane były przez Radziecką 
Komendanturę Wojenną, która mając na utrzyma-
niu piętnastotysięczny obóz dla swoich obywateli 
wracających z Niemiec zajęła większość majątków 
ziemskich, magazynów, młynów i innych zakładów. 
Ponadto na terenie miasta przebywało ok. 6 tys. 
Włochów - byłych niemieckich jeńców wojennych.

Jak wynika z akt polskiej Grupy Operacyjnej 
oraz nieco późniejszych akt Starostwa i Zarządu 
Miejskiego strona radziecka nie była skłonna do 
większej pomocy władzom polskim. 

W 1945 r. w całym powiecie bolesławieckim 

obsiano tylko 12 tys. ha, w tym 8 tys. ha żytem. 
W roku 1941 powierzchnia upraw powiatu wyno-
siła 94 362 ha2. Obsiane majątki były albo zajęte 
przez Armię Czerwoną albo zdewastowane. Szef 
Grupy Operacyjnej Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów Michał Czarnota-Bojarski w swo-
im sprawozdaniu z pierwszej połowy maja 1945 r. 
pisał: „Otrzymaliśmy wprawdzie od Komendantury 
zapewnienie pomocy naszej akcji aprowizacyjnej, 
jednocześnie jednak poinformowano nas, że powiat 
jest całkowicie ogołocony ze środków żywnościo-
wych i wojsko przechodzi na zaprowiantowanie  
z zewnątrz. (…) Wielkie ilości repatriantów i jeń-
ców spotkanych na drodze w obrębie tutejszego 
powiatu wywołały w nas wrażenie przy wjeździe, 
zniszczenia żywnościowego terenu”3.

Podstawowym zadaniem, jakie miało wykonać 
Starostwo i Zarząd Miejski, było przygotowanie 
terenu dla przyjęcia polskich osadników. Aby było 
to możliwe, konieczne było zapewnienie żywności. 
Tymczasem Rosjanie przygotowywali się do zbio-
rów dysponując olbrzymią liczbą robotników sku-
pioną w bolesławieckim obozie. M. Czarnota-Bo-
jarski pisał w czerwcu: „Wielkie ruchy wojsk oraz 
cywilnych obywateli sowieckich. Folwarki prze-
pełnione Rosjanami. Odnoszę wrażenie, że władze 
sowieckie zamierzają przystąpić do zbiorów. Daje 
się zauważyć wzmożona ewakuacja mienia”4. Rów-
nocześnie niewielka ilość Polaków i brak folwarku, 
którym dysponowałaby administracja polska, sta-
wiały pod znakiem zapytania jakiekolwiek zbiory 
- jednocześnie oznaczały jesienią głód.

Jednak 6 lipca 1945 r., z inicjatywy likwidują-
cej się Komendantury Wojennej, doszło do spotka-
nia Rosjan i strony polskiej. Wzięli w nim udział 
ze strony radzieckiej: mjr Szpowałow - zastępca 
Komendanta Wojennego Krawczenki, mjr Kowa-
liow - zastępca komendanta do spraw politycznych; 
ze strony polskiej: Aleksander Noll - pełnomocnik 
Rządu RP w Bolesławcu, Michał Czarnota-Bojar-
ski - pełnomocnik KERM, inż. Tadeusz Makowski 
oraz zastępca Komisarza Ziemskiego - Bolesław 
Rogowski. Okazało się, że Rosjanie otrzymali roz-
kaz oddania władzom polskim obiektów rolnych 
i przemysłowych. M. Czarnota-Bojarski tak opisał 
to spotkanie: „Major Kowaliow zakomunikował, że 
na terenie powiatu bolesławieckiego kwaterowały 
dwie armie, które dla zabezpieczenia sobie żywno-
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ści zajęły folwarki i dokonały pewnych prac wio-
sennych (głównie sadzenia kartofli). Po wymarszu 
wojsk poszczególne jednostki wojskowe pozosta-
wiły na miejscu ochronę i obecnie w związku ze 
zbliżającymi się żniwami przysłały całe brygady 
robotnicze. Brygady te rekrutują się spośród ro-
botników sowieckich powracających z Rzeszy, dla 
których z rozkazu dowództwa Armii Czerwonej Bo-
lesławiec pozostanie nadal punktem koncentracyj-
nym. Rozpoczęcie żniw, wobec posuniętej pory jest 
nieuniknioną koniecznością, a wobec braku osadni-
ków polskich i wysiedlenia robotników niemieckich 
musi być dokonane rękami sowieckimi. Strona so-
wiecka gotowa jest w każdym razie wydzielić dla 
potrzeb aprowizacyjnych Starostwa kilkuset hekta-
rów. Osadnicy polscy po przybyciu i rozlokowaniu 
po wsiach wzięliby natychmiast udział w robotach 
rolnych. Czego strona sowiecka nie zdąży zebrać 
pozostawi stronie polskiej”5. Wspomniane wysie-
dlenie ludności niemieckiej nastąpiło niespodziewa-
nie 24 czerwca 1945 r. W konsekwencji Starostwo 
pozbawione zostało robotników. „Pozostawiając na 
boku stronę polityczną wysiedlenia i rozpatrując 
cały zabieg jedynie ze strony gospodarczej, należy 
stwierdzić, że: 1. wysiedlenie Niemców przed sa-
mymi żniwami postawiło pod znakiem zapytania 
naszą możliwość wykorzystania tegorocznych zbio-
rów, gdyż wielka liczba skoncentrowanych w Bo-
lesławcu i powiecie sowieckich robotników daje 
wszelkie podstawy do przewidywania, ze Rosjanie 
zbiory zabiorą; odbija się to również na stanie in-
wentarza żywego i martwego”6.

Komendantura Wojenna przyznała Starostwu 
20 ha z 400 ha majątku w Tylinowie (Tillendorf - 

obecnie Bolesławice). Tam osadzono pierwszych 
bolesławieckich osadników, zapewniając im nocle-
gi i wyżywienie. Ludzie ci natychmiast przystąpili 
do żniw. Trafili do Bolesławca między 8 a 14 lipca. 
W swym raporcie M. Czarnota-Bojarski pisał: „No-
woprzybyli osadnicy umieszczeni w Tillendorfie (na 
przedmieściu niemal Bolesławca) zostali pograbie-
ni, a kobiety zgwałcone”7. Nie wiemy, ilu było tych 
osadników, w każdym razie 17 lipca Powiatowy 
Referent Osiedleńczy - Bernard Rykowski powo-
łał Komitet Osiedleńczy dla powiatu Bolesławiec 
z punktem etapowym w Bolesławicach. Do 20 lipca 
prace żniwne przebiegały tam sprawnie. B. Rykow-
ski pisał: „Do 20. lipca b.r. w punkcie etapowym  
w Tillendorfie miałem 19 rodzin, które chętnie 
chciały przystąpić do pracy żniwnej. Niestety, na 
drugi dzień rano zameldowano mi, iż w nocy ja-
cyś bliżej nieokreśleni złoczyńcy - okradli naszych 
osadników w bezczelny sposób, zabierając im ubra-
nie, gotówkę, obuwie i wszystko co przedstawiało 
jakąkolwiek wartość oraz zgwałcono im żony i nie-
letnie córki. Dochodzenie Mil. wykazało, że byli to 
rabusie bliżej nierozpoznani, ubrani w mundury Ar-
mii Czerwonej, z rozpylaczami w ręku. Dopóki była 
w Tylinowie straż wojskowa osadnicy nasi mogli 
spokojnie pracować. Po paru dniach straż wojskowa 
odeszła do koszar. Zaraz tej nocy powtórzono napad 
na naszych osadników, i znów ich doszczętnie obra-
bowano - terroryzując bronią, pościągano im nawet 
obuwie z nóg; w końcu podpalili stodołę przygo-
towaną na zwózkę zboża, i spokojnie odeszli. Wg 
zeznań naszych osiedleńców byli to również rabusie 
w mundurach Armii Czerwonej rozmawiający po 
rosyjsku. Wobec powyższego, osadnicy nasi uciekli 
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z punktu etapowego w Tylinowie, nie dokończyw-
szy akcji żniwnej”8. B. Rykowski opisał oba wypad-
ki bolesławieckie. Po pierwszym, o którym wiemy 
ze sprawozdania M. Czarnoty-Bojarskiego, dla za-
pewnienia ochrony zorganizowano wojsko9. Nie 
wiadomo dlaczego odwołano strażników do koszar.

Porzucenie żniw przez przerażonych brutalno-
ścią Rosjan osadników spowodowało sytuację ka-
tastrofalną. Zboże musiało być zebrane, by uniknąć 
widma głodu. Następnego dnia Starostwo zmo-
bilizowało urzędników do dokończenia zbiorów. 
21 lipca od rana Bolesław Kubik i jego urzędnicy 
rozpoczęli pracę przy porzuconych zbiorach.

Wokół wypadku w Tylinowie (Bolesławice) od 
razu narosła legenda. Nie opublikowano jednak do 
tej pory wiarygodnej relacji z tego wydarzenia10. 
Tymczasem dysponujemy dwoma wiarygodnymi 
opisami. Autorem pierwszego jest Włodzimierz 
Jamski - do 15 lutego 1946 r. wiceburmistrz Bole-
sławca. Kopia protokołu jego zeznania jako świadka 
została zamieszczona powyżej. 

Autorem drugiego opisu jest M. Czarnota-Bojar-
ski. Oba są zgodne ze sobą, i wzajemnie się uzupeł-
niają, powstały niezależnie od siebie, mają charakter 
dokumentów oficjalnych. M. Czarnota-Bojarski pi-
sał: „…w sobotę, 21. b. m., na folwarku Tillendorf, 
gdzie stworzono punkt rozdzielczy dla osadników, 
i gdzie od dłuższego czasu przebywało mnóstwo 
Rosjan i włoskich jeńców, a ostatnio był znaczny 
ruch w związku z przygotowaniem terenu na punkt 
rozdzielczy, zdarzył się wstrząsający wypadek. Wy-
słani w toku akcji żniwnej urzędnicy Starostwa, dla 
zbioru na wyznaczonym dla starostwa polu, spo-
wodowali wybuch miny znajdującej się pod stosem 
dachówek, których odłamki zwiększyły działanie 
eksplozji. W rezultacie 5 osób zabitych na miejscu, 
a burmistrz Kubik zmarł wczoraj po południu”11.

Spróbujmy odtworzyć przebieg wydarzeń. 
Urzędnicy pracowali od rana wiążąc skoszone zbo-
że w snopy. Byli w swojej grupie, zapewne rozma-
wiali, żartowali razem - jak to zwykle bywa w ta-
kich sytuacjach. Zbliżała się godzina 9.30. Zabrakło 
powróseł, więc razem poszli po nie do zabudowań 
folwarku. Kiedy je wynosili, ktoś stanął na niepo-
zorną stertę dachówek. Nastąpiła eksplozja, a roz-
pryskujące się dachówki spotęgowały siłę rażenia 
samej miny. W wyniku wybuchu zginęli na miejscu: 
Władysław Burakowski, Józef Jasztal, Jan Kolen-
dra i Wacław Orlik. Dwoje - Anna Pawełkiewicz  
i Bolesław Kubik zostali śmiertelnie ranni. Kobieta 

zmarła jeszcze w tym samym dniu. Kazimierzowi 
Lachowi amputowano nogę, a poza nimi lżejsze 
razy odniosło jeszcze 8 osób. Pogrzeb ofiar odbył 
się 23 lipca. Dzień później pochowano zmarłego 
22 lipca w szpitalu Bolesława Kubika. Już w 1945 r. 
powstała inna, bardziej sensacyjna wersja przebiegu 
zdarzenia. 

„W drugiej połowie lipca rozpoczęły się w okrę-
gu pierwsze żniwa. Żywności wówczas było na le-
karstwo. 21. VII. Bolesław Kubik, wraz z kilkoma 
pracownikami Zarządu Miejskiego, wziął udział 
w żniwach w dawnym poniemieckim majątku 
w Bolesławicach. Po przybyciu na miejsce stwier-
dzili, że prace żniwne już rozpoczęto. Po godzinie 
pracy zapragnęli odpoczynku. Na podwórzu koło 
stodoły zauważyli kanapę. Kilku pracujących z nimi 
Niemców przyniosło ją. W momencie kiedy mebel 
dotknął ziemi nastąpił wybuch. Ci, którzy stali bli-
sko zginęli natychmiast lub zostali ciężko ranni”12.    

Pomijając jaskrawą nielogiczność tego przekazu 
(skoro Niemcy przenosili i stawiali kanapę, dlacze-
go zginęli tylko Polacy?), to żaden z urzędowych 
opisów zdarzenia nie zawiera nawet elementów 
zbieżnych z przytoczonym opisem. 

Dziwić może fakt, iż zachowano tak mało 
ostrożności. Wszak majątek Tylinów był w rękach 
polskich zaledwie parę dni, a rozminowanie powia-
tu nastąpiło dopiero w rok później (1946 - oficjalne 
raporty), a zwłaszcza, że pewne symptomy naka-
zywały zachować ostrożność. Wcześniej bowiem 
miał miejsce inny wypadek, na szczęście nie tak 
tragiczny. Czarnota-Bojarski pisał: „Według mapy, 
dostarczonej przez oficera sowieckiego Urzędowi 
Ziemskiemu część powiatu zawarta w trójkącie Klit-
schdorf (Kliczków) - Bolesławiec - zachodni brzeg 
Bobru jest zaminowana i min jeszcze nie usunięto. 
Mapa ta jest o tyle nie miarodajna, że na wschodnim 
brzegu Bobru jedna mina wybuchła na minutę przed 
przyjazdem Komisarza Ziemskiego”13. 

Czy tragedia z 21 lipca była sabotażem? W świe-
tle tego, co powiedzieliśmy wydaje się, że nie. Zło-
żyło się na nią kilka przyczyn. Po pierwsze - po-
śpiech z jakim musiano przystąpić do żniw, po 
drugie - krótka obecność Polaków w tym majątku, 
po trzecie - niedokładność rosyjskich saperów, po 
czwarte - nieostrożność samych ofiar.

Opinia publiczna obarczyła niemieckie podzie-
mie odpowiedzialnością za to zdarzenie. Dyspo-
nujemy opisem pogrzebów - zarówno Kubika, jak 
i pozostałych ofiar sporządzonymi przez Bernarda 
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Rykowskiego - uczestnika obu bolesnych uroczy-
stości. Opis sporządził B. Rykowski 27 lipca dla 
swoich zwierzchników. W końcowym fragmencie 
tego opisu czytamy: „Wracając z pogrzebu Ś.P. bur-
mistrza Kubika zauważyliśmy dwa pożary. Okazało 
się, iż czyjaś zbrodnicza ręka podpaliła miejsco-
wą rzeźnię, nowocześnie urządzoną, oraz browar. 
Z braku ludzi (od straży og.) pożaru nie zdołano 
opanować. Wg opinii Pełnomocnika RP, jako też 
całej miejscowej Polonii - i wszystkich urzędni-
ków Starostwa w Bolesławcu, dalsza praca staje 
się niemożliwą, niewykonalną, dopóki nie będzie 
odpowiedniego bezpieczeństwa - Milicji pow. do-
brze uzbrojonej i Wojska Pol.”14. Trzeba pamiętać, 
że głównym powodem zagrożenia w owym cza-
sie było rozpasanie żołnierzy radzieckich. Dlatego 
tak ważnym była polska milicja i polskie wojsko. 

Równocześnie nie można było uprawiać „anty-
radzieckiej propagandy”. Dokumenty urzędowe, 
nieprzeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, 
przepełnione są opisami rosyjskich gwałtów i wan-
dalizmu na skalę trudną do wyobrażenia. O ile wy-
buch miny 21 lipca 1945 r. był z pewnością przy-
padkiem, to o przyczynach owych pożarów nie 
wiemy nic. Niemniej skojarzenie ich z sabotażem  
i propagandowe wykorzystanie nie było trudne.

Społeczeństwo Bolesławca uhonorowało Bole-
sława Kubika niemal zaraz. 26 lipca 1945 r. nadano 
polskie nazwy pierwszym trzynastu ulicom w Bole-
sławcu. Richthofenstrasse nazwano jego imieniem,  
i tak pozostało do dziś.

Adam Baniecki, Mariusz Olczak

* Niniejszy artykuł stanowi przedruk tekstów, które ukazały się w 1995 r. w „Nowej Panoramie Bole-
sławieckiej” wydawanej przez Tomasza Broniszewskiego: A. Baniecki, M. Olczak, Śmierć Bolesława 
Kubika w świetle źródeł archiwalnych, „Nowa Panorama Bolesławiecka” 1995 nr 4, s. 5; A. Baniecki,  
M. Olczak, Kulisy śmierci Bolesława Kubika w świetle źródeł archiwalnych, cz. II, „Nowa Panorama  
Bolesławiecka” 1995 nr 5, s. 4-5. Autorzy nie korzystali z zasobów archiwalnych zgromadzonych w Instytucie 
Pamięci Narodowej.

Przypisy:

1 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu (przeniesiony w 2014 r. do Bolesławca), Zarząd Miejski  
   i Miejska Rada Narodowa w Bolesławcu., sygn. 10, s. 4-5.
2 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Grupa Operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa  
   Przemysłu (dalej w skrócie: AAN GO), sygn. 309, s. 1.
3 AAN GO, sygn. 308, s. 2.
4 AAN GO, sygn. 308, s. 18.
5 AAN GO, sygn. 310, s. 1.
6 AAN GO, sygn. 308, s. 30 (sprawozdanie z wysiedlenia Niemców).
7 AAN GO, sygn. 308, s. 36.
8 Archiwum Akt Nowych w Warszawie Ministerstwo Administracji Publicznej (dalej w skrócie: AAN MAP), sygn. 2453,  
   s. 87, Pismo Rykowskiego do Generalnego Pełnomocnika dla Ziem Odzyskanych z dnia 27 lipca 1945 r.
9 W swoim sprawozdaniu z dnia 15 lipca 1945 r. M. Czarnota-Bojarski napisał: „Opracowuje się środki zapobiegawcze”.
10  Z. Szczepański, Pohitlerowskie podziemie w Bolesławcu, Rocznik Jeleniogórski 1985, tom XXIII, s. 85-96. Relacja  
   autora pochodzi z wywiadów.
11 AAN GO, sygn. 308, s. 38-39. Michał Czarnota-Bojarski, Ogólne sprawozdanie tygodniowe za czas od 15 do 21 lipca  
    1945 r.
12 Z. Szczepański, op. cit., s. 92-94.
13 Ibidem, s. 93.
14 AAN MAP, sygn. 2453, s. 89.
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Wspomnienia rodzinne o Bolesławie Kubiku*

Bolesław Kubik urodził się 12 lipca 1918 r. w Sta-
rachowicach (pow. iłżecki z siedzibą w Wierzbniku, 
obecnie woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki)  
w rodzinie robotniczej. Ojciec Bolesława, Franciszek, 
wcześnie stracił rodziców i musiał iść do pracy. Został 
murarzem i przez lata pracował w zawodzie, utrzy-
mując rodzinę. Matka Bolesława, Marianna (Maria) 
z domu Szpatowicz zajmowała się domem. Rodzice 
Bolesława (jak wspominała najstarsza siostra Bolka 
- Helena) byli wyjątkowo zgodnym i kochającym się 
małżeństwem, mąż pomagał w domu po powrocie  
z pracy, co nie było częste w tamtych czasach. Był 
bardzo wierzący. Mama Bolesława była wesołą i lu-
bianą przez wszystkich osobą. 

W czasie I wojny światowej Franciszek Kubik 

został powołany na front. Jego żona wraz z dziećmi 
została deportowana do Charkowa (Gubernia Char-
kowska, Cesarstwo Rosyjskie). W czasie morderczej 
podróży pociągiem zmarła malutka córeczka, która 
została pochowana w polu. W Rosji zmarło też kolej-
ne dziecko - synek Władysław. Wysiedlenia polskiej 
ludności były następstwem decyzji wydanej na po-
czątku czerwca 1915 r. przez gen. Mikołaja Iwanowa 
ówczesnego dowódcę Frontu Południowo-Zachod-
niego.

Pod koniec wojny Franciszek dołączył do rodzi-
ny, a po zawarciu traktatów pokojowych w Brześciu 
Litewskim między państwami centralnymi (Cesar-
stwo Niemieckie, Austro-Węgry oraz sojusznicy: 
Królestwo Bułgarii, Imperium Osmańskie) a Ukra-
ińską Socjalistyczną Republiką Radziecką (9 lutego 
1918 r.) oraz Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną 
Republiką Radziecką (3 marca 1918 r.), Kubikowie 
wrócili do Starachowic. Franciszek Kubik zmarł  
w 1938 r.

Kubikowie mieli dziesięcioro dzieci, wieku doro-
słego dożyli: Helena (ur. w 1908 r.), Janina, Aleksan-
dra, Henryk i Bolesław. Regina i Jan zmarli w wyni-
ku choroby, dwoje dzieci zmarło w Rosji, a w 1939 r. 
w Starachowicach zmarł Marian.

Helena, najstarsza siostra Bolesława, wspomina-
ła, że brat był bardzo pilny i dobrze się uczył, ćwiczył 
kaligrafię, był bardzo zdeterminowany w dążeniu do 
celu. Ksiądz na religii zachęcał go, by kształcił się  
w seminarium. Bolesław był wesoły, ciekawy świata 
i bardzo pomocny. We wspomnieniach rodzinnych 
zapisał się jako dobry syn i brat. Pisał wiersze i na-
pisał powieść, ale rękopisu nie udało się rodzinie od-
naleźć. Zapamiętano go jako patriotę, żyjącego po to, 
by poświęcać się dla innych ludzi. W rodzinie za-
wsze powtarzano, że taki człowiek rodzi się jeden 
na milion.

Bolesław Kubik uczęszczał do szkoły podstawo-
wej w Starachowicach. Ukończył szkołę zawodową 
przy Starachowickich Zakładach Zbrojeniowych  
i tam podjął pracę. Krótko przed rozpoczęciem  
II wojny światowej w 1939 r. zapisał się do Polskiej 
Partii Socjalistycznej, co zdeterminowało dalsze jego 
losy. W czasie II wojny brał udział w działaniach 
zbrojnych przeciw okupantowi niemieckiemu. Anga-
żował się też w działalność społeczną na rzecz pol-
skich dzieci. Należał do Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego.

Bolesław Kubik, 1945 r.
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W 1940 r. był współredaktorem i grafikiem pisa-
nego ręcznie niszowego czasopisma społeczno-lite-
rackiego „Drugi Brzeg”, w którym publikował, za-
fascynowany prozą Żeromskiego, pod pseudonimem 
Cezarego Baryki. Czasopismo to redagował wspólnie 
z Aleksandrem Nollem (1917-1997), późniejszym 
pierwszym starostą bolesławieckim i znanym radom-
skim adwokatem oraz Janem Koprowskim (1918 
-2004), późniejszym pisarzem, publicystą, krytykiem 
i tłumaczem, współredaktorem „Literatury”, preze-
sem łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Po zakończeniu wojny Bolesław Kubik został kie-
rownikiem propagandy w Wojewódzkim Komitecie 
PPS w Kielcach. Ówczesny wicewojewoda kielecki  
i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu PPS, 
Stanisław Piaskowski, zaproponował mu wyjazd na 
tzw. Ziemie Odzyskane. Pierwotnie Bolesław Kubik 
miał zostać starostą jednego z powiatów, przyłączo-
nych do województwa poznańskiego. Później otrzy-
mał nominację na burmistrza Lwówka Śląskiego,  
a ostatecznie, 31 maja 1945 r., po zmianie decyzji 
przez Pełnomocnika Rządu na Dolny Śląsk z siedzi-
bą w Trzebnicy, trafił do Bolesławca, gdzie otrzymał 
stanowisko burmistrza.

W pierwszych miesiącach po zakończeniu  
II wojny światowej członkowie PPS aktywnie dzia-
łali w strukturach administracyjnych i organizacyj-
nych miasta i powiatu bolesławieckiego. Ze struktur 
starachowickiego PPS wywodzili się: Aleksander 

Noll (starosta bolesławiecki - Pełnomocnik Rządu 
na Obwód Bolesławiecki nr 36 okręgu II - Dolno-
śląskiego, pierwszy przewodniczący Powiatowego 
Komitetu PPS w Bolesławcu) i Ryszard Wróblewski 
(kierownik domu noclegowego dla przejeżdżających  
i przybywających tutaj Polaków). Ze Starachowic 
pochodzili także inni Polacy, zatrudnieni w Zarządzie 
Miejskim: m.in. Józef Jasztal, Anna Pawełkiewicz  
i Jan Kozendra.

Bolesław Kubik zmarł 22 lipca 1945 r. w wyni-
ku ran odniesionych po wybuchu miny w majątku  
w Tylinowie k. Bolesławca. W wyniku zdarzenia, 
które miało miejsce 21 lipca 1945 r. zginęli także: 
Władysław Burakowski, Józef Jasztal, Jan Kozen-
dra, Wacław Orlik oraz Anna Pawełkiewicz. Bole-
sław Kubik został pochowany na cmentarzu kato-
lickim w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej. Po kilku 
latach jego ciało ekshumowano i przeniesiono na 
Cmentarz Komunalny przy ul. Śluzowej.

Kilka dni przed śmiercią, 17 lipca 1945 r., Bole-
sław Kubik wysłał do swojej mamy list, w którym 
opisywał sytuację w Bolesławcu (wspominał m.in. 
Aleksandra Nolla) oraz w ciepłych słowach pozdra-
wiał rodzinę, przyjaciół i znajomych. To ostatni za-
chowany dokument spisany ręką Bolesława Kubika.

Iwona Jaślan
Autorka jest wnuczką siostry Bolesława Kubika  

Heleny Marczak z domu Kubik

Fragment listu Bolesława Kubika do rodziny, 1945 r.
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Jubileusz 70-lecia Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. 
rozpoczęły działalność w 1946 r. w oparciu o zaple-
cze przedwojennej wytwórni Reinhold & Co. miesz-
czącej się przy ul. Górne Młyny. Do uruchomienia 
produkcji przyczynił się krakowski artysta-ceramik, 
profesor Tadeusz Szafran. Fabryka funkcjonowała 
w ramach Bolesławieckich Zakładów Garncarsko-
-Ceramicznych, a w 1964 r. weszła w skład Bolesła-
wieckich Zakładów Ceramicznych Przemysłu Tere-
nowego. W 1980 r. wyodrębniły się z nich Zakłady 
Ceramiczne „Bolesławiec”. Obecnie zakład mieści 
się przy ul. Kościuszki 11. Zatrudnionych jest tu 463 
osób. Prezesem Zarządu firmy jest Wiesław Ogrod-
nik. W ofercie firmy jest ponad 1000 wzorów kształ-
tów naczyń, w tym w bieżącej produkcji około 800. 
Co roku projektowanych jest około 40 nowych form.

Wśród osób, które stworzyły obecny styl wzor-
nictwa Zakładów najważniejsza niewątpliwie jest Ja-
nina Bany-Kozłowska od 1974 r. główny projektant, 
autor większości oferowanych obecnie wzorów form. 

Twórcą wielu nowoczesnych i bardzo popularnych 
kształtów jest także Barbara Kozłowska-Trojnar. 

Obecnie wytwarzany asortyment obejmuje przede 
wszystkim naczynia użytkowe, m.in.: filiżanki, kub-
ki, czajniki, dzbanki, talerze i talerzyki, miski, czarki 
i salaterki. Ponadto firma produkuje elementy wy-
stroju wnętrz, np. wazony, zegary czy plastykę figu-
ralną. Wykonywane są tu także akcesoria kuchenne, 
m.in.: chlebaki, pojemniki, deski do krojenia, łyżki, 
czy elementy wyposażenia łazienki np.: umywalki  
i przybory toaletowe. Wizytówką firmy są zestawy 
kawowo-herbaciany i obiadowy „Alicja” oraz kom-
plety półmisków i misek. 

Dekoracje projektowane i opracowywane są 
przez projektantów zdobin z działu wzornictwa pod 
kierownictwem Danuty Amborskiej. Aktualna ofer-
ta obejmuje łącznie około 1800 wzorów dekoracji 
klasycznych, o podwyższonym standardzie, uni-
katowych i ekskluzywnych. W ciągu roku powsta-
je od 100 do 150 nowych propozycji wzorniczych 

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”
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nowych zdobin. Są to różnorodne kompozycje od 
bardzo prostych, tradycyjnych układów typu: pawie 
oczka, kropki i kreski, aż po bardzo bogate dekora-
cje kwiatowe oraz skomplikowane, misterne wzory. 
Dominuje odcień kobaltowy, tradycyjnie kojarzony  
z bolesławiecką ceramiką. Wśród dekoracji występu-
ją też inne kolory: stonowane odcienie brązu i zieleni, 
czerń, oraz wyraziste czerwienie, żółcienie lub po-
marańcze. Najnowsze propozycje dekoracji to wpro-
wadzenie bieli, dzięki której uzyskuje się bardziej 
kontrastowe zestawienia z innymi kolorami. Część 
wyrobów kryta jest jednobarwnymi lub odpowiednio 
dobranymi kompozycjami szkliw. Charakterystyczną 
dla zakładu dekoracją jest wzór 166A w kolorze ko-
baltu, wykonywany przy pomocy stempli z motywem 
kółka i kwiatka. Ponadto dużym zainteresowaniem 
cieszą się naczynia w dekoracji stempelkowej DU60 
utrzymanej w tonacji zieleni, natomiast w grupie  
dekoracji artystycznych - malowana pędzlem Art149 
z motywami kwiatowymi i motylami.

Naczynia eksportowane są do takich krajów eu-
ropejskich jak: Austria, Republika Czeska, Niemcy, 
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, 

Węgry, Włochy, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Is-
landia, Rosja, Irlandia i Słowacja, a także do Kanady, 
USA, Australii i Nowej Zelandii oraz do krajów Azji 
- Tajwanu, Japonii, Korei Południowej i Kazachstanu. 

Wyroby firmy cieszą się dużym uznaniem i zdo-
były wiele nagród i wyróżnień:
• „Wzór Roku 1983”, nagroda Centrali Handlu  

Zagranicznego „Minex” na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich, 1983 r.

• I nagroda Zrzeszenia Producentów Ceramiki,  
Wałbrzych 1983 r. i 1985 r.

• Srebrny Krzyż Zasługi dla projektantki Janiny  
Bany-Kozłowskiej, 1986 r. 

• II nagroda Ogólnopolskiego Biennale Ceramiki  
Artystycznej, Wałbrzych, 1987 r. 

• dyplom V Międzynarodowego Triennale Ceramiki, 
Sopot, 1991 r. 

• „Wzór Roku 1996”, nagroda Ministra Gospodarki, 
1997 r.

• Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznań-
skich „Domexpo” 1996 r., 1999 r. 

• „Dobry Wzór”, Instytut Wzornictwa Przemysło-
wego, Warszawa 1996 r., 1999 r., 2000 r., 2001 r., 

Zestaw „Ptak”, formy Janina Bany-Kozłowska, dek. Małgorzata Szewc
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2005 r. 
• wyróżnienie w Ogólnopolskim Plebiscycie Czytel-

ników Słowa Polskiego „Polskie jest dobre” Wro-
cław, 1995 r. i 1996 r.

• Dolnośląski Klucz Sukcesu dla Zakładów Cera-
micznych „Bolesławiec” - najlepszej dolnośląskiej 
firmy produkcyjnej, zatrudniającej powyżej 250 
osób, 2002 r. 

• „Hit Publiczności” - „Polagra - Farm” Poznań 2014 
- za garnki ceramiczne oraz kolekcję donic, 2004 r.

• „Dobry Wzór” i Nominacja do „Wzoru Roku” 
za zestaw donic w dekoracji reliefowej, Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2004 r.

• „Laur Konsumenta 2005” za produkt „Zestawy sto-
łowe”, 2005 r.

• „Dobry Wzór” za zestaw stołowy „Ptak” w deko-
racji DU60, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 
Warszawa 2005 r.

• „Hit Polish Produkt 2005”, Polish American Cham-
ber of Commerce w Chicago, 2005 r.

• Nagroda za najlepszy Wyrób prezentowany na XL 
Krakowskich Targach Budownictwa „Jesień 2012” 
za umywalkę ceramiczną nablatową, Kraków 2012 r.

• Najlepszy Produkt EuroGastro 2013 na XVII Mię-
dzynarodowych Targach Gastronomicznych nagro-
dę, za zestaw garnków ceramicznych, talerze do 
pizzy, zestaw herbaciany, Warszawa, 2013 r. 

• Nagroda Honorowa Prezydenta Miasta Bolesła-
wiec za promocję miasta dla projektantki Janiny 
Bany-Kozłowskiej, Bolesławiec, 2014 r.

• Wybitny Eksporter Roku 2015 - Stowarzyszenie 
Eksporterów Polskich, 2015 r. 

• tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec 
dla projektantki Janiny Bany-Kozłowskiej, 2015 r.

• Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
dla projektantki Janiny Bany-Kozłowskiej nadany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
2015 r.

• Wyróżnienie Honorowe w StandOUT w kon-
kursie na najciekawsze stoisko - Targi Ambiente  

Zestaw „Kwadrat”, formy Barbara Kozłowska-Trojnar, dek. Iwona Piela
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we Frankfurcie, 2016 r.
• Orzeł Eksportu w województwie dolnośląskim  

w kategorii Eksportowy Produkt oraz Osobowość 
Eksportu, Wrocław, 2016 r.

• Dolnośląski Gryf -Dolnośląska Nagroda Gospo-
darcza w kategorii Ambasador Dolnego Śląska - 
Wrocław, 2016 r.

• „Polska Firma - Międzynarodowy Czempion”  
w kategorii „Eksporter: polskie firmy z udziałem 
Skarbu Państwa”, 2016 r. 

Wyroby firmy są wysoko cenione za jakość  
i wzornictwo. Ceramika ZC „Bolesławiec” była pre-
zentowana na wielu wystawach organizowanych  
w muzeach, galeriach i instytucjach na terenie całej 
Polski oraz za granicą, m.in. w: Muzeum Architek-
tury we Wrocławiu, Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Łowiczu, 
Muzeum Okręgowym w Sieradzu, Muzeum Spor-
tu i Turystyki w Karpaczu, Muzeum Górnośląskim  
w Bytomiu, Muzeum Historii Przemysłu w Opa-
tówku, Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku, Biurach 

Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze i Poznaniu, 
Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warsza-
wie, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galerii 
„Design” we Wrocławiu, Bolesławieckim Ośrod-
ku Kultury-Międzynarodowym Centrum Ceramiki  
w Bolesławcu, Domu Chłopa w Warszawie, Museum 
of Ceramics na duńskiej wyspie Bornholm, Muzeum 
Karkonoskiego Parku Narodowego we Vrchlabí, 
„Arsenale Sztuki” w Kijowie, Ośrodkach Informacji 
i Kultury Polskiej w Berlinie, Lipsku, Pradze, Kar-
lovych Varach, Budapeszcie, Dreźnie i Sofii, Insty-
tutach Polskich w Wiedniu, Paryżu i Rzymie oraz  
w Gdańsku, Sopocie, Olsztynie, Poznaniu, Eindho-
ven (Holandia), Oreszaku (Bułgaria) i Vietri sul Mare 
(Włochy).

Firma prezentowała swoje wyroby na wielu tar-
gach i wystawach. Od 1993 r. bierze udział w Targach 
Ambiente we Frankfurcie, od 1994 r. w Bolesławiec-
kim Święcie Ceramiki, od 2001 - dwa razy w roku 
- w giełdach ceramicznych w Serocku i Zakopanem. 
Ponadto ZC „Bolesławiec” uczestniczyły w: Targach 

Miski, formy Janina Bany-Kozłowska, dek. Danuta Amborska
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Poznańskich „Takon 1973” w 1973 r., International 
Housewares Show w Tokio (1999 r.),  Targach Ten-
dence we Frankfurcie (2001 r., 2002 r., 2003 r.), Tar-
gach Crafts w Zagrzebiu (2001 r., 2009 r.), Targach 
Maison et Objet w Paryżu (2001 r.), Targach Spoga-
-Gafa w Kolonii (2002 r., 2003 r., 2004 r., 2011 r.), 
Targach Creative w Salzburgu (2003 r.), Targach 
Sources w Nowym Jorku (2003 r.), Targach Macef 
w Mediolanie (2004 r.), Targach Cadeaux w Lip-
sku (2004 r, 2008 r.), Targach Polish Business Days  
w Miami (2004 r.), Giełdzie Szkła i Ceramiki w Miko-
łajkach (2008 r.), Targach Moddom, Luxdom w Braty-
sławie (2008 r.), Targach Cadeaux w Lipsku (2008 r.),  
Targach Ambiente w Kijowie (2008 r.), Targach Ga-
stro w Wiedniu (2009 r.), Targach Gastronomicznych 
HORECA w Krakowie (2009 r.), Targach For Habi-
tat w Pradze (2010 r.), Targach BNV w Budapesz-
cie (2010 r.), Targach SPOGA w Kolonii (2011 r.),  
Targach Household Expo w Moskwie (2011 r.),  
Targach Christmasworld we Frankfurcie (2012 r.), 
Targach Gastronomicznych EuroGastro w Warsza-

wie (2013 r., 2014 r.), Expo w Mediolanie (2015 r.),  
Targach Turystycznych we Wrocławiu (2016 r.) oraz 
Targach Turystycznych Market Tour w Szczecinie 
(2016 r.). Firma należy też do Bolesławieckiego 
Bractwa Ceramicznego.

Ciekawostką jest także „Zdobinka” czyli zdobie-
nie ciała farbami w dekoracje i desenie będące wła-
snością Zakładów. Wygląda to szczególnie atrakcyj-
nie i widowiskowo, gdy podczas imprez plenerowych 
np.: Bolesławieckiego Święta Ceramiki, setki osób 
zostają przyozdobione bolesławieckimi dekoracjami. 

Wyroby ZC „Bolesławiec” są często wykorzysty-
wanymi elementami scenografii i rekwizytami w pro-
gramach telewizyjnych i serialach filmowych. Wzory 
form ceramicznych znajdują się w zbiorach Muzeów 
Narodowych w: Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Muzeum Regio-
nalnego w Sanoku, Centrum Sztuki - Zamek Książ, 
Keramikmuseum Westerwald w Höhr-Grenzhausen.

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska

Talerze, formy Janina Bany-Kozłowska, dek. Aleksandra Pierzchalska
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Pierwszą po II wojnie światowej placówką bi-
blioteczną w Bolesławcu, i jednocześnie trzecią na 
Dolnym Śląsku (po Kłodzku i Wrocławiu) była Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna. Powstała 27 listopada 
1945 r. przy Wydziale Powiatowym Starostwa Bole-
sławieckiego. Jej organizatorem i pierwszym kierow-
nikiem była Joanna Waszak. Zgromadzone do końca 
roku zbiory, ponad 300 książek, pochodziły głównie 
z darów mieszkańców, niewielką jedynie część stano-
wił przydział z Ministerstwa Oświaty. 

W 1947 r. ustalono warunki korzystania z Biblio-
teki. Czytelnik wnosił opłatę stałą w wysokości 20 
złotych miesięcznie i kaucję uzależnioną od wartości 
wypożyczonej książki. Wpływy pieniężne przezna-
czane były na wzbogacenie zbiorów, a kaucja zabez-
pieczała w skuteczny sposób przed nieterminowym 
zwrotem lub przywłaszczeniem książek. Na koniec 
1948 r. księgozbiór liczył już 3 tysiące, a liczba czy-
telników zarejestrowanych przekroczyła 200 osób. 
Założono trzy punkty biblioteczne - w Gromadce, 
Milikowie i Czernej. Nastąpiła zmiana na stanowisku 
kierownika, objął je Bolesław Bielawski. Rok póź-
niej powołano następnych pięć punktów bibliotecz-
nych tzw. „specjalnych”, które działały w zakładach 
pracy: Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec”, Po-
wszechnej Spółdzielni Spożywców, Nadleśnictwie, 
Tartaku i Biurze Zbytu Energii Elektrycznej.

W drugiej połowie 1950 r. powstała Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Jej księgozbiór liczył 600 tomów. 
Były to głównie dzieła H. Sienkiewicza, J. Kraszew-
skiego, A. Mickiewicza, E. Orzeszkowej, B. Pru-
sa, M. Rodziewiczówny, J. Londona, J. Curwooda, 
J. Coopera cieszące się dużą popularnością. Do końca 
roku zarejestrowało się 300 osób, a skromne zbiory 
udostępniono aż 3 tysiące razy. W 1951 r. kolekcja 
wzrosła do 2 tysięcy, podwoiła się liczba korzysta-
jących, ale zmniejszyły się znacznie wypożycze-
nia książek. Zaczął się okres wycofywania autorów 
„obozu kapitalistycznego”, pisarzy polskich znajdu-
jących się na emigracji i zastępowania ich literaturą 
radziecką i tzw. społeczno-polityczną. Bibliotekarz 
musiał wykonać swoisty plan wypożyczeń książek 
wpajających ideologię marksistowsko-leninowską  
i wykazać to w odrębnej statystyce.

W 1955 r. obie biblioteki zostały połączone pod 
wspólną nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna. Od początku miały siedzibę w Ratuszu.  
W związku z decyzją o jego remoncie w 1962 r. bi-
blioteka została przeniesiona do lokalu przy ul. Ka-
szubskiej 4. Powiększająca się liczba zbiorów (40 
tysięcy woluminów) i czytelników (4 tysiące) stała 
się powodem poszukiwania doraźnych rozwiązań po-
legających na wyodrębnianiu i przenoszeniu działów  
w różne punkty miasta. Oddział dla dzieci w 1974 r. 

Siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej,  
Ratusz 1945 r.

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
ul. Kaszubska 4, 1962 r.
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znalazł miejsce w klubie Relaks przy ul. Łukasiewi-
cza, a w 1983 r. nastąpiła kolejna przeprowadzka do 
pomieszczeń zajmowanych uprzednio przez kawiar-
nię Arietta przy ul. Asnyka 1c. W 1975 r. nowy lokal 
uzyskała Czytelnia wraz z Działem Informacyjno-Bi-
bliograficznym we wcześniejszej siedzibie Biblioteki 
Pedagogicznej przy ul. Kubika 9. 

W 1980 r. utworzono Filię nr 1 w Domu Młodego 
Robotnika przy ul. Wojska Polskiego 6. Oprócz bele-
trystyki dla dorosłych i dzieci gromadzone tam były 
pierwsze zbiory audiowizualne.

Do czerwca 1975 r. Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna sprawowała nadzór i opiekę mery-
toryczną nad siecią bibliotek publicznych w pięciu 
gminach: Bolesławiec, Osiecznica, Nowogrodziec, 
Gromadka i Raciborowice. W wyniku reformy admi-
nistracyjnej w Polsce w 1975 r. bolesławiecka biblio-
teka została przekształcona w Oddział Terenowy Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze. 
Zmienił się także zasięg opieki merytorycznej, od tej 
pory obejmował trzy gminy: Bolesławiec, Nowogro-
dziec i Osiecznicę.

W 1982 r. podjęto kolejne starania na rzecz po-
prawy warunków lokalowych placówki. Powstała 
koncepcja budowy nowego obiektu. Początkowo w 
ramach rozbudowy Bolesławieckiego Ośrodka Kul-
tury, a później opracowano nowy projekt samodziel-
nego budynku z lokalizacją przy ul. Karola Miarki 
- w sąsiedztwie ówczesnej centrali telefonicznej. Re-
alizacja inwestycji była przewidziana na lata 1986-

1990. Niestety, ze względu na brak środków finanso-
wych, plan ostatecznie upadł w 1989 r.

Rok 1990 przyniósł następne zmiany w sferze 
organizacyjnej. Rozpoczęły się kolejne reformy, 
powstała instytucja pod nazwą Miejska Biblioteka 
Publiczna, a pieczę nad nią przejął samorząd miasta 
Bolesławiec. 

Dzięki przychylności prezydenta Józefa Króla  
i Rady Miasta podjęto decyzję o przekazaniu bi-
bliotece samodzielnego obiektu po żłobku przy  
ul. Sądowej 8. Po dokonaniu niezbędnej adaptacji  
w 1993 r. wszystkie działy biblioteki powróciły  
w jedno miejsce. Biblioteka otrzymała bowiem po-
wierzchnię przekraczającą 600 m2. Była to znacząca 
poprawa warunków funkcjonowania. Budynek po-
mieścił 80 tysięcy zbiorów, z których korzystało wte-
dy rocznie ponad 8 tysięcy zarejestrowanych dzieci  
i dorosłych. Uruchomiono dodatkowo wypożyczal-
nię zbiorów fonograficznych i kaset wideo.

W grudniu tego samego roku przeniesiona została 
Filia nr 1 z budynku przy ul. Wojska Polskiego do 
lokalu o powierzchni 100 m2 w Domu Dziennego 
Pobytu przy ul. Staroszkolnej 6c. Jej zbiory obejmo-
wały 8 tysięcy książek. Filia działa do tej pory jako 
biblioteka osiedlowa, rocznie odwiedza ją 5 tysięcy 
czytelników.

Jubileusz 50-lecia placówki obchodzony był już  
w nowej siedzibie. Z tej okazji Bibliotece zostało 
nadane imię Cypriana Kamila Norwida, a bolesła-
wiecki artysta Mieczysław Kozłowski ofiarował 

Czytelnia wraz z Działem Informacyjno-Bibliograficznym 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Kubika 9

Obecna siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Sądowa 8
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placówce portret patrona. W trakcie uroczystości na-
grodzono bibliotekarzy. Prezydent Bolesławca Józef 
Król został uhonorowany za zasługi dla rozwoju bi-
bliotekarstwa Medalem Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich.

W 1995 r. powstała dysponująca powierzchnią 
100 m2 galeria Format, którą usytuowano na pierw-
szym piętrze. Początkowo organizowano cztery 
wystawy rocznie. Z czasem jednak działalność wy-
stawiennicza zyskiwała coraz większą popularność. 
Chętnie bowiem pokazywali w niej swój dorobek 
zarówno artyści profesjonalni, jak i ci dla których 
aktywność twórcza początkowo jest hobby, a nie-
rzadko przeradza się w życiową pasję. Eksponowane 
jest malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika, fotografia, 
patchwork oraz różne zbiory kolekcjonerskie. Ponad 
dwudziestoletnią historię tej galerii można dokład-
nie prześledzić studiując jej kroniki. Należy jednak 
wymienić choćby kilka nazwisk: Jolanta Ajlikow-
-Czarnecka, Mieczysław Kozłowski, Krystyna Gay-
-Kutschenreiter, Stanisława Wojda-Pytlińska, Teresa 
i Jan Bancewiczowie, Władysław Garnik, Lesław 
Kasprzycki, Krystyna Raszka, Janusz Moniatowicz, 

Edward Szutter i inni. 
Od wielu lat biblioteka organizuje konkursy pla-

styczne dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest m.in. 
popularyzacja twórczości pisarzy (m.in.: J. Tuwima, 
J. Brzechwy, H.Ch. Andersena, Ch. Perraulta, C. Col-
lodiego. T. Jansson), poznanie historii miasta, zwy-
czajów związanych ze świętami, promocja zachowań 
ekologicznych. Konkursy wieńczy wernisaż i wysta-
wa nagrodzonych prac.

Ekspozycje mają również charakter edukacyj-
ny. Do takich należały m.in.: wystawy prezentujące 
zbiory Instytutu Literackiego w Paryżu - np. „Jerzy 
Giedroyc i Zagubieni Romantycy”; „Andrzej Bob-
kowski - Chuligan Wolności”; „Jan Paweł II, Apostoł 
Pokoju” (wykorzystano unikatowe zdjęcia światowej 
sławy fotografów papieskich Arturo Mari i Baik Nam 
Sik).

Wyjątkowe były projekty pod nazwą. „Bolesła-
wianki przeciwko rutynie codzienności”. Pomysł, by 
kobiety w różnym wieku stylizowały się na postać  
z wybranego obrazu, poddała Danuta Maślicka. Zdję-
cia wykonała Kamila Staniszewska. 

W zależności od tematyki organizowane są wy-

Wystawy organizowane w galerii „Format” Miejskiej Biblioteki Publicznej



65

70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu

cieczki zbiorowe przedszkolaków, uczniów szkół 
wszystkich szczebli i typów, podopiecznych środo-
wiskowych domów samopomocy, warsztatów tera-
pii zajęciowej. Średniorocznie wystawy gromadzą 
pięciotysięczną publiczność. Czytelnicy mają nawyk 
oglądania wystaw przy okazji odwiedzin w bibliotece.

Galeria stanowi jednocześnie miejsce różnorod-
nych spotkań. Najpopularniejsze są spotkania z pi-
sarzami przeznaczone dla różnych grup wiekowych. 
Bibliotekę odwiedzili m.in.: Wanda Chotomska, Jo-
anna Papuzińska, Marek Grabowski (znany jako te-
lewizyjny prof. Ciekawski), Joanna Olech, Ewa Cho-
tomska (słynna „Ciotka Klotka”), Urszula Kozioł, 
kapitan Krzysztof Baranowski, Elżbieta Dzikowska, 
Jacek Dehnel, Krzysztof Petek, Jacek Pałkiewicz, 
Manuela Gretkowska, Jacek Hugo-Bader, Marta Fox. 
W ramach akcji „Z książką na walizkach” - Dolno-
śląskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami 
gościli: Izabella Klebańska, Beata Ostrowicka, Bar-
bara Gawryluk, Kalina Jerzykowska, Paweł Wakuła, 
Agnieszka Tyszka, Zuzanna Orlińska, Marcin Pałasz. 

Powstające sukcesywnie od 2007 r. dyskusyjne 
kluby książki dają także możliwość finansowania ta-

kiej formy działalności. Obecnie działają cztery takie 
kluby: dla dorosłych, dzieci, miłośników poezji i klub 
głuchego czytelnika. Dzięki temu czytelnicy mieli 
okazję poznać Marka Krajewskiego, Grzegorza Kas-
depke, Iwonę Banach, Arkadiusza Niemirskiego, Zo-
fię Turowską (autorkę biografii Zofii Nasierowskiej), 
Danutę Grechutę, Jana Nowickiego, Grzegorza Mie-
cugowa, Pawła Beręsewicza, podróżników - Marcina 
Mellera, Leszka Szczasnego, Andrzeja Pasławskiego.

Na wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej 
miały wpływ realizowane projekty współfinanso-
wane w 75% przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Kulturowego pn. „Bolesławieckie Biblionalia” oraz 
„Czas na czytanie i mądre wychowanie”. Zorgani-
zowano wówczas trzydzieści wydarzeń, w których 
wzięło udział 1,5 tysiąca osób. Były to spotkania  
z pisarzami, ilustratorami, różnorodne warsztaty:  
literackie, plastyczne, drukarskie, czerpania papieru, 
fotograficzne, detektywistyczne, survivalowe. Przy-
goda związana z książką, literaturą miała na celu roz-
budzenie ciekawości świata, wyobraźni (twórczej, 
artystycznej), odpowiedzialności, cech osobowości 
ważnych zarówno z punktu widzenia jednostki, jak 

Spotkanie z kpt. Krzysztofem Baranowskim w Miejskiej Bibliotece Publicznej
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Spotkania z pisarzami w Miejskiej Bibliotece Publicznej: Wanda Chotomska, Jacek Pałkiewicz, Marek Grabowski, Grzegorz Kasdepke

i społeczeństwa. Nauczyciele, rodzice, opiekunowie 
poznawali ważną rolę terapeutyczną książki i ele-
menty arteterapii.

W kontekście ustawicznego poszerzania form 
promocji czytelnictwa, działań kulturalnych, eduka-
cyjnych należy podkreślić bardzo dobrą współpracę 
ze wszystkimi placówkami oświatowymi, instytu-
cjami kultury, organizacjami społecznymi. Bibliote-
karze zwracają szczególną uwagę na najmłodszych. 
Systematycznie gromadzone są wartościowe zbiory 
i równolegle przygotowywana jest urozmaicona pro-
pozycja dla młodego czytelnika. Są to oprócz form 
wcześniej wymienionych m.in. wycieczki, lekcje bi-
blioteczne, głośne czytanie bajek i atrakcyjne zajęcia 
plastyczne, ruchowe z wykorzystaniem technik Klan-
zy wyzwalających aktywność w atmosferze współ-
pracy, poszanowania podmiotowości i rozwijania 
potencjalnych talentów. W okresie ferii zimowych  
i wakacji dzieci zapraszane są na specjalne zajęcia 
tematyczne. 

Biblioteka włącza się w kampanię społeczną 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Bardzo aktywnie 
działa lider i koordynator regionalny akcji. W każ-

dym przedszkolu i szkole podstawowej są powołani 
liderzy, którzy wraz z dziećmi uczestniczyli w uro-
czystej inauguracji przedsięwzięcia rozpoznawane-
go lokalnie pod nazwą „Rozczytany Bolesławiec”. 
Honorowy patronat sprawuje prezydent Bolesławca 
Piotr Roman, a Telewizja Lokalna objęła medialnym 
patronatem imprezy z tego cyklu. Z okazji jubileuszu 
10-lecia tej kampanii w 2012 r. biblioteka otrzymała 
najwyższe wyróżnienie Medal CPCD. Koordynator 
Dorota Kasprzyk odebrała je z rąk Minister Edukacji 
Narodowej Krystyny Szumilas w trakcie uroczystej 
gali w Bibliotece Narodowej. Od tej pory co roku je-
steśmy zaszczycani nagrodą w konkursie na najlepiej 
przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. W inicjatywę tę włączamy dzieci niepełno-
sprawne realizując wspólne projekty z nauczycielami 
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. 

„Witajcie w naszej bajce” - spotkania z baśniami 
i parada bajek; pod takim tytułem odbyło się szereg 
wydarzeń obejmujących m.in.: głośne czytanie, roz-
mowy na temat lektur, inscenizacje, zabawy ruchowe 
i plastyczne oraz wystawy dokonań artystycznych 
uczniów.
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W 2013 r. powstał Klub Głuchego Czytelnika. Co 
miesiąc odbywają się spotkania przyczyniające się do 
poznawania literatury, ciekawych ludzi. Często dru-
gą część stanowią zajęcia plastyczne, które integrują 
grupę i sprawiają uczestnikom satysfakcję. Grono ta-
kich czytelników chętnie bierze udział w życiu kultu-
ralnym biblioteki. 

Na szczególną uwagę zasługują również osoby 
niewidome i niedowidzące. Gromadzone są książ-
ki drukowane dużą czcionką i nagrania dźwiękowe, 
które z biegiem lat przybierają nowszą formę, dawne 
kasety magnetofonowe zastąpiono obecnie audiobo-
okami na płytach CD. Ze zbiorów tych chętnie korzy-
stają także inni czytelnicy, w tym osoby starsze.

Wiek XXI nazywany jest erą informacji, Inter-
netu, nowoczesnych technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych. Rewolucja technologiczna do-
starczyła bibliotekom doskonalsze narzędzia znacz-
nie ułatwiające pracę. 

Bolesławiecka książnica rozpoczęła proces kom-
puteryzacji już w 1997 r. Pojawiły się komputery 
służące opracowaniu zbiorów z wykorzystaniem 
programu Sowa oraz dostęp do Internetu i poczta 

elektroniczna. Powstała pierwsza strona internetowa. 
W 2003 r. udostępniony zostaje katalog on-line. Od 
tej pory zamieszczane są na stronie wszystkie wy-
darzenia, które można odnaleźć w zakładce „Z ży-
cia biblioteki”. Znaczący przełom w usprawnieniu 
prac bibliotecznych nastąpił wraz z przystąpieniem 
do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego i wdro-
żeniem nowoczesnego, zintegrowanego systemu 
bibliotecznego Aleph. Obecnie katalog dostępny za 
pośrednictwem strony internetowej obejmuje całość 
zasobów. Uruchomiony został moduł udostępniania 
zbiorów. Czytelnicy otrzymują legitymację elektro-
niczną, która upoważnia do korzystania ze wszyst-
kich działów w budynku głównym oraz Filii. Mogą 
zalogować się na swoje konto i sprawdzić jego aktu-
alny stan, przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych 
pozycji. Strona ma rocznie 1,5 mln odwiedzin.

W 2005 r. powstała czytelnia internetowa Ikonka. 
Dzięki programowi rządowemu uzyskano 3 kompu-
tery z oprogramowaniem i router Wi-Fi. Późniejsze 
środki z programu Kraszewski pozwoliły na zakup  
6 komputerów. Korzystający z Internetu mają do 
dyspozycji 12 stanowisk. Program „Be fair” polep-

Ogólnopolska akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
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szył jakość wprowadzając przesył światłowodowy. 
Ikonka została przekształcona w Mediatekę. Był to 
projekt sfinansowany w 50% przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruk-
tura bibliotek. 6-tysięczny zbiór jest wypożyczany  
15 tysięcy razy w roku. 

Nowoczesne technologie skutkują rozszerzeniem 
i wzbogaceniem form pracy. Pojawiło się zapotrzebo-
wanie na przygotowanie czytelników do uczestnic-
twa w społeczeństwie informacyjnym, szczególnie 
w gronie osób starszych. Pierwsze kursy wakacyj-

ne przerodziły się w regularne zajęcia prowadzone  
w dwóch grupach. Akademia Seniora skupia uczą-
cych się podstaw obsługi komputera i poruszania  
w Internecie. Rocznie odbywa się 60 spotkań, w któ-
rych uczestniczy 600 osób. Internetowy Krąg Przy-
jaciół Biblioteki gromadzi 500 chętnych, którzy po-
szerzają wiedzę. Doskonalą się w fotografii cyfrowej, 
korzystają z portali społecznościowych, komunikato-
rów, kręcą filmiki zamieszczane w kanale YouTube, 
piszą blogi. Imponujące są liczby świadczące o zaan-
gażowaniu przekładające się na oglądalność. Profil G+  

Zajęcia z cyklu „Akademia Seniora”
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7 milionów, YouTube - 400 tysięcy, blogi - 200 tysię-
cy. Spontanicznie rodzą się nowe inicjatywy - majów-
ki literackie, kursy językowe oraz treningi pamięci.

Z pierwotnej funkcji głównej - wypożyczalni 
książek - biblioteka przerodziła się w uniwersalne 
centrum kulturalno-edukacyjne, odpowiadające na 
bieżące potrzeby użytkowników. W ciągu roku trafia 
do biblioteki blisko 100 tysięcy osób.

Przybyło zbiorów; kształtują się na poziomie  
140 tysięcy tomów. Rozszerza się możliwość korzy-
stania z publikacji cyfrowych. Rewolucja w tym za-
kresie powoduje, że te zasoby są wielokrotnie więk-
sze od zgromadzonych fizycznie na miejscu. World 
eBook Library oferuje 3 miliony (w tym audiobooki 
i wydawnictwa w języku polskim), czytelnia ibuk.pl 
- 5 tysięcy. Czytelnik otrzymuje kod dostępu, ważny 
rok i może korzystać w każdym miejscu i o każdej 
porze otwierając lekturę w komputerze, czy innym 
urządzeniu przenośnym. Forma jest bardzo wygodna 
dla osób uczących się.

Jubileusz 70-lecia bolesławieckiej biblioteki był 

okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań 
uzmysławiających zachodzące przemiany i rosnącą 
rolę placówki w środowisku. Złożono podziękowa-
nia władzom samorządowym, instytucjom, organiza-
cjom współpracującym, a także bibliotekarzom. Sło-
wa uznania należą się kadrze kierowniczej. W ciągu 
70 lat biblioteką kierowali: Joanna Waszak, Bolesław 
Bielawski, Wincenty Szypulski, Stanisław Szypulski, 
Halina Truszkowska, Tadeusz Sak, Krystyna Nichne-
rowicz, Krystyna Szymańska, Ludwika Szewczuk, 
Stefania Nowak, Zbigniew Szczepański, Wacława 
Skawińska, Jerzy Sikorski, Halina Majewska.

W trakcie uroczystości jubileuszowych przywo-
łany został temat nowej siedziby biblioteki, spełnia-
jącej wymogi XXI wieku. Tym razem zamierzenia 
przybierają konkretną formę. Przewidziany jest pro-
jekt wielofunkcyjnego centrum wiedzy - nowocze-
snej biblioteki.

Halina Majewska

Jubileusz 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu
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Jubileusz Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu

W dniu 8 października 2016 r. w sali kina 
Forum w Bolesławcu odbyły się uroczyste 
obchody jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemiosł 
Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bo-
lesławcu. W uroczystości wzięli udział m.in. 
przedstawiciele władz samorządowych, Związ-
ku Rzemiosła Polskiego i Dolnośląskiej Izby 
Rzemieślniczej, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, 
ich rodziny oraz osoby współpracujące i wspie-
rające działania tej organizacji. 

Uroczystość była okazją do wspomnień, po-
dziękowań i odznaczeń. Związek Rzemiosła 
Polskiego na wniosek Zarządu Cechu odzna-
czył Platynowym Medalem im. Jana Kilińskie-
go: prezydenta Bolesławca Piotra Romana oraz 
Bolesława Buryło, Stanisława Brzozowskiego, 
Józefa Głowacza, Zbigniewa Korczowskiego, 
Barbarę Łabę, Zbigniewa Łuckiego, Edmun-
da Ostrowskiego, Czesława Pawlikowskiego, 
Jana Stawianego. Pośmiertnie odznaczenie to 

przyznano także Janowi Bolesławowi Rybac-
kiemu, który od 1956 r. prowadził zakład fry-
zjerski i przez 60 lat był zrzeszony w Cechu. 
Odznaczenie odebrała jego żona - Krystyna 
Rybacka. Złotym Medalem im. Jana Kilińskie-
go zostali uhonorowani: Karolina Dmochow-
ska, Marzena Kruk, Antoni Makowski, Henryk 
Nawrot, Adolf Stupiec, Kazimierz Trzebiński. 
Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego zo-
stali odznaczeni: starosta bolesławiecki Da-
riusz Kwaśniewski oraz Irena Gesner, Józef 
Igras, Marian Jaśkiewicz, Janina Kowalik, 
Matylda Krajak, Grażyna Matczak, Krystyna 
Mielnik, Wioletta Sobko-Złotek. Honorową 
Odznakę Rzemiosła otrzymali: Adam Bed-
narczuk, Krzysztof Bednarz, Stanisław Bury-
ło, Czesława Danielewicz, Antonina Kopała-
-Wdowiak, Angela Kościukiewicz, Sławomir 
Kruk, Agnieszka Mancewicz, Teresa Sabadasz,  
Lech Stępień, Rafał Tomczyk, Kazimierz Za-

Członkowie Cechu Zbiorowego z nowym sztandarem, 1947 r.
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Obchody Jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu

równy, Mieczysław Żuraw. Dolnośląską Od-
znakę Rzemiosła otrzymali: Zdzisław Bere-
zowski, Joanna Drohomirecka, Przemysław 
Godek, Zdzisław Klityński, Przemysław Ko-
twicz, Karol Kowalski, Andrzej Laudański, 
Kamila Lubczyńska, Bożena Mucha, Marzena 
Ostrowska-Drozdek, Dominika Pawlikowska, 
Halina Pieniądz, Ewa Szałatkiewicz, Włodzi-
mierz Walkowiak. Starszyzna Cechu wręczyła 
również podziękowania za wsparcie i współ-
pracę przedstawicielom samorządów oraz in-
stytucji. 

Z okazji jubileuszu została wydana przez 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu książka za-
tytułowana „70 lat Cechu Rzemiosł Różnych  
i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu 
1946-2016”, autorstwa Krzysztofa Rajczakow-
skiego, Agaty Bojanowskiej i Anny Bober-Tu-
baj. W opracowaniu opisano historię Cechu od 
trudnych początków po czasy współczesne, za-
mieszczono również kilka wykazów rzemieśl-
ników z różnych lat oraz zaprezentowano bo-

gaty materiał zdjęciowy, w wielu wypadkach 
publikowany po raz pierwszy.

Historia Cechu sięga roku 1946. Wówczas 
organizacja nosiła nazwę Cech Zbiorowy Rze-
miosł na miasto i powiat Bolesławiec. W skład 
pierwszego Zarządu weszli: Andrzej Czupkie-
wicz - starszy Cechu, Alfred Kotowski, Marian 
Kuśnierz, Adam Kowalski. Siedzibą Cechu był 
lokal przy ul. A. Mickiewicza 6 w Bolesławcu. 
Początkowo najważniejszą rolę odgrywali rze-
mieślnicy branży spożywczej, na których bar-
kach spoczywało wyżywienie ciągle rosnącej 
liczby ludności. W kolejnych latach zmieniała 
się struktura i zadania organizacji, która nosiła 
kolejno nazwy: Cech Wędliniarzy, Cech Rze-
miosł Różnych w Bolesławcu, a od 1999 r. - 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębior-
czości. Poza aktywnością zawodową, członko-
wie Cechu prowadzili intensywną działalność 
społeczną na wielu płaszczyznach. Przez ko-
lejne dziesięciolecia wspierali dzieci z Domu 
Dziecka i harcerzy, uczniów bolesławieckich 
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Obchody Jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu



73

Jubileusz Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu

szkół, ofiary klęsk żywiołowych, włączali się 
w przedsięwzięcia sportowe i kulturalne, m.in. 
poprzez finansowe wsparcie budowy pomni-
ków.

Obecnie Cech Rzemiosł Różnych i Małej 
Przedsiębiorczości w Bolesławcu zrzesza 148 
zakładów rzemieślniczych z terenu miasta i po-
wiatu bolesławieckiego oraz 2 spoza tego ob-
szaru. Dominuje branża fryzjerska - 37 zakła-
dów. Sporą grupę stanowią: branża budowlana 
- 23 zakłady; zakłady mechaniki pojazdowej, 
elektromechaniki, blacharskie i lakiernicze - 

23; piekarnie i cukiernie - 13 oraz branża ga-
stronomiczna - 13. Wiele z tych firm to zakła-
dy rodzinne, których właściciele kontynuują 
tradycje rzemieślnicze poprzednich pokoleń.  
W skład Zarządu wchodzą: Marzena Kruk - 
starszy Cechu, Grażyna Matczak - podstarszy, 
Edmund Ostrowski - podstarszy, Matylda Kry-
jak - sekretarz, Jan Stawiany - skarbnik i człon-
kowie Zarządu: Wioletta Sobko-Złotek i Hen-
ryk Nawrot. Siedziba Cechu mieści się przy  
ul. M. Opitza 15.

Cech cyklicznie organizuje bezpłatne szko-

Obchody Jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu
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lenia z zakresu przepisów prawa, prawa podat-
kowego i ubezpieczeń oraz bhp dla rzemieślni-
ków. Inicjuje i pomaga swoim członkom brać 
udział w wystawach, targach, giełdach, poka-
zach czy konkursach. Udziela pomocy w za-
kresie szkolenia uczniów, pomaga w utrzymy-
waniu kontaktów z organami władz, sprawuje 
opiekę nad nauką młodocianych pracowników 
i nadzoruje przebieg procesu nauczania. Bierze 
aktywny udział w projektach realizowanych 
przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą, które 
dotyczą głównie szkoleń z zakresu działalności 
gospodarczej i kulturalnej. W ciągu ostatnich 
kilku lat bolesławiecki Cech brał także aktyw-
ny udział w wielu międzynarodowych projek-
tach, głównie o charakterze szkoleniowym. 

Corocznie organizuje różnego rodzaju 
przedsięwzięcia mające na celu integrację śro-
dowiska rzemieślniczego i promocję rzemio-
sła. Od 2007 r. wspólnie z powiatem bolesła-
wieckim organizuje konkurs na „Najlepszego 
Nauczyciela Zawodu”oraz uroczystą galę roz-
dania świadectw czeladniczych i dyplomów 
mistrzowskich. Od 2011 r. wraz ze Starostwem 

Powiatowym w Bolesławcu organizuje kon-
kursy i festiwale dla młodzieży realizującej 
praktyczną naukę zawodu u rzemieślników 
z terenu działalności Dolnośląskiej Izby Rze-
mieślniczej. 

Od 2014 r. - w dniu patrona ludzi pracy św. 
Józefa 1 maja - zamawia Mszę św. za wszyst-
kich zmarłych rzemieślników, a podczas Bo-
żego Ciała bierze czynny udział w uroczystej 
procesji i przygotowuje ołtarz. Każdego roku 
Cech organizuje biesiady dla zrzeszonych 
rzemieślników, a w listopadzie - Bal Mistrza. 
Jedną z najstarszych imprez jest Opłatek urzą-
dzany w siedzibie Cechu. Członkowie Cechu 
biorą udział w oficjalnej paradzie otwierającej 
Bolesławieckie Święto Ceramiki. 

 Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przed-
siębiorczości jest jedną z najliczniejszych  
i z najaktywniejszych organizacji zawodowych 
działających na terenie miasta i powiatu bole-
sławieckiego.

Agata Bojanowska, Krzysztof Rajczakowski

Obchody Jubileuszu 70-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu
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Prasa lokalna

Tradycje wydawania prasy w Bolesławcu sięgają 
XVIII stulecia. W mieście redagowano i drukowano 
zarówno prasę codzienną, jak i specjalistyczne cza-
sopisma naukowe. Powojenne dzieje drukowanych 
wydawnictw periodycznych są równie interesujące  
i zasługują na odrębne opracowanie. Gazety te miały 
różnorodny charakter, nakład, format i tematykę. 

Wkrótce po zakończeniu działań wojennych 
w Bolesławcu podjęto próbę wydawania gazety, 
skierowanej do środowiska lokalnego. W latach 
1945-1946 wychodziło Wydawnictwo Powiatowego 
Komitetu PPR - Tygodnik Polskiej Partii Robotni-
czej „Prawda Bolesławska”. Redaktorem tego pisma 
był Jerzy Kacki. Tygodnik drukowano w miejscowej 
drukarni. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
przez krótki czas, ukazywał się dwutygodnik „Echo 
Bolesławieckie”. 

Od 1967 r. do 1982 r. Komisja Turystyki Kolar-
skiej ZG PTTK wydawała „Informator Turystyki Ro-

werowej”, który był kolportowany do wojewódzkich 
ogniw i oddziałów terenowych PTTK w całym kra-
ju. Był to tematyczny periodyk pisany na maszynie 
i wraz z rysunkami powielany na matrycach wosko-
wych. Redakcją i pisaniem artykułów zajmowali się 
też znani bolesławieccy pasjonaci regionu i aktywnej 
turystyki: Longin Łukawski i Leon Piątkowski, który 
dodatkowo opracowywał szatę graficzną pisma. 

W 1983 r., przez kilka miesięcy ukazywał się 
miesięcznik społeczno-kulturalny Towarzystwa Mi-
łośników Bolesławca „Echo Bolesławca”. Redak-
torem naczelnym był Jerzy Sikorski, sekretarzem 
redakcji Anna Baniecka, członkami redakcji: Jerzy 
Beer, Zygmunt Brusiło, Waldemar Hankiewicz, Sła-
womir Respondek, Edward Sobczyński, Bogusław 
Sobolski, Stefan Strzelecki i Paweł Śliwko. Składem 
i drukiem dwutygodnika zajmował się Jan Żyżak. 
Gazeta przedstawiała najważniejsze wydarzenia spo-
łeczno-polityczne ówczesnych czasów Bolesławca. 
Jej krótki żywot był spowodowany działalnością cen-
zury i brakiem środków finansowych. 

Prawda Boleslawska, 1945 r. Solidarność Bolesławiecka, 1991 r.
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Wydawnictwa prasowe prowadziły duże bolesła-
wieckie zakłady pracy. Intensywną działalność wy-
dawniczą pod koniec lat 80. i na pocz. lat 90. XX w. 
prowadził NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu, któ-
ry wydawał początkowo „Solidarność Bolesławca”,  
a następnie „Solidarność Bolesławiecką”. W skład 
redakcji wchodzili: Marek Bąbarski, Bogusław Jare-
ma, Wiesław Ogrodnik oraz Wiesław Gruszka. Perio-
dyk ukazywał się w latach 1988-1995. 

Także miejscowe parafie zapisały się w dziejach 
powojennego ruchu wydawniczego. W l. 90. XX w. 
ukazywał się miesięcznik katolicki parafii Chrystusa 
Króla w Bolesławcu pt. „Żywe Kamienie”, redago-
wany przez członków Ruchu Światło-Życie. 

 „Dajmy Na To” - odpłatny Tygodnik Dolnośląski 
istniał od 1990 do 1991 r. Było to pismo prywatne, 
wydawane przez Agencję Wydawniczą „Trzynastka” 
Marka Szyjkowskiego w nakładzie 10 000 egzem-
plarzy. Tygodnik sponsorował Stanisław Kubarski 
właściciel Pensjonatu Eden w Szklarskiej Porębie. 
Skład i druk gazety wykonywano we Wrocławskich 
Zakładach Graficznych - Zakład w Złotoryi. W tym 
wydawnictwie można było znaleźć aktualne wiado-
mości z województwa jeleniogórskiego, w tym rów-

nież z Bolesławca i okolic. Dużą wartość historyczną 
mają zamieszczone w gazecie fotografie (np. doku-
mentacja zdjęciowa stanu wojennego i pobytu Lecha 
Wałęsy w Jeleniej Górze).    

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.  
Towarzystwo Miłośników Bolesławca podjęła po-
nowną próbę zaistnienia na lokalnym rynku wydaw-
niczym. 3 maja 1992 r. ukazał się pierwszy numer 
miesięcznika „Głos Bolesławca”. Jego założycielem 
i redaktorem naczelnym był Franciszek Uściński. Wi-
nietę gazety zaprojektował Jan Domaradzki. Do sta-
łych współpracowników redakcji należeli: Zygmunt 
Brusiło, Adam Baniecki, Barbara Berduła, Bogdan 
Czyżewski, Lucyna Fijałkowska, ks. Zdzisław Lec, 
Jerzy Kosowski, Włodzimierz Kowalski, Danuta 
Maślicka, Zdzisław Mirecki, Krzysztof Olczak, Anita 
Sitna, Paweł Śliwko, Jana Trawniczek i Jan Żuralski. 
Stroną graficzną pisma zajmował się Jan Bancewicz, 
rysunki satyryczne i karykatury dostarczał redakcji 
Stanisław Graczyk, a fotografią prasową parali się 
D. i T. Dzieduszkowie. Początki pisma były trud-
ne, brakowało środków na działalność wydawniczą. 
TMB pokrywało część kosztów ze składek, udało się 
pozyskać także sponsorów. Wydawnictwo wsparli 

Dupernik, 1994 r.De Facto, 1979 r.
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m.in.: Lucjan Rewers - zakład fotograficzny, Zbi-
gniew Myśliński - lekarz, Stanisław Musiał i Józef 
Danielewicz - rzemieślnicy, Ryszard Klapa i Janina 
Korol - handel i gastronomia. Dużą kwotę przekazał 
Zdzisław Oszczęda właściciel Prywatnej Przychodni 
Stomatologicznej w Bolesławcu. W sumie ponad 20 
miejscowych firm dokonało wpłaty na konto TMB  
z przeznaczeniem na uruchomienie gazety. Wydanie 
gazety w kolejnych latach współfinansowały władze 
miasta.

W „Głosie Bolesławca” ukazywały się artykuły 
dotyczące przeszłości jak i współczesności miasta 
i regionu. Stałymi kolumnami były: z dziejów mia-
sta, wieści gminne, notatnik i informator kulturalny, 
ludzie naszego miasta, głos młodych, kącik z Pega-
zem, kronika policyjna i listy do redakcji. W gazecie 
znalazły również miejsce informacje sportowe, roz-
rywka i ogłoszenia drobne. Istotnym przedsięwzię-
ciem wspieranym przez „Głos Bolesławca” była ak-
cja społeczna „Dar Serca”. Wspólne z czytelnikami 
gazety zbierane były pieniądze na zakup sprzętu do 
wykonywania USG serca dla bolesławieckiego szpi-
tala przy ul. Jeleniogórskiej. Udało się zebrać blisko 
800 milionów (ówczesnych) złotych, co było dużym 

wsparciem finansowym dla tego zakupu. 
W 1995 r. nowym redaktorem naczelnym został 

Paweł Śliwko, który prowadził pismo do końca jego 
istnienia. „Głos Bolesławca” ukazywał się do 1997 r., 
kiedy władze miasta wstrzymały dotację dla gazety.

Również w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
w środowisku lokalnej prasy pojawiła się postać To-
masza Dominika Broniszewskiego. W czasie studiów 
pedagogicznych zdobył doświadczenie w redagowa-
niu i wydawaniu autorskich gazetek, które wykorzy-
stał w kolejnych latach. W latach 1994-1995 wyda-
wał on pismo satyryczno-artystyczne pt. „Dupernik”, 
a w latach 1995-1996 pismo „Nowa Panorama Bole-
sławiecka”. Były to przedsięwzięcia całkowicie pry-
watne, których nie współfinansowały władze miasta. 
Naczelny redaktor T.D. Broniszewski zajmował się 
wszelkimi pracami redakcyjnymi: pisał artykuły, 
fotografował, prowadził pocztę redakcyjną, składał 
i łamał pismo, zajmował się promocją i kolportażem, 
odpowiadał również za finanse. Wspierali go: Stani-
sław Broniszewski, Adam Baniecki, Mariusz Olczak 
i Krzysztof Olczak. 

„Nowa Panorama Bolesławiecka”, wydawana 
przez Agencję Wydawniczo-Reklamową Bronimarkt 

Echo Bolesławca nr 6, 1983 r.
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była niezależnym magazynem o charakterze spo-
łeczno-kulturalnym, w której publikowane były ar-
tykuły dotyczące historii miasta (np. kulisy śmierci 
Bolesława Kubika), wiadomości bieżące, wywiady, 
opinie czytelników i różne praktyczne informacje,  
a także krzyżówki i drobne ogłoszenia reklamowe. 
W zespole redakcyjnym znaleźli się m.in.: Adam 
Baniecki, Stanisław Broniszewski, Tomasz Dominik 
Broniszewski, Elżbieta Tyc, Mariusz Olczak, Roland 
Lippik, Rafał Klimek.

W latach 1998-1999 wydawany był „Czas Bole-
sławiecki” miesięcznik skierowany do czytelników 
z Bolesławca, Nowogrodźca, Gromadki, Osiecznicy 
i Warty Bolesławieckiej. Pierwszy numer ukazał się 
10 września 1995 r. Redaktorem naczelnym był Ja-
cek Pałka. W zespole redakcyjnym znaleźli się też: 
Adam Baniecki i Tomasz Broniszewski oraz szero-
kie grono współpracowników, m.in.: Anna Bober, 
Gabriela Duma, Stanisław Graczyk, Wojciech Gzu-
bicki, Katarzyna Żak, Rafał Klimek, Dariusz Kozioł, 
Marian Kupnicki, Roland Lippik, Edmund Maliński, 
Jarosław Molenda, Mateusz Pająk, Grzegorz Mato-
ryn, Aleksandra Osip, Barbara Rejwerska, Grzegorz 

Sidorowicz, Marta Soja, Maciej Winiarski, Agniesz-
ka Zyga, Jan Żuralski. Gazeta była drukowana w bo-
lesławieckiej drukarni przy ulicy Orlej. W miesięcz-
niku zamieszczano artykuły o treści: historycznej, 
informacje Urzędu Miasta, wywiady ze znanymi 
ludźmi z regionu, artykuły dotyczące oświaty, kultu-
ry, turystyki i sportu. Był też dział informacji i porad.

Bolesławieckie oddziały periodyków 
 regionalnych

W latach 90. XX w. w Bolesławcu funkcjonowały 
także oddziały oraz redakcje gazet o szerszym, regio-
nalnym zasięgu.

Od 1994 r. ukazywał się „Kurier - Tygodnik Po-
łudniowo-Zachodni”, obejmujący zasięgiem Bo-
gatynię, Bolesławiec, Leśną, Lubań, Pieńsk, Suli-
ków, Węgliniec, Zawidów i Zgorzelec. Redaktorem 
oddziału bolesławieckiego był Longin Łukawski, 
a współpracowali z nim m.in. Katarzyna Matla i Piotr 
Ilczyna. 

W 1994 r. na rynku wydawniczym pojawił się 
tygodnik „Łużyce”. W Bolesławcu istniał oddział 
redakcyjny, prowadzony przez Jacka Pałkę (zastęp-
cę redaktora naczelnego), z którym współpracowali: 
Jarosław Jankowski, Izabela Pałka, Janusz Baranow-
ski, Robert Pomichter, Małgorzata Paszko, Jarosław 
Leszczyński, Leszek Żukrowski. Na łamach czaso-
pisma omawiane były sprawy oświaty, kultury, tury-
styki i sportu, prezentowano sylwetki ludzi mających 
znaczenie dla regionu, drukowano także reklamy. 
Gazeta wydawana była przez Wolex s.c., a drukowa-
na w Norpol Press Wrocław. 

Od 1996 r. zaczęto wydawać „Gazetę Wojewódz-
ką”, z podtytułem „Nowe Łużyce”. Redaktorem na-
czelnym pisma był Ireneusz Owsik. Redaktorem od-
działu w Bolesławcu był Jarosław Jankowski, dział 
sportowy prowadził Jarosław Leszczyński, korektą 
zajmowała się Agnieszka Rojewska.

Od 1999 r., jako dodatek do piątkowego wydania 
„Gazety Wrocławskiej” ukazywał się „Magazyn Bo-
lesławca”, redagowany pod kątem spraw związanych 
z Bolesławcem. 

Gazetki tematyczne i okolicznościowe

W omawianym okresie, oprócz gazet lokalnych, 
ukazywały się również gazetki okolicznościowe  
i tematyczne. W latach 1978-1980, w Bolesławcu 
odbywał się Festiwal Akademicki - Konfrontacje Nowa Panorama Bolesławiecka, 1995 r.
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Czas bolesławiecki nr 1, 1998 r.
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Twórcze (FAKT). Przez trzy lata w trakcie organizo-
wanego festiwalu wydawana była gazeta festiwalo-
wa pt. „De Fakto”. Pismo redagowali studenci szkół 
plastycznych i dziennikarstwa pod kierunkiem Da-
nuty Bierzańskiej. W gazetkach zamieszczono wiele 
ciekawych artykułów z przebiegu festiwali i relacji, 
jakie zaistniały pomiędzy studentami, zawodowymi 
zespołami artystycznymi i mieszkańcami Bolesław-
ca. Prawdziwą atrakcją była szata graficzna i udane 
karykatury znanych postaci świata estradowego.

Na cieszącym się dużą popularnością festiwalu 
Blues nad Bobrem w 1993 r. wydano gazetkę oko-
licznościową pt. „Blusidło”. Pismo zawierało infor-
macje z codziennego życia uczestników warsztatów 
muzycznych, bogaty serwis zdjęciowy z odbywają-
cych się prób koncertów. Na łamach gazety publiko-
wano również karykatury znanych polskich muzy-
ków wykonane przez Grażynę Sławuską. W latach 
1994-1996 wydawana była gazeta „Plus-Minus Blu-
es”, redagowana przez Janę Trawniczek, w latach 
1997-2000 ukazywała się gazeta „Blues” redagowa-
na przez Marię Szymczak-Szelągowską oraz Krzysz-
tofa i Jakuba Szelągowskich. 

Od 1997 r. uczestnicy warsztatów dziennikar-
skich, prowadzonych przez Katarzynę Żak i Tomasza 
Mielocha w Młodzieżowym Domu Kultury redago-
wali czasopismo „Kanapka Kulturalna”, w którym 
umieszczali własne teksty, także o charakterze publi-
cystycznym. Gazetka ilustrowana była pracami pod-
opiecznych pracowni plastycznych i fotograficznych.

Na rynku lokalnym pojawiały się także wydaw-
nictwa okolicznościowe. Warto tu wspomnieć choć-
by Gazetkę Jubileuszową „Bumerang”, wydaną 
w październiku 1996 r. z okazji uroczystości jubile-
uszu 50-lecia Pierwszego Liceum Ogólnokształcące-
go w Bolesławcu.

Po roku 2000 na rynku wydawniczym pojawiły 
się kolejne tytuły. Zaczęły się wówczas ukazywać 
biuletyny informacyjne wydawane przez Urząd Mia-
sta, a w kolejnych latach także kolorowe gazety in-
formacyjno-reklamowe obejmujące swym zasięgiem 
Bolesławiec i inne miasta tej części województwa 
dolnośląskiego, które zasługują na odrębne opraco-
wanie.

Lesław Kasprzycki 
   
                                                              

Głos Bolesławca nr 1, 1995 r.
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24 września 2016 r. w Teatrze Starym w Bole-
sławcu odbył się uroczysty koncert jubileuszowy  
z okazji 40-lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca 
„Ziemi Bolesławieckiej”. 

Wbrew niektórym opiniom, podważającym datę 
powstania zespołu, twierdzę z całą stanowczością, że 
Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec” powstał w roku 
1974, a jego pierwszy publiczny występ odbył się  
w 1975 r. Źle poinformowanych lub celowo ukry-
wających datę powstania zespołu odsyłam na s. 341 
publikacji „Bolesławiec. Zarys monografii miasta”, 

pod redakcją Tadeusza Bugaja i Krystyna Matwijow-
skiego, Wrocław-Bolesławiec 2001, w której napisa-
no: „W 1974 r. BOK przejął pod swoją opiekę Zespół 
Pieśni i Tańca «Bolesławiec»”. 

W ciągu wielu lat działalności zespół - w zależ-
ności od potrzeb - zmieniał swoją nazwę. Oprócz Ze-
społu Pieśni i Tańca „Bolesławiec” (lata 1975-1976 
oraz 1990-2011) stosowano określenie Spółdzielczy 
Zespół Pieśni Tańca „Bolesławiec” (lata 1984-1989) 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Bolesławieckiej” 
(lata 1976-1984 i od 2011 r.). 
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Po otwarciu 22 lipca 1973 r. w Bolesławieckim 
Ośrodku Kultury sali kinoteatru Forum z dużą sce-
ną i zapleczem scenicznym bardzo poprawiły się 
warunki pracy dla amatorskich zespołów artystycz-
nych. Ówczesny dyrektor placówki Franciszek Ba-
chór poczynił starania, aby powstałemu zespołowi 
folklorystycznemu stworzyć jak najlepsze warunki 
pracy. Edward Opaliński, dyrektor Wydziału Kultu-
ry Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznał 
sporą sumę dotacji na zakup strojów ludowych i in-
strumentów muzycznych dla kapeli zespołu. Zostali 
zatrudnieni nowi instruktorzy choreografowie Izabe-
la Różnowska i Waldemar Branicki, a stroną muzycz-
ną zajął się Józef Dolecki. Repertuar zespołu składał 
się z tańców narodowych i regionalnych z różnych 
stron Polski. 

22 lipca 1975 r. z okazji Narodowego Święta Od-
rodzenia Polski mieszkańcy Bolesławca na scenie 
sali kinoteatru z dużym uznaniem przyjęli widowisko 
pt. „Piękna nasza Polska cała” - była to znamienna 
data zaistnienia zespołu.  

Po sukcesach miejscowych przyszły sukcesy za-
graniczne. W tym samym bowiem roku zespół został 
zaproszony do Drezna i Pirny, gdzie uświetnił swo-
imi występami Dni Portowca i uroczystości związane 
z 25-leciem istnienia Niemieckiej Republiki Demo-
kratycznej.

W 1976 r. ZPiT „Bolesławiec” został połączony 

z Harcerskim Zespołem Artystycznym „Andromeda” 
tworząc Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Bolesławiec-
kiej”. Ta data dała powód obecnemu kierownictwu 
Zespołu Pieśni Tańca „Ziemi Bolesławieckiej” do 
uroczystych obchodów jubileuszu w 2016 r.

Prowadzeniem połączonych sił estradowych za-
jęli się: choreograf Cecylia Barbara Patora, muzyk 
Wiktor Będziński i artysta plastyk Mieczysław Ko-
złowski. Nad całością panowała doświadczona w tej 
dziedzinie Wanda Patora - ówczesna dyrektor MDK. 

12 lutego 1977 r. z okazji 32. rocznicy przejścia 
frontu przez Bolesławiec w sali Forum został zapre-
zentowany nowy program artystyczny pt. „A wirowa-
nie wciąż powraca”, który zawierał:
- wiersz „Być może” St. R. Dobrowolskiego, 
- pieśń „Piękna nasza Polska cała”, 
- tańce: polonez i kujawiak, 
- wiązanka pieśni ludowych „Chłopak i dziewczyna”,
- tańce ludowe: oberek i mazur,
- wiązanka pieśni ludowych „Światek zwierzęcy”, 
- tańce ludowe: mazur i krakowiak, 
- widowisko regionalne „Obrazki z życia Krakowa”, 
- taniec polonez, 
- piosenka o Bolesławcu.

Autorami tego programu byli: Cecylia Barbara Pa-
tora - układy choreograficzne, Wiktor Sędziński - opra-
cowanie muzyczne, Mieczysław Kozłowski - sceno-
grafia i rekwizyty. Tańce wykonywano przy muzyce  
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z płyty winylowej.
W maju tego samego roku zespół koncertował 

w Jugosławii. W Banja Luce i Prnjavorze młodzież 
z Bolesławca była oklaskiwana i szczególnie ciepło 
przyjęta przez Polaków tam mieszkających.

W październiku 1977 r. zespół dostąpił zaszczytu 
wystąpienia w przedstawieniu galowym na Inaugura-
cji Roku Kulturalno-Oświatowego Województwa Je-
leniogórskiego, gdzie za swoją działalność otrzymał 
Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki. 

W kwietniu 1979 r. został opracowany nowy pro-
gram składający się z tańców i przyśpiewek ludowych 
z wielu regionów kraju. To barwne i rozśpiewane 
widowisko nazwano „Echa Ojczyzny”. Początkiem 
przedstawienia był „Polonez powitalny”, po którym 
na przemian prezentowane były tańce i przyśpiewki: 
górnik, jedliniok, „Karolinka”, trojak, „Kokietek”, 
ceglarz, walczyk śląski, kujawiak, „Łowiczanka”, 
„Przepiórka”, mazur, „A jak będzie słońce i pogoda”, 
„Gęś wodą”, oberek, polka podlaska, „Pod borem”, 
hajduk, lasowiak, polka, „Gacek”, krakowiak, a na 
zakończenie pieśń „Ukochany kraj”.

Z okazji premiery widowiska „Echa Ojczyzny” 
został wydrukowany okolicznościowy katalog,  
w którym wymieniono wszystkie osoby biorące 
udział w przedstawieniu. W grupie chóralnej wy-
stępowali: Krystyna Bogusz, Elżbieta Butrynowicz, 
Krystyna Cichorzewska, Janina Czech, Grażyna Du-
dek, Zbigniew Fuchs, Walenty Jaskowski, Jolanta 

Kasprowicz, Stefan Konieczko, Antoni Kostrzewa, 
Waldemar Kruszelnicki, Dorota Kuczyńska, Elżbie-
ta Maksymowicz, Małgorzata Mateuszów, Elżbieta 
Pawłowicz, Jerzy Pietrzak, Stanisław Poremski, Wie-
sława Romasz, Stanisława Sadlak, Anna Sobas, An-
toni Szpila, Janina Szrejder, Jan Szymański, Tomasz 
Talar, Wiesław Tarnachowicz, Beata Tchorowska, 
Jana Trawniczek, Jolanta Turko, Jerzy Umiński, Ma-
ria Weinert, Tadeusz Wieczorek, Lesław Wiśniewski, 
Bronisława Ziobro i Aleksandra Ziubrak. Opiekunem 
i chórmistrzem tej grupy był Bernard Cichorzewski. 

Do grupy tanecznej prowadzonej przez Cecylię 
Barbarę Patorę należeli: Elżbieta Andrusieczko, Ta-
deusz Andrusieczko, Małgorzata Balawender, Teresa 
Cebulska, Dorota Chabros, Remigiusz Chadaj, Ka-
tarzyna Czupkiewicz, Aldona Długiewicz, Ewa Dą-
browska, Ferdynand Domin, Irena Drożdż, Andrzej 
Dudek, Andrzej Gwóźdź, Roman Herbut, Halina 
Habiniak, Franciszek Jankowski, Małgorzata Jaruga, 
Wanda Jasiukiewicz, Krystyna Jędrzejewska, Mie-
czysława Kozera, Katarzyna Kita, Beata Kociołek, 
Leszek Kowalski, Elżbieta Kras, Anna Kubat, Graży-
na Litwinowicz, Krzysztof Łajkosz, Ryszard Marcin-
kiewicz, Zofia Molińska, Dariusz Paluszek, Mariola 
Piróg, Zbigniew Pokładek, Andrzej Posacki, Woj-
ciech Rodycz, Cezariusz Rudyk, Barbara Sacewicz, 
Zofia Sadlak, Joanna Silbert, Mirosław Statucki, 
Anna Suchodolska, Beata Szurogajło, Wioleta Szusz-
kiewicz, Agnieszka Trawniczek, Wiesława Walczuk, 
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Małgorzata Walenciejczyk, Ireneusz Wilk, Andrzej 
Wincentak, Dariusz Wincentak, Wojciech Winiarski, 
Józefa Witnik, Beata Zatylna i Teresa Ziembikiewicz. 

W kapeli grali: Józef Dolecki - I skrzypce, Franci-
szek Bachór - II skrzypce, Zdzisław Maniak - klarnet, 
Edward Krawczewski - trąbka, Ryszard Dębowski - 
akordeon, Mirosław Krawczewski - perkusja. Funk-
cję kapelmistrza pełnił Józef Dolecki. W tym okresie 
cały zespół liczył ponad osiemdziesiąt osób.

Po premierowym występie w Bolesławcu ze-
spół został zaproszony do Banja Luki. W dniach od 
24 maja do 2 czerwca 1979 r. trwała trasa koncertowa 
po różnych miejscowościach Jugosławii. Występy 
zespołu spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem 
przez publiczność. Niestety delegacja miasta, wysła-
na przez ówczesne władze partyjne, została przyjęta 
dość chłodno przyjęta. Kierownictwo zespołu z BOK 
zostało za karę w domu.

W 1980 r. nastąpiła zmiana osób prowadzących 
zespół, na jego czele stanęła Władysława Bachór,  
a Franciszek Uściski - nowym dyrektorem BOK. 
Pojawili się też nowi instruktorzy. Stroną wokalną 
zajęli się: Krzysztof Kucharczak, Aleksandra Sozań-
ska-Kut, Izabela Kulpa i Leszek Żyzny. Kapelę pro-
wadzili: Józef Dolecki, Franciszek Bachór, Zdzisław 
Maniak i Michał Braszko, tancerzy: Bronisława Zio-

bro, Elżbieta Andrusieczko-Tor, Mirosław Olewicz 
i Anna Serkies. Chórem nadal kierował niezmordo-
wany Bernard Cichorzewski.

Nowym opiekunem i mecenasem zespołu była 
w latach 1984-1990 Wytwórcza Spółdzielnia Pracy 
w Bolesławcu i ogromnie zaangażowany jej prezes 
Olgierd Mancewicz. Dla zespołu zostały zakupione 
nowe stroje ludowe, a kapela otrzymała nowe instru-
menty muzyczne. Tak wzmocniony zespół pracował 
na pełnych obrotach przygotowując nowy program 
artystyczny. W okresie wakacji i ferii odbywały się 
warsztaty twórcze w wielu atrakcyjnych miejscowo-
ściach wypoczynkowych. 

W dniach od 6 do 13 kwietnia 1987 r. zespół  
z Bolesławca z nowym programem artystycznym 
brał udział w III Ogólnopolskim Przeglądzie Zespo-
łów Pieśni i Tańca Centralnego Związku Spółdziel-
czości Pracy - Białystok ‘87. W przeglądzie uczestni-
czyły zespoły z: Krakowa, Nowego Sącza, Leżajska, 
Lublina, Opola, Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia 
i Bolesławca. Nasz zespół otrzymał wyróżnienie 
i certyfikat zezwalający na odbywanie zagranicznych 
koncertów. 

Pod koniec 1989 r. skończyły się dobre czasy 
dla zespołu. Nowa sytuacja ekonomiczna w Polsce 
spowodowała upadek wielu instytucji patronujących 
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kulturze i oświacie. Ten los również spotkał Wytwór-
czą Spółdzielnię Pracy w Bolesławcu, która uległa 
likwidacji. 

W 1990 r. zespół ponownie trafił pod skrzydła 
BOK i funkcjonował tu do 2011 r. Powrócił do nazwy 
Zespołu Pieśni i Tańca „Bolesławiec”. W tym okresie 
uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach miasta. 

W 2004 r. brał udział w uroczystym podpisaniu 
trójstronnej umowy o współpracy miast: Bolesławiec 
- Nogent sur Marne - Siegburg w podparyskim No-
gent sur Marne. 

Był chlubą Bolesławca. Chętnie go wysyłano za 
granicę Polski do propagowania regionu i miasta. 
Koncertował w: Jugosławii, Czechosłowacji, ZSRR, 
Chorwacji, Bośni, Bułgarii, Republice Czeskiej, 
Ukrainie, Francji, Hiszpanii i Niemczech. Dwukrot-
nie w 2005 i 2010 r. otrzymał Nagrodę Prezydenta 
Bolesławca za Promocję Miasta. W 2016 r. został 
zaproszony na Międzynarodowy Festiwal Folklory-
styczny do miejscowości Cluy-Napoca w Rumunii. 

Uroczysty jubileusz 35-lecia działalności zespołu 
odbył się w 2011 r. Galowy koncert został wykonany 
na zamku Grodziec. Honorowymi gośćmi jubileuszu 
były zaproszone zespoły folklorystyczne z Chełmna 
i Szczecina. 

W 2011 r. zespół odszedł z BOK. Przez rok i czte-
ry miesiące pracował samodzielnie w Domu Ludo-
wym udostępnionym przez Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Kruszynie. W styczniu 2013 r. wójt Gminy 
Bolesławiec Andrzej Dutkowski zaproponował bez-
płatne użytkowanie pomieszczeń w GOKiS w Kru-
szynie. W 2011 r. zespół zmienił swoją nazwę na Ze-
spół Pieśni i Tańca „Ziemi Bolesławieckiej”. 

Przez 36 lat duszą zespołu, choreografem, a przede 
wszystkim wychowawcą i przewodnikiem była i jest 
do dzisiaj Elżbieta Andrusieczko-Tor. Swoją przy-
godę z zespołem rozpoczęła jako młoda dziewczyna  
w harcerskim zespole „Andromeda” przy MDK  
w Bolesławcu. Kilka pokoleń uczestników zespołu 
wspomina ją do dzisiaj jako wymagającego instruk-
tora, ale też i przyjaciela na dobre i złe czasy.

Kierownikiem zespołu i choreografem jest nadal 
Elżbieta Andrusieczko-Tor, Sławomir Ratajski w ze-
spole zajmuje się stroną artystyczną, organizacyjną 
i logistyczną. Na potrzeby zespołu utworzono Sto-
warzyszenie „Kulturalne Miasto w Mieście”, które 
zajmuje się gromadzeniem środków finansowych na 
stroje i działalność zespołu. Jak podaje kierownictwo 
zespołu, działa w nim 104 członków w VI grupach:  

I i II - młodzieżowa, III - dziecięca starsza, IV - 
dziecięca młodsza, V - dziecięca początkująca i VI 
- osoby dorosłe. Istnieje też Klub Tańca Narodowe-
go. Stroną wokalną i muzyczną zespołu zajmują się 
Agnieszka i Tomasz Orawcowie. Repertuar opiera się 
na folklorze polskim oraz chorwackim, bośniackim  
i serbskim. Dużą rolę zespół przywiązuje do polskich 
obrzędów i tradycji ludowych. Przykładem tego są 
zrealizowane widowiska: „Panny i wianki”, „Sta-
wianie palmy wielkanocnej” i spektakl „Wracamy”, 
opowiadający o przyjeździe reemigrantów do Polski. 
Pani Elżbieta Andrusieczko-Tor podkreśla, że zespół 
jest również zainteresowany gromadzeniem, zapi-
sywaniem i odtwarzaniem dolnośląskiego folkloru  
z okresu przed II wojną światową. 

Dwa razy - w 2014 i 2015 r. zespół brał udział 
w Dożynkach Prezydenckich w Spale, gdzie ośpie-
wując wieniec dożynkowy otrzymał III miejsce  
w Polsce. W 2015 r. 50-osobowy zespół występo-
wał w finale VIII Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska  
w Operze Wrocławskiej. Obecnie każda grupa wie-
kowa daje od 5 do 30 koncertów rocznie.

W trakcie pisania artykułu, korzystałem z uwag  
i cennych informacji o zespole (zwłaszcza z ostatnie-
go okresu jego działalności) udzielonych mi przez 
Elżbietę Andrusieczko-Tor, za co jej serdecznie dzię-
kuję. Z satysfakcją wymienię tych członków zespołu, 
którzy wystąpili w pierwszym i ostatnim koncercie, 
których poznałem dzięki znakomitej pamięci Pani 
Eli: Teresa Cebulska-Molińska, Andrzej Moliński, 
Andrzej Gwóśdź, Józefa Witnik-Trojnar, Katarzyna 
Kita-Tkaczyk i Elżbieta Andrusieczko-Tor. 

Piszę o tym zespole z ogromną dumą i osobistym 
podziwem. Byłem w 1974 r. przy jego narodzinach  
i towarzyszyłem w chwilach zawirowań w pierw-
szych latach działalności. Razem z Wandą Patorą pla-
nowaliśmy powstanie reprezentacyjnego zespołu dla 
chwały regionu i Bolesławca. Wtedy nie śmieliśmy 
marzyć, że nasz zespół przetrwa 40 lat, w tak dobrej 
kondycji. Stało się tak dzięki jednej filigranowej ko-
biecie. Dziękuję bardzo Elżbiecie Andrusieczko-Tor 
i wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. 
Dziękuję byłym i obecnym członkom zespołu. Życzę 
dalszych owocnych lat pracy i wielu udanych kon-
certów tu, u nas, w Bolesławcu, w całej Polsce i poza 
granicami kraju. Życzę co najmniej 40 następnych 
lat, w śpiewie, tańcu i muzyce.

Lesław Kasprzycki
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Miejski Klub Sportowy Bolesłavia. Nieustająco młoda 50-latka

Kolejny rok intensywnej i trudnej pracy wycho-
wawczej oraz sukcesów sportowych dających wy-
soką pozycję we współzawodnictwie w ramach nad-
zorowanego i dofinansowanego przez Ministerstwo 
Sportu Systemu Sportu Młodzieżowego. Tak można 
podsumować 2016 - 50. rok działalności Bolesłavii, 
klubu, w którym szlifuje się lekkoatletyczne diamen-
ty. Zrzesza on dzieci i młodzież szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz średnich z terenu całego miasta 
i powiatu, prowadząc obecnie sześć grup szkolenio-
wych w sekcji lekkiej atletyki. Stanowi dla nich peł-
ną interesujących wyzwań alternatywę na spędzenie 
wolnego czasu i rozwój osobisty. Od wielu lat w Bo-
lesłavii pracuje grupa ambitnych, przedsiębiorczych 
i w pełni profesjonalnych trenerów, nadal związani 
są z nim również przedstawiciele starszego pokolenia 
w tej branży, niektórzy kiedyś sami byli jego wycho-
wankami. Do Bolesłavii wracają również dzieci za-
wodników sprzed lat. Wielka i szczególna musi być 
siła tego klubu, którego nadrzędny cel stanowi wy-

chowanie poprzez sport. To sprawia, że osoby z nim 
związane tworzą swoistą rodzinę, charakterystyczną 
i rozpoznawalną.

Zanim jednak o osiągnięciach roku 2016, kilka 
zdań na temat początków klubu, jego osiągnięć oraz 
tych, którzy stanowią jego filary - trenerów. Kilka, bo 
historia działalności Bolesłavii jest bogata. Po wię-
cej informacji warto sięgnąć do jednego z ostatnich 
wydawnictw - katalogu przygotowanego z okazji 
jubileuszu pięćdziesięciolecia. Stanowi on obszerne 
kompendium wiedzy na temat działalności klubu. 
Zawiera wiele faktów, bardzo dużo dat, mnóstwo 
nazwisk jego wychowanków oraz tych, którzy Bole-
słavię tworzyli i jeszcze więcej danych liczbowych 
informujących o osiągnięciach sportowych w kolej-
nych latach począwszy od roku 1966, a na roku 2015 
skończywszy. Zainteresowanych odsyłam do jego 
lektury: 50 lat Bolesłavia, oprac. J. Serafińska-Gru-
man, Bolesławiec 2015.

Początki klubu sięgają roku 1965, choć war-

Ewa Ochocka, zawodniczka mistrzostw świata juniorów młodszych w biegu przez płotki
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to wiedzieć, że sport dzieci i młodzieży w naszym 
mieście rozwijał się już od końca lat czterdziestych.  
W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia jego 
propagatorami byli między innymi nauczyciele wy-
chowania fizycznego w liceum - Mieczysław Krępa  
i Stanisław Maj. W szkołach podstawowych od 1950 r.  
krzewił go wielce zasłużony dla bolesławieckiego 
sportu Stanisław Merdas, który organizował w Bo-
lesławcu zawody szkolne i międzyszkolne, a także 
przygotowywał swoich podopiecznych do startów 
w zawodach okręgowych oraz wojewódzkich i to  
w bardzo różnych dyscyplinach. W 1965 r. to wła-
śnie Stanisław Merdas oraz dwaj inni działacze spor-
tu szkolnego: Eugeniusz Jankowski i Jan Kulczycki 
powołali do życia Międzyszkolny Klub Sportowy 
Bolesłavia. Jego pierwszym przewodniczącym został 
Leszek Warężak. W lutym 1966 r. zorganizowano 
sekcję pływacką, a w połowie kwietnia tego samego 
roku sekcję lekkiej atletyki, która jako jedyna prze-
trwała do dziś. Rok później Stanisław Tomczyk i Jan 

Kulczycki zorganizowali sekcję gimnastyki spor-
towej, która działała krótko. W tym samym czasie,  
z inicjatywy Eugeniusza Jankowskiego, powsta-
ła sekcja koszykówki żeńskiej, złożona głównie 
z uczennic Liceum Pedagogicznego. Szkoleniem 
najmłodszych koszykarek zajmował się Stanisław 
Szypulski. Klub borykał się z wieloma poważnymi 
trudnościami organizacyjnymi, finansowymi i ka-
drowymi. Właściwie funkcjonował dzięki zapałowi  
i uporowi tych, którzy go współtworzyli. Pomimo 
tych wszystkich kłopotów w 1967 r. sekcja lekkiej 
atletyki zajęła VII miejsce we współzawodnictwie 
młodzieżowym wśród wszystkich klubów lekkoatle-
tycznych na Dolnym Śląsku.

Pierwszą generację lekkoatletów Bolesłavii, co 
cytuję za wydawnictwem 50 lat Bolesłavia, tworzyli 
wtedy: Wiesław Bejger, Bartłomiej Fabiański, Geno-
wefa Horodowicz, Grażyna Joniec, Halina Kaluta, 
Alicja Kowalczyk, Bogusław Kusek, Jerzy Matusik, 
Bożena Mikołajczak, Lucyna Nowak, Danuta Pilna, 

Dawid Kopała, mistrz Polski w rzucie młotem
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Tadeusz Stupka, Patrick Szumachowski, Mieczysław 
Witas, Krystyna Wójcik oraz nieco młodsi: Wiesła-
wa Dąbrowa, Barbara Kania, Walerian Kotowicz, 
Kazimierz Kuśmierczak, Mirosława Lipińska, Paweł 
Niewodniczański, Elżbieta Ostrowska, Barbara Paw-
łowska, Zbigniew Sadzikowski i Ewa Woźniak.

Pierwszymi zawodnikami, którzy jeszcze w 1966 r.  
uzyskali klasy sportowe nadane przez Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki byli: miotacz i skoczek Mie-
czysław Witas oraz oszczepnik Jerzy Matusik.  
W kolejnych latach obydwaj odnosili sukcesy w swo-
ich dyscyplinach. W 1967 r. prym w rzucie dyskiem 
i pchnięciu kulą wiodła juniorka Barbara Grabow-

VI miejsce w punktacji klubów, zdobywając 3 tytuły 
mistrzowskie. Wielu zawodników ustanowiło swoje 
rekordy życiowe. W rozgrywanych we wrześniu tego 
roku na stadionie olimpijskim we Wrocławiu Indy-
widualnych Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzi-
ków było już tych medali 12. Oprócz rywalizacji in-
dywidualnej klub brał udział we współzawodnictwie 
drużynowym. Zajął V miejsce w lidze juniorów, co 
dało mu prawo do udziału w półfinałach drużyno-
wych Mistrzostw Polski Juniorów. W Drużynowych 
Mistrzostwach Okręgu Młodzików zajął III miejsce. 
Znamienne, że w 1973 r. swoje rekordy życiowe po-
prawiło aż 53 zawodników, zwłaszcza, że warunki 

Damian Gradzik, brązowy medalista mistrzostw Polski juniorów w 10-boju

ska. Znakomite wyniki nadal odnosili Matusik i Wi-
tas, a także wszechstronny wieloboista Patrick Szu-
machowski. Rozwijały się biegi płotkarskie i biegi 
płaskie na krótkich dystansach. W 1971 r. Zbigniew 
Sadzikowski jako pierwszy bolesławianin pokonał 
barierę 11 sekund w biegu na 100 m, a Barbara Kania 
była pierwszą dziewczyną, która przebiegła ten dy-
stans poniżej 13 sekund. W 1972 r. podczas Ogólno-
polskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Marian Roćko 
zdobył historyczny pierwszy złoty medal oraz tytuł 
Mistrza Polski. W następnym roku na Mistrzostwach 
Okręgu Juniorów zawodnicy Bolesłavii wywalczyli 

do treningów wcale się nie poprawiały. Wyposażenie 
stadionu było niepełne, brakowało między innymi 
rowu do biegu z przeszkodami, zeskoku gąbkowego 
do skoku wzwyż i o tyczce, właściwej siatki ochron-
nej do rzutów, oszczepów i tyczki. 

Historia Bolesłavii jest bogata, pełna wspania-
łych osiągnięć, ale też momentów trudnych. To, że 
klub nie tylko do dziś przetrwał, ale ma się znakomi-
cie, to bez wątpienia sukces ludzi - trenerów, którzy  
w nim pracowali. W ciągu 50. lat działalności było 
ich ponad 20. Do 1997 r. byli to: Eugeniusz Jan-
kowski - koszykówka, Stanisław Merdas - rzuty, 
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Dominika Kwaszcz, mistrzyni Polski juniorów w skoku w dal

Jan Kulczycki - biegi mężczyzn, Stanisław Szypul-
ski - pływanie, Jerzy Sobczak - biegi kobiet, Henryk 
Baran - biegi średnie, Waldemar Kowalski - rzuty 
dziewcząt, Andrzej Szczupak - biegi średnie, Halina 
Starczewska, Krzysztof Potaś, Waldemar Nalazek, 
Ryszard Posacki oraz Waldemar Krysztofiak, który 
pracował w Bolesłavii 18 lat, wcześniej będąc jej 
zawodnikiem. W latach 90-tych swoją działalność 
trenerską w klubie rozpoczęli: Tomasz Markowski 
(trener I klasy), Małgorzata Markowska (trener I kla-
sy) i Rafał Bartosz Gruman (trener II klasy). To oni 
obecnie wraz z Ryszardem Posackim (trener II kla-
sy), Pawłem Wiśniewskim (trener II klasy), Justyną 

Serafińską-Gruman (menadżer sportu) i Dariuszem 
Łomańskim (instruktor lekkiej atletyki) stanowią 
trzon kadry trenerskiej Bolesłavii. Z klubem związa-
ni byli także: Grzegorz Szylin, Dariusz Marek, Ewa 
Merdas i Rafał Kwieciński. Wszyscy trenerzy posia-
dają przygotowanie pedagogiczne i specjalistyczne,  
a także uprawnienia do prowadzenia zajęć i treningów 
oraz organizacji obozów sportowych, które są jedną 
z ważniejszych form działalności Bolesłavii. Przede 
wszystkim jednak posiadają ogromny ładunek pasji, 
wewnętrznej siły i wiary w to, że ich działania mają 
głęboki sens, o czym świadczy to, że przez wiele lat 
pracowali w niezwykle trudnych warunkach, bez 

elementu podstawowego w każdym treningu - boiska  
z bieżnią tartanową i odpowiedniego obiektu do 
rzutów. 

W ciągu pięćdziesięciu lat działalności w Bolesła-
vii wychowały się rzesze młodych ludzi. Nie wszy-
scy na stałe złączyli swoje życie ze sportem, tak jak 
to uczynili Waldemar Krysztofiak, Ryszard Posacki, 
Rafał Bartosz Gruman, Tomasz Markowski, Małgo-
rzata Markowska czy Paweł Wiśniewski. W bogatej 
historii klubu były i są postacie szczególne. W wy-
dawnictwie jubileuszowym poświęcono im osobny 
rozdział zatytułowany 12 najwybitniejszych lek-

koatletów. W tej grupie znaleźli się: Marian Roćko 
(złoty medalista mistrzostw Polski z 1972 i 1976 r. 
w pchnięciu kulą), Stanisław Sałek (podwójny złoty 
medalista mistrzostw Polski z 1974 r. i złoty meda-
lista mistrzostw Polski w 1975 r.), Waldemar Woj-
tyra (srebrny i brązowy medalista mistrzostw Polski  
w 1980 r.), Rafał Bartosz Gruman (złoty medali-
sta młodzieżowych mistrzostw Europy w sztafe-
cie 4x400 m w Turku w 1997 r., ośmiokrotny złoty 
medalista mistrzostw Polski, w tym zdobywca zło-
tego medalu podczas Mistrzostw Polski Seniorów 
w 1998 r.); Emilia Kumoś (potrójna złota medalist-
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Julia Rogula, uczestniczka mistrzostw Polski w biegu na 600 m

Mateusz Tofil, mistrz Polski w skoku wzwyż młodzików Kacper Olszewski, mistrz Polski juniorów młodszych w rzucie 
dyskiem
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ka mistrzostw Polski w 2005 r., srebrna medalistka 
Mistrzostw Polski Juniorów w biegu na 1500 m i 
srebrna medalistka Mistrzostw Polski Seniorów i 
Juniorów w Biegach Przełajowych w biegu na 4000 
m, reprezentantka Polski na Mistrzostwach Euro-
py Juniorów w Kownie na Litwie); Jacek Nabożny 
(halowy wicemistrz Polski w 7-boju w 2006 r., trzeci 
w dziesięcioboju na Mistrzostwach Polski Juniorów 
w 2007 r., mistrz Polski w 2008 r. w tej dyscyplinie, 
uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów w Bydgosz-
czy); Karolina Kędzia (drugie miejsce w siedmiobo-
ju na Mistrzostwach Polski Juniorów w 2007 r. i w 

tym samym roku trzecie w pięcioboju na Halowych 
Mistrzostwach Polski, wicemistrzyni Polski Seniorek 
w 2011 r.); Agnieszka Dalmata (zdobywczyni trze-
ciego miejsca w rzucie dyskiem na Mistrzostwach 
Polski Młodzików w 2007 r., a w 2008 r. mistrzyni 
Polski Młodzików w tej kategorii, mistrzyni Polski 
w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w 2010 r.); Katarzyna Romaszko (trzecia 
w skoku w dal na Mistrzostwach Polski Młodzików 
w 2006 r. i trzecia na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w 2008 r., w tym samym roku pierwsza w 
skoku w dal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży, w 2010 r. halowa wicemistrzyni Polski w skoku  
w dal, w 2011 r. brązowa medalistka Młodzieżowych 

Zawodnicy i trenerzy MKS Bolesłavia z Prezydentem Miasta Bolesławiec

Mistrzostw Polski w sztafecie 4x100 m, a w 2012 r. 
złota medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w sztafecie 4x400 m i srebrna w sztafecie 4x100 m); 
Bartosz Wróbel (mistrz biegów na dystansie 2000 m, 
brązowy medalista Mistrzostw Polski Młodzików  
w 2010 r. i srebrny medalista Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w 2011 r. i w 2012 r. na 2000 m  
z przeszkodami, reprezentant Polski na Mistrzo-
stwach Europy Juniorów w Belgradzie w biegach 
przełajowych w 2013 r., mistrz Polski Juniorów  
w biegach przełajowych w 2014 r. oraz zdobywca 
trzeciego miejsca w biegu na 2000 m z przeszkoda-

mi na tych samych mistrzostwach); Kacper Olszew-
ski (złoty medalista Mistrzostw Polski Młodzików 
w 2012 r. w rzucie oszczepem i brązowy w rzucie 
dyskiem, reprezentant Polski na Kwalifikacjach Eu-
ropy do Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w 2014 r., 
podczas których zajął 5 miejsce, bijąc rekord Dolne-
go Śląska w pchnięciu kulą, mistrz Polski Juniorów 
Młodszych w rzucie dyskiem, również w 2014 r. pod-
czas Halowych Mistrzostw Polski wicemistrz Polski 
w pchnięciu kulą); Ewa Ochocka - brązowa medalist-
ka Mistrzostw Polski Samsung Athletic Cup w biegu 
na dystansie 100 m w 2011 r., dziewiąta w biegu na  
400 m przez płotki 2013 r. na Mistrzostwach Świata Ju-
niorów Młodszych w Doniecku na Ukrainie, a w 2014 
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Na zawodach we Wrocławiu

na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów druga 
na 60 m przez płotki, w tym samym roku na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów została wicemistrzynią Polski  
w biegu na 400 m przez płotki, 2015 r. zdobyła me-
dale Mistrzostw Polski w hali - złoto w biegu na 60 m 
przez płotki i brąz na 60 m, mistrzyni Polski juniorów  
w biegu na 100 m przez płotki).

Wróćmy jednak do roku 2016, który z wielu po-
wodów był dla Bolesłavii szczególnie ważny. Przede 
wszystkim to rok jubileuszowy. 7 listopada z tej okazji 
odbyła się uroczystość, w której oprócz władz miasta 
i powiatu wzięli udział między innymi Szymon Ziół-

kowski, mistrz olimpijski i dwukrotny mistrz świata 
w rzucie młotem, a także Sebastian Chmara - były 
halowy mistrz Europy i mistrz świata w wieloboju 
lekkoatletycznym oraz wiceprezesi Polskiego Związ-
ku Lekkiej Atletyki - Lech Leszczyński i Paweł Ol-
szański. W czasie gali przypomniano bogatą historię 
klubu oraz najwybitniejszych sportowców. 4 listopa-
da 2016 r. otwarto stadion lekkoatletyczny przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. 
mjr Henryka Sucharskiego w Bolesławcu. W uroczy-
stości otwarcia uczestniczyli między innymi Cezary 
Przybylski, marszałek dolnośląski, Marcin Przychod-
ny, dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego, wiceprezesi Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki - Zbigniew Polakowski i Paweł Olszański oraz 

Paweł Fajdek - dwukrotny mistrz świata w rzucie 
młotem. Warto w tym momencie dodać, że obecnie 
trwają prace związane z projektowaniem 400-me-
trowego stadionu lekkoatletycznego oraz treningo-
wej hali lekkoatletycznej przy ul. Spółdzielczej 2  
w Bolesławcu, z czym zawodnicy i trenerzy Bolesła-
vii wiążą ogromne nadzieje. Wcześniej, bo 17 marca 
2016 r. w BOK-MCC odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze. W wyniku przeprowadzonego 
głosowania do zarządu klubu weszli: ponownie Rafał 
Bartosz Gruman, Tomasz Markowski, Justyna Sera-
fińska-Gruman, Małgorzata Markowska, Paweł Wi-

śniewski, a także Eryk Lewandowski i Marta Goss. 
Dzięki ofiarnej pracy i zaangażowaniu społecznemu 
tych ludzi klub wypełnia swoje zadania statutowe. 

W 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, 
MKS Bolesłavia współpracował z wieloma szkołami  
w mieście i powiecie, między innymi upowszech-
niając prowadzony na terenie województwa dol-
nośląskiego program Lekkoatletyka dla każdego!  
i w ten sposób pozyskiwał dla tej szlachetnej dys-
cypliny sportu najmłodszych - uczniów klas począt-
kowych. To także rok wielu sukcesów i ważnych 
podsumowań dla tych, którzy reprezentowali klub 
w odbywających się na terenie województwa i kraju 
zawodach. W klasyfikacji klubów lekkoatletycznych 
na Dolnym Śląsku zajął 3 miejsce za MKS MOS 
Wrocław i KS AZS-AWF Wrocław. Po raz kolejny  
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Obóz sportowy w Słubicach

z dorobkiem 132,24 punktów wysoko uplasował się 
w klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego. 

Do najważniejszych osiągnięć tego roku należy 
powołanie dwojga zawodników: Mateusza Tofila  
i Dominiki Kwaszcz na Mistrzostwa Europy Junio-
rów Młodszych w Tibilisi w Gruzji. To także zdobycie 
16 medali mistrzostw Polski i 57 medali mistrzostw 
Dolnego Śląska. A oto niektóre z nich: Halowe Mi-
strzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Jabloncu: 
Mateusz Tofil - złoto w biegu na 60 m ppł (8,42 s)  
i złoto w skoku wzwyż (2,02 m), Dominika Kwaszcz 
- złoto w skoku w dal (5,61 m), Patryk Modras - zło-

to w biegu na 400 m (53,21 s), Paweł Jóźwiak - sre-
bro w skoku w dal i brąz w trójskoku, Daniel Najdek 
- srebro w biegu na 600 m, Dominik Stec - srebro  
w pchnięciu kulą, Kamil Kawka - srebro w biegu na 
600 m; Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młod-
szych w Spale: Dominika Kwaszcz - złoty medal  
w skoku w dal (5,80 m); Halowe Mistrzostwa Dol-
nego Śląska Młodzików w Wałbrzychu: Piotr Po-
słuszny złoto w biegu na 300 m (42,70 s) i srebro  
w biegu na 60 m (7,40 s), Wiktor Wilk - złoto w bie-
gu na 600 m (1 min. 40,80 s), Julia Rogula - złoto  
w biegu na 600 m (1 min. 50,20 s), Gracjan Kozak - zło-
to w pchnięciu kulą (14,28 m), Magdalena Przystarz  
- srebro w biegu na 300 m, Martyna Goss - brąz  
w biegu na 60 m ppł. i Natalia Piotrowska - brąz  
w skoku w dal; Halowe Mistrzostwa Polski Se-

niorów w Toruniu: Ewa Ochocka - srebro i tytuł 
wicemistrzyni Polski w biegu na 60 m ppł (8,39 s); 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Biegach Przeła-
jowych w Lwówku Śl.: Wojciech Karaban - zło-
to w biegu na 5000 m juniorów, Tobiasz Burzyń-
ski - złoto w biegu na 5000 m juniorów młodszych  
i Karolina Wolska brąz w biegu na 2000 m ju-
niorek; Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów  
w Bogatyni: Wojciech Karaban - złoto na 1500 m  
(4 min. 5,05 s), Mateusz Tofil - złoto w skoku wzwyż 
(2,00 m), Karolina Wolska - złoto w biegu na 800 
m (2 min. 25,38 s), Dominik Stec - złoto w rzucie 

oszczepem (52,89 m), Patryk Modras - złoto na 400 
m (51,88 s), Mateusz Bobrowski - złoto na 3000 m  
(9 min. 40,18 s) Tobiasz Burzyński - srebro na 1500 m, 
Maria Górska - srebro na 400 m ppł, Kacper Popław-
ski - srebro na 400 m ppł, Paweł Jóźwiak - srebro 
w skoku w dal, Damian Gradzik - srebro w skoku 
o tyczce, Dawid Borysewicz - srebro w rzucie mło-
tem, Wiktoria Paszyńska - srebro w rzucie dyskiem, 
Wojciech Kutryba - brąz w rzucie młotem i brąz  
w rzucie dyskiem, Daniel Najdek - brąz na 800 m  
i Krystian Skrzypacz - brąz w skoku w dal; Między-
narodowy Memoriał Franza Schustera w Wied-
niu: Dominika Kwaszcz - pierwsze miejsce w sko-
ku w dal z wynikiem 5,94 m; Mistrzostwa Polski 
Ludowych Zespołów Sportowych w Zamościu:  
Dominika Kwaszcz - pierwsze miejsce w biegu na 
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100 m ppł (14,45 s) i pierwsze miejsce w skoku w dal 
(5,71 m), Mateusz Tofil - pierwsze miejsce w skoku 
wzwyż (2,01 m), Tobiasz Burzyński - drugie miejsce 
na 2000 m z przeszkodami, Paweł Jóźwiak - trze-
cie miejsce w trójskoku, Wojciech Karaban - trzeci 
na 3000 m z przeszkodami, sztafeta 4x100 w skła-
dzie: Kacper Popławski, Przemysław Mienculewicz,  
Jakub Karaban, Michał Sobkowicz - trzecie miejsce; 
Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w Oleśnicy:  
Gracjan Kozak - złoto w pchnięciu kulą (14,52 m)  
i złoto w rzucie dyskiem (53,38 m), Eryk Stec - złoto 
w rzucie oszczepem (49,67 m), Rafał Mazur - złoto 
w skoku w dal (5,67 m) i brąz na 100 m, Weronika 
Godek - złoto w rzucie oszczepem (32,95 m) i brąz w 
skoku wzwyż, Magdalena Przystarz - srebro w biegu 
na 300 m i brąz na 100 m, Anna Rudek - srebro na 80 m  
ppł i brąz w biegu na 200 m ppł, Marcel Michnowski 
- srebro w chodzie na 3000 m, Julia Rogula - srebro 
na 800 m, Martyna Goss - srebro na 200 m ppł, Piotr 
Posłuszny - srebro na 300 m, Dobrosława Pietrkie-
wicz - srebro w rzucie dyskiem i srebro w rzucie mło-
tem, sztafeta chłopców 4x100 - srebrny medal, Bar-
tosz Kozak - brąz na 110 m ppł i Eryka Janiec - brąz 
w skoku w dal; W Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Suwałkach MKS reprezentowało trzech zawod-
ników, spośród których najlepszy rezultat osiągnął 
Wojciech Karaban, zajmując 3 miejsce w biegu na 
3000 m z przeszkodami; W Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski w Jeleniej Górze Ewa Ochoc-
ka zajęła 2 miejsce w sztafecie 4x100 oraz 4 miejsce 
w biegu na 100 m ppł i 6 w biegu na 100 m. Da-
wid Kopała był 7 w rzucie młotem, a Maciej Goss 2  
w sztafecie 4x400 m i 7 w biegu 400 m ppł; W Mi-
strzostwach Polski Juniorów Młodszych we Wro-
cławiu Mateusz Tofil zwyciężył w skoku wzwyż 
(2,06 m). Tobiasz Burzyński był 4 w biegu na 2000 m 
z przeszkodami. Nieco dalsze miejsca zajęli repre-
zentujący klub: Dominik Stec, Marcelina Drozdek, 
Przemysław Mienculewicz, Kacper Popławski, Ja-
kub Karaban i Dawid Borysewicz; Na Ogólnopol-
skim Finale Nestle Cup w Toruniu bezkonkuren-
cyjny okazał się Gracjan Kozak, który zdobył złoty 
medal w wieloboju rzutowym. Zdeklasował rywali 
wynikiem 550 punktów, na który składały się: rzut 
dyskiem, pchniecie kulą, bieg na 100 m i skok  
w dal. Na tych samych zawodach Julia Rogula zdo-
była brązowy medal w wieloboju wytrzymałościo-
wym, gromadząc 420 punktów za następujące kon-
kurencje: bieg na 600 m, bieg na 200 m ppł, skok  
w dal i pchnięcie kulą. W turnieju tym reprezento-

wali Bolesłavię również: Natalia Piotrowska, Wero-
nika Godek, Magdalena Przystarz, Eryk Stec, Anna 
Rudek, Dobrosława Pietrkiewicz, Wiktoria Tomczyk, 
Eryka Janiec i Martyna Goss, a w trójboju szkół pod-
stawowych: Amelia Jackowska i Kornel Gruszecki. 

Prawdziwym sukcesem okazały się w 2016 r. 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, któ-
re odbyły się we Wrocławiu. Bolesławianie wygra-
li punktację drużynową. Byli najlepszym spośród 
wszystkich dolnośląskich i lubuskich klubów, zdo-
bywając w systemie sportu młodzieżowego 53 punk-
ty. Złożyło się na nie: złoto Julii Roguli w biegu na 
600 m (1min. 41,54 s), dwa złota Gracjana Kozaka  
- w pchnięciu kulą (14,50 m) i w rzucie dyskiem 
(57,35 m), dwa medale Dobrosławy Pietrkiewicz 
- złoto w rzucie dyskiem (32,21 m) i brąz w rzucie 
młotem (34,71 m), srebro Marcela Michnowskiego 
w chodzie na 5000 m (29 min. 21,83 s), dwa medale 
Weroniki Godek - srebro w skoku wzwyż (1,54 m)  
i brąz w rzucie oszczepem (35,02 m), brąz Eryka Ste-
ca w rzucie oszczepem (46,60 m), brąz Martyny Goss 
na 200 m ppł (31,40 s) i brąz Magdaleny Przystarz  
w biegu na 300 m (43,75 s). 

W Mistrzostwach Polski Młodzików w Słubicach 
klub reprezentowało 9 osób: Gracjan Kozak, Piotr 
Posłuszny, Eryk Stec, Marcel Michnowski, Dobro-
sława Pietrkiewicz, Martyna Goss, Wiktor Wilk, Julia 
Rogula i Magdalena Przystarz. Drugie miejsce w rzu-
cie dyskiem zajął Gracjan Kozak z nowym rekordem 
życiowym 61,67 m. W ten sposób ustanowił nowy 
rekord Dolnego Śląska młodzików, poprawiając go 
po 30 latach. W pchnięciu kulą Gracjan również po-
prawił swój rekord życiowy (14,57 m) i zajął 4 miej-
sce w zawodach.

Opiekunem tego znakomicie radzącego sobie  
w tym roku zawodnika jest Tomasz Markowski, któ-
ry w sezonie 2016 został uznany za najlepszego tre-
nera w kategorii młodzik na Dolnym Śląsku, co rów-
nież należy uznać za ogromny sukces klubu. To nie 
wszystkie osiągnięcia Bolesłavii w 2016 r., ale bez 
wątpienia te, o których trzeba pamiętać. 

Rok 2016 pokazał, że MKS Bolesłavia to klub 
nadal prężnie działający, a jego zawodnicy i trenerzy 
osiągają wiele prestiżowych sukcesów. Mimo pięć-
dziesięciu lat istnienia jest nieustannie młody talen-
tem, siłą i świeżością swoich zawodników oraz pasją, 
pracowitością i zaangażowaniem trenerów. Życzymy 
im kolejnej udanej pięćdziesiątki.

Ewa Ołenicz-Bernacka
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Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu 2016

Tradycją w Bolesławcu staje się uczestnictwo 
w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicz-
nego. Podobnie jak w roku 2015, także i w 2016 r. 
zorganizowano konferencję w Centrum Integracji 
Kulturalnej „Orzeł”. W ciągu dwudniowego spotka-
nia specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-
-psychiatrycznej dzielili się ze zgromadzonym audy-
torium wiedzą i praktycznymi radami dotyczącymi 
- szczególnie podkreślanych w tym roku - godności 
w zdrowiu psychicznym oraz pierwszej pomocy psy-
chologicznej. Bolesławieckie obchody Światowego 
Dnia Zdrowia Psychicznego zostały zorganizowane 
w dniach 10-11 października 2016 r. pod patronatem 
prezydenta Bolesławca Piotra Romana przez: Gminę 
Miejską Bolesławiec, BOK-MCC, I Środowiskowy 
Dom Samopomocy, II Środowiskowy Dom Samo-
pomocy. Do współpracy zaproszono między innymi 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesław-
cu oraz Oddział Dzienny Wojewódzkiego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. 
Spotkanie z pomocą podopiecznych placówki Ewy 
Leszcz i Sławomira Szajwaja prowadziła i modero-

wała kierownik I Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Ewa Słonina. 

Adresatem konferencji byli uczniowie bolesła-
wieckich szkół, podopieczni środowiskowych do-
mów samopomocy oraz liczni goście. Tematyka 
pierwszej pomocy psychologicznej jest jeszcze mało 
znana w szerokim gremium odbiorców, lecz waga 
zagadnienia wymaga zgłębienia fachowej wiedzy. 
Spotkanie było dobrą okazją do poznania problemu 
nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim od stro-
ny praktycznej. Żyjemy bowiem w czasach, które 
poprzez swoją specyfikę, podnoszą ryzyko wystąpie-
nia zaburzeń depresyjnych i lękowych, dlatego zna-
jomość podstaw pierwszej pomocy psychologicznej 
staje się koniecznością. Warto odnotować główne 
problemy podjęte w trakcie obrad.

Agnieszka Pisarek-Grzesiak, kierownik II ŚDS, 
zwróciła uwagę, że temat kryzysów natury psychicz-
nej jest bardzo „wrażliwy”. Trudno przyznać się 
przed samym sobą, a jeszcze trudniej przed innymi, 
że „psychicznie niedomagam”, że potrzebuję po-
mocy, bo coś się ze mną dzieje, choć w organizmie 
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nie widać objawów choroby. Ciągle jednak są mało 
przychylne postawy wobec osób, które doświadczyły 
lub doświadczają kryzysów psychicznych, a osoby te 
trzeba otaczać coraz większym zrozumieniem i po-
mocą. Jej zdaniem często po prostu nie uświadamia-
my sobie, że nasz stan psychiczny wymaga zwrócenia 
się o pomoc do innej osoby, a może nawet specjalisty. 
Równie często nie wiemy gdzie i do kogo zwrócić się 
o pomoc, gdy odczucie stresu, zmęczenia, zniechę-
cenia, przygnębienia, niechcianych myśli i zachowań 
przerasta nasze możliwości radzenia sobie z nimi.

Socjolog Stanisław Ratajski rozwinął zagadnienie 
godności w perspektywie pierwszej pomocy psycho-
logicznej. Zwrócił uwagę, że często mówimy, że ktoś 
jest godny zaufania, czyli uznajemy, że spełnił pewne 
konkretne warunki i dzięki temu zasłużył na nasze 
zaufanie. Podobnie sytuacja wygląda w perspektywie 
całego społeczeństwa, którego normy i wartości de-
terminują, jaką drogą iść oraz jakie kryteria należy 
spełnić, aby piąć się w górę drabiny społecznej. Jed-
nakże godność jest cechą przynależną każdemu czło-
wiekowi niezależnie od sytuacji życiowej każdego  
z nas. Nie trzeba spełnić żadnego warunku, nie trzeba 
zasłużyć, nie da się zapracować na osobistą godność 
każdego z nas. Niezależnie od przekonań religijnych, 

politycznych, pozycji ekonomicznej godność jest  
w nas i jest niezbywalna.

S. Ratajski zwrócił także uwagę, że godność ma 
charakter relacji. Jest ona szacunkiem okazywanym 
osobom potrzebującym pomocy przez wyznaczo-
nych do tej roli specjalistów oraz instytucji. Waż-
nym aspektem owej relacji jest szacunek okazywa-
ny samemu sobie, którego praktycznym wymiarem 
jest gotowość zwrócenia się po pomoc i tym samym 
przełamania własnego wstydu. Współczesne czasy 
akcentują bowiem konieczność osiągania sukcesów, 
a stereotypowo rozumiany kryzys psychiczny jest 
sprzeczny z tym podejściem. Zrozumienie tego faktu, 
pozwala okazać szacunek samemu sobie i zachować 
się z godnością.

Praktyczne wskazania dotyczące pierwszej pomo-
cy psychologicznej oraz czynniki kształtujące emocje 
młodych ludzi omówiła pedagog Teresa Rudzińska  
z PP-P. Jak zwróciła uwagę presja to stan, który często 
towarzyszy nastolatkom i bywa powodem występo-
wania trudnych zachowań, a także zaburzeń w zdro-
wiu psychicznym. Wynika ona z oczekiwań, które 
mają wobec młodego człowieka rodzice, nauczyciele 
i rówieśnicy. Często są one postrzegane przez mło-
dego człowieka jako przekraczające jego możliwości  

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu 2016 r.
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i umiejętności poradzenia sobie z nimi. Długo trwa-
jący stan napięcia spowodowany subiektywnym od-
czuciem braku umiejętności radzenia sobie w danej 
sytuacji prowadzi do zaburzenia równowagi psy-
chicznej.

Uczniowie gimnazjum pytani o przyczyny stresu 
wskazują najczęściej na: szkołę (62-75%) - trudne 
sprawdziany, częste sprawdziany, dużo zadań do-
mowych; relacje z nauczycielami - niesprawiedliwe 
oceny, faworyzowanie niektórych uczniów, suro-
wa dyscyplina, trudności w relacjach z nauczycie-
lem: złośliwość, uszczypliwość, wycieczki osobiste, 
oschłość; rodzina i dom - konflikty w rodzinie, kary 
za oceny i zachowania w szkole, częste krytykowa-
nie przez rodziców, porównywanie z rodzeństwem na 
niekorzyść, brak pochwał ze strony rodziców. Zada-
niem dorosłych tj. rodziców i nauczycieli jest wspar-
cie młodego człowieka w budowaniu adekwatnej 
samooceny. Kiedy mamy poczucie, że brakuje nam 
takich umiejętności i nasze relacje z dziećmi są coraz 
gorsze, warto sięgnąć po wsparcie specjalistów tj. pe-
dagogów, psychologów.

Zagadnienie znaczenia emocji podkreśliły w swo-
im wystąpieniu Katarzyna Jędryszczak i Beata Stefa-
nik, psycholożki z WSNiPCh w Bolesławcu. Dotyczy-

ło ono emocji jako reakcji na to, co się nam przydarza 
w życiu. Celem było zachęcenie słuchaczy do przy-
glądania się sobie, reakcjom ciała, myślom pojawia-
jącym się w głowie, zachowaniu. Takie spojrzenie 
na kwestie doświadczanych emocji pozwala na ich 
uznanie i przyjęcie. Co więcej, pomaga w lepszym 
ich rozumieniu i radzeniu sobie z nimi. A radzenie 
sobie z nimi jest skuteczniejsze dopiero wtedy, kiedy 
wiemy co czujemy.

Pierwszy dzień konferencji zakończył Tomasz 
Kozłowski, pochodzący z Bolesławca, mieszkający 
w Warszawie psycholog, coach, specjalista inter-
wencji kryzysowej, instruktor ratownictwa górskiego  
i wieloletni ratownik górski, specjalista specyfiki 
pracy zespołów ludzkich oraz autor znanej książki  
„Historia tysiąca lęków”. Przytoczył szereg przykła-
dów na to, jak należy zachować się w sytuacji kry-
zysowej, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia trauma-
tycznych reakcji emocjonalnych. Jako osoba na co 
dzień pracująca w tym obszarze T. Kozłowski był 
niezwykle wiarygodnym i kompetentnym prelegen-
tem i z pewnością przykuł uwagę odbiorców. Jak sam 
zauważa, spośród korzyści zastosowania interwencji 
kryzysowej można wyróżnić:
- minimalizację krótko i długotrwałych efektów trau-

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Bolesławcu 2016 r.
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my, a w szczególności występowaniu zespołu stresu 
pourazowego;
- redukcję przypadków chorób i absencji;
- zapobieganie i minimalizowanie problemów osobi-
stych, małżeńskich i zawodowych;
- redukcję niepokoju dotyczącego możliwości pora-
dzenia sobie po traumie;
- redukcję lęków związanych z koniecznością szuka-
nia pomocy;
- minimalizację dyskomfortu wynikającego z postrze-
gania siebie jako osoby słabej lub chorej psychicznie.

Pomoc, o której mówił Tomasz Kozłowski, po-
winna być kierowana do osób, które były świadkiem 
lub bezpośrednio znalazły się w zasięgu zdarzenia,  
w których ktoś poniósł śmierć, ktoś doznał poważ-
nych obrażeń, doszło do zagrożenia życia, czy fi-
zycznej integralności (własnej i innych), a co również 
ważne, gdy reakcje na to zdarzenie charakteryzuje in-
tensywny strach, bezradność, przerażenie lub poczu-
cie makabry.

W drugim dniu konferencji dominowały wyda-
rzenia artystyczne. Doszło do rozstrzygnięcia otwar-
tego konkursu plastycznego o tytule „Emocje po dru-
giej stronie lustra”. Na konkurs plastyczny wpłynęło 
ponad 100 prac z różnych grup wiekowych. Laureaci 
konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Pacjenci i personel Oddziału Dziennego 
WSNiPCh w Bolesławcu przygotowali wystąpie-
nia psychoedukacyjne oraz artystyczne. Krystian 
Antoniewicz, lekarz psychiatra, z pomocą aktorów 
wprowadził gości w świat przeżyć psychotycznych 
doznawanych w chorobach psychicznych. Ponadto 
uczestnicy II ŚDS w Bolesławcu, pod kierunkiem 
terapeutów - Katarzyny Kędzierskiej i Sylwii Fel-
czyńskiej, przygotowali spektakl, pt. „Czerwony 
Kapturek szuka księcia”. Organizacja tego przedsię-
wzięcia wymagała kilkumiesięcznych przygotowań  
i prób. Uczestnicy podjęli się nauki długich i trud-
nych tekstów, co wymagało od nich samodyscypliny, 
wytrwałości i cierpliwości. Ponadto uczyli się dykcji, 
gry aktorskiej i sposobów radzenia sobie z tremą, jak 
również pokonywania lęków przed występami pu-
blicznymi.  

Bajka została przedstawiona w sposób humory-
styczny i niestandardowy. W główny wątek wple-
ciono postaci z różnych innych bajek, znanych i lu-
bianych przez wszystkich. Nawiązano również do 
czasów współczesnych i takich „nowinek” technicz-
nych, jak telefon komórkowy i internet. Występ był 
bardzo udany, doceniony przez publiczność oklaska-

mi i gratulacjami. Uczestnicy byli dumni i pokazali, 
że pomimo niepełnosprawności i różnych ograni-
czeń, posiadają umiejętności i różnorakie talenty, któ-
re mogli zaprezentować przed szeroką publicznością. 
Dali przykład innym niepełnosprawnym ludziom do 
podejmowania działań twórczych i artystycznych.

Szymon Trzebuniak, psycholog, podczas aktyw-
nej psychoedukacji „Po co mi psycholog?” chciał 
choć skrótowo odpowiedzieć na pytania: po co jest 
psycholog, czym się zajmuje i kiedy jest on potrzeb-
ny. Pokazać, że rozmowa też może pomóc, zajęcie 
się sobą nie musi oznaczać egoizmu, a poproszenie 
o pomoc nie jest oznaką słabości, lecz może pomóc 
w rozwianiu wątpliwości. Ponadto zwrócił uwagę, 
że przerażające w myślach problemy są trochę ła-
twiejsze do rozwiązania, kiedy są wypowiedziane  
i nazwane. Pomoc psychologa może przydać się na 
przykład wtedy, kiedy trudno jest poradzić sobie ze 
stresem, lękiem, złością, niską samooceną, czy choć-
by nieśmiałością, kiedy ma się trudności w relacjach 
- czy to z bliskimi osobami, czy to w pracy, kiedy 
potrzebujemy, by wysłuchano nas bez oceniania, ale 
także wtedy, gdy chcemy przyjrzeć się sobie, dowie-
dzieć się jak nasze postawy i zachowania wpływają 
na nasze zdrowie fizyczne czy samopoczucie, albo 
gdy pragniemy rozwinąć swoje możliwości. Zawsze, 
kiedy chcemy zająć się sobą. Z pomocy psychologa 
mogą korzystać zarówno osoby zdrowe, jak i chore. 
Przyczyn spotkania się z psychologiem jest tyle, ilu 
jest ludzi, którzy do niego przychodzą.

Na zakończenie obchodów wystąpiła grupa te-
atralna Szept w przedstawieniu pt. „Brudne sprawy”. 
Grupa teatralna powstała przy Oddziale Dziennym 
WSNiPCh w 2014 r., ma na koncie wiele wspania-
łych widowisk, a złożona jest z aktualnych i byłych 
pacjentów oraz terapeutek zajęciowych pracujących 
na oddziale.

W przygotowaniu animacji graficznych oraz 
obsługi technicznej obchodów Światowego Dnia 
Zdrowia Psychicznego ważną rolę odegrał personel 
i podopieczni I Środowiskowego Domu Samopomo-
cy. Organizatorom udało się zrealizować wszystkie 
zamierzone przedsięwzięcia. Sala widowiskowa CIK 
„Orzeł” była przepełniona, co świadczy o dużym za-
interesowaniu tematyką konferencji. Spotkanie grupy 
osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Bolesław-
ca było okazją do wspólnego spędzenia czasu, wza-
jemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń. 

Stanisław Ratajski
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Jan Stolarczyk to bolesławianin, który w swoim 
życiu niewątpliwie osiągnął sukces, choć nie taki, za 
który dziś, w potocznym rozumieniu uważa się wiel-
ki biznes, karierę finansową czy polityczną. Miał to 
szczęście, że w pracy, którą wykonywał, spotkał na 
swojej drodze pisarzy, poetów, twórców literatury 
współczesnej - ludzi o największych nazwiskach, ta-
kich jak: Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Tymo-
teusz Karpowicz czy Zbigniew Herbert. 

Urodził się w 1947 r. w Wojcieszowie koło Zło-
toryi, ale rodzina przeprowadziła się do Bolesławca, 
gdzie spędził dzieciństwo i młodość. W latach 1954-
1961 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1. Miał 
zamiar kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Bolesławcu, ale jego rodzice zasugerowali, 
że lepiej iść do Technikum Górnictwa Rud i zdobyć 
nieźle płatny zawód. Technikum tamtych lat pod 
patronatem Zakładów Górniczych „Konrad” było 
szkołą dającą również niezłe przygotowanie z przed-
miotów ogólnokształcących, a zwłaszcza humani-
stycznych, nie odbiegających programowo od LO. 
Maturę zdał w 1966 r., ale nie podjął pracy w kopalni, 
tylko zdał egzamin do Szkoły Oficerskiej w Pile. Już 
jako podchorąży zorientował się, że nie jest to jego 
miejsce, również ze względów zdrowotnych. Złożył 

raport o rezygnacji z dalszego kształcenia w pod-
chorążówce, ale musiał jednak odbyć w tej szkole, 
jako pisarz sztabowy, zasadniczą służbę wojskową. 
W 1968 r. wrócił do Bolesławca, wyciągnął dyplom 
ukończenia technikum górniczego i rozpoczął pracę 
jako pracownik fizyczny i mistrz zmianowy w żwi-
rowni w Bolesławcu (ówczesne Zielonogórskie Za-
kłady Eksploatacji Kruszywa przy ul. Granicznej). 
Marzył jednak o innym zajęciu, ciągnęło go bowiem 
do humanistyki i dlatego w 1970 r. zdał egzamin 
wstępny i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwer-
sytecie we Wrocławiu. Stwierdził, że to było jego 
miejsce. Poznawał ludzi, środowisko polonistyczne  
i kulturalne oraz atmosferę ówczesnego akademic-
kiego Wrocławia. Po dyplomie w 1975 r. zastanawiał 
się nad miejscem pracy. Do szkolnictwa jakoś go 
nie ciągnęło. Jako magister polonistyki dostał pracę  
w Centrali Rybnej jako komendant straży przemy-
słowej. 

W 1980 r. wyjechał do Berlina Zachodniego, by 
zarobić na mieszkanie i otrzeć się o „wielki świat”, 
ale w lipcu 1981 r. powrócił do kraju z nadzieją, że 
coś się tu zmienia. Zainteresowania kierowały go  
w stronę dziennikarstwa, wydawania książek i publi-
kacji literackich. Początkiem realizacji marzeń była 

Od lewej: Igor Śmiałowski, Andrzej Drawicz, Jan Stolarczyk 
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praca w studenckim klubie i wrocławskim teatrze 
Kalambur - został redaktorem działu wydawniczego. 
Kalambur to historia teatru studenckiego, to wręcz 
instytucja kulturalna działająca od 1957 r. Pracował 
tam w latach 1983-1986. Był twórcą Galerii Literac-
kiej Młodych - z jego inicjatywy zredagowano kilka-
naście tomików poetyckich początkujących młodych 
poetów. Był to ważny wstęp do jego głównej pracy, 
jaką było objęcie w 1987 r. funkcji redaktora naczel-
nego Wydawnictwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. 
Razem z Andrzejem Adamusem, tworzyli Wydaw-
nictwo Dolnośląskie od podstaw. Tak to wspominał 
w czasopiśmie „Topos”: „Najważniejsza była wspól-
na deklaracja, na ile to możliwe ciąć ataki z lewej  
i prawej flanki, być niezależnym od nacisków, zdo-
być szybko kilku świetnych autorów, wymyśleć ja-
kieś własne serie, aby Wydawnictwo Dolnośląskie 
- niosąc w sobie nazwę regionu - nie utknęło w regio-
nalizmie. Pamiętam, że Ministerstwo przyznało nam 
40 ton papieru, co nie było aż tak wiele, ale był to do-
bry początek. Muszę przyznać, że Andrzej Adamus 
okazał się ambitnym wydawcą i lojalnym szefem. To 
był piękny pionierski okres.” 

Po śmierci A. Adamusa Jan Stolarczyk był ini-
cjatorem konkursu prozatorskiego jego imienia. Wy-
dawnictwo Dolnośląskie musiało wydawać książki, 
żeby zarabiać. Na szczęście dla nas były to jasne lata 
głodu książki - wspominał. Zaczęto wydawać zna-
ne później serie książkowe: „A to Polska właśnie”, 
„Biblioteka Klasyki” czy „Biblioteka Pisarzy Ży-
dowskich”. Poprawiły się wyniki finansowe, co po-

zwoliło na kupowanie praw zagranicznych autorów. 
Pojawiły się następne serie dla młodzieży: „Tajemni-
ca zwierząt”, „Tak żyli ludzie”.

Działania te spowodowały, że w początkach trans-
formacji ustrojowej w 1991 r. Wydawnictwo Dolno-
śląskie jako pierwsze w Polsce zostało sprywatyzo-
wane, a udziały w nim przejęli pracownicy. Następne 
serie wydawnicze: „Krajobrazy cywilizacji”, „Cuda 
Polski”, „Poza horyzont” czy „Gotuj z Kuroniem” 
potwierdzały słuszność działań. Po utworzeniu gim-
nazjów wydano dla nich kolorową monografię pt. 
„Tego nie ma w podręczniku”. 

Wrocław miał to szczęście, że w mieście mieszka-
li i tworzyli pisarze i poeci z najwyższej półki w kra-
ju. Wydawnictwo Dolnośląskie wykorzystało moż-
liwość publikowania dzieł tych twórców. Akces do 
wydawnictwa złożył Tadeusz Różewicz i współpraca 
z nim trwała aż do śmierci poety. Jan Stolarczyk na-
tomiast jako redaktor naczelny spowodował, że kon-
takty wydawnicze powoli stawały się nie tylko służ-
bowymi, ale pomiędzy nim a poetą powstała więź, 
którą można nazwać przyjacielską. W wywiadzie dla 
czasopisma „Topos” Jan Stolarczyk zapytany przez 
Wojciecha Kassa czy jest osobistym sekretarzem 
Tadeusza Różewicza, powiedział: „Nie podpisałem 
kontraktu, nie odbieram pensji sekretarza. To jest 
rodzaj sympatycznego porozumienia, symbiozy, 
szczególnej więzi łączących niektórych wydawców  
i pisarzy. Nic wielkiego, a coś wyjątkowego, na 
pewno ważnego. Pan Tadeusz czyta mi swoje nowe 
wiersze, zleca różne literackie sprawy do załatwienia, 

Wisława Szymborska z Janem Stolarczykiem
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jeździmy na spotkania autorskie… On wie, że może 
na mnie liczyć, ja mam wgląd w jego światy. Jest 
człowiekiem pozbawionym typowego dla ludzi sztu-
ki egoizmu.” Jan Stolarczyk cieszył się zaufaniem 
poety, gdyż chciał i umiał słuchać, a także rozmawiał  
z T. Różewiczem jak ze zwykłym człowiekiem. Poeta 
często czytał mu swoje wiersze i dawał do przeczyta-
nia rękopisy. Gdy okazywało się, że brakuje jakiegoś 
słowa, Jan słyszał To sobie dopisz i zanieś do wy-
dawnictwa. Pan Stolarczyk wspomina wspólne spa-
cery po parku i do ZOO, wyjazdy w Karkonosze i do 
innych miast europejskich. T. Różewicz w Karpaczu 
odwiedzał twórcę Pantomimy Wrocławskiej Henry-
ka Tomaszewskiego, z którym był zaprzyjaźniony  
i z tej okazji napisał wiersz: „W gościnie u Henryka 
Tomaszewskiego w Muzeum Zabawek” 

(…) Staliśmy na śniegu 
dwaj uśmiechnięci chłopcy
zatrzymani w biegu - 
w biegu do czego?
może do radości a może … 
do Boga który nie gra w kości 
Kontakty Jana Stolarczyka z Tadeuszem Różewi-

czem trwały 27 lat, aż do śmierci poety, który został 
pochowany w Karpaczu przy Świątyni Wang, obok 
H. Tomaszewskiego. Jan Stolarczyk redagował i wy-
dał wszystkie nowe tomiki poety oraz jego „Utwory 
zebrane” w 12 tomach. Można by postawić pytanie: 
kto jest dziś największym znawcą twórczości T. Ró-
żewicza? Odpowiedzi próbowano szukać 18 wrze-
śnia 2016 r. podczas otwarcia Domu Literatury we 
Wrocławiu, gdzie odbyła się ważna dyskusja pt. „Wo-
kół Różewicza”. Brali w niej udział wybitni znawcy 

twórczości poety: prof. Wojciech Browarny z Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Maria Dębicz wielolet-
nia dyrektor artystyczny Teatru Polskiego, w którym 
wystawiano większość sztuk T. Różewicza, Adam 
Hawałej - fotografik portretujący poetę oraz Jan Sto-
larczyk, którego dorobek współpracy z Różewiczem 
jest wyjątkowy ze względu na bardzo bliskie kontak-
ty z poetą. Jan Stolarczyk jest niezwykle skromnym 
człowiekiem, ale czasem barwnie opowiada o zacho-
waniach poety, ciekawostkach z jego życia, przytacza 
też wiele niepublikowanych szczegółów, a niezwykle 
cenne jest to, że mówi z dużą życzliwością i szacun-
kiem o poecie - swoim przyjacielu. Jan Stolarczyk 
pracując przez wiele lat z T. Różewiczem był jedno-
cześnie obserwatorem jego kontaktów z Czesławem 
Miłoszem. Znali się oni jeszcze z okresu przedwojen-
nego, spotkali się w 1949 r. w Krakowie, w 1957 r.  
w Paryżu, a później T. Różewicz rzadko słyszał  
o Miłoszu, ale na swoim biurku często trzymał jego 
poezje. W wiele lat po przyznaniu Cz. Miłoszowi Na-
grody Nobla T. Różewicz zadedykował mu wiersz 
„poeta emeritus”. Jan Stolarczyk ofiarował T. Ró-
żewiczowi „Gucia zaczarowanego”, do którego (na 
prośbę Pana Jana) Cz. Miłosz napisał wstęp. 

Następnym autorem, którego edycję Jan Stolar-
czyk przygotowywał w Wydawnictwie Dolnośląskim 
i z którym zaprzyjaźnił się, był Tymoteusz Karpo-
wicz, mieszkający w Chicago w USA i we Wrocła-
wiu. Wspomina, że jego kontakty z Karpowiczem 
miały szczególny charakter: „Tymoteusz Karpowicz 
jest mi bliską osobą, jak ktoś z rodziny. Mieszkałem 
w Jego mieszkaniu przez wiele lat i opiekuję się do-
mem do dzisiaj. Pisaliśmy do siebie często, rozma-

Na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, od lewej: Eugeniusz Get-Stankiewicz, Czesław Miłosz, Andrzej Zawada, Jan Stolarczyk, 
Wrocław 1997 r., fot. Janusz Stankiewicz
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wialiśmy telefonicznie. Trzykrotnie przylatywał 
do Wrocławia. Wydanie Jego „Dzieł wybranych” 
uważam za swój obowiązek wdzięcznej pamięci” 
(wywiad w „Toposie”). Od 2008 r. Jan Stolarczyk 
rozpoczął porządkowanie wrocławskiego archiwum 
poety. Wspomina o tym, że mimo, iż mieszkał przez 
wiele lat w domu Karpowicza, nigdy nie zaglądał do 
zawartości archiwum, które mieściło się w suterenie. 
Dopiero po śmierci poety (2005 r.), gdy postanowił, 
że należy wydać jego cały dorobek twórcy, zaczął 
przeglądać zgromadzone papiery. Był zaskoczony, że 
ocalało tak dużo rękopisów, listów, wierszy pisanych 
jeszcze w Wilnie. Jan Stolarczyk w przytaczanym już 
czasopiśmie „Topos” wspomina o siedmiu najwspa-
nialszych latach we Wrocławiu, które spędzał u Marii 
i Tymoteusza Karpowiczów na ul. Krzyckiej. Żałuje, 
że nie nagrywał rozmów z Panem Tymkiem. Materia-
ły z domowego archiwum i dostarczone z USA 300 
pudeł z dokumentami pozwolą na uporządkowanie 
spuścizny T. Karpowicza. Od 2008 r. Jan Stolarczyk, 
wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocła-
wiu, pracuje nad wydaniem „Dzieł zebranych” Ty-
moteusza Karpowicza.

Jan Stolarczyk to bystry obserwator i świetny ga-
wędziarz. Niezwykle ciekawe są jego wspomnienia 
o dwóch wyżej wymienionych poetach, którzy zna-
li swoją twórczość i mimo, że nie było między nimi 
wielkiej zażyłości, cenili się wzajemnie, a czasami 
nawet spotykali się. 

W 1991 r. Jan Stolarczyk spotkał się w Paryżu ze 
Zbigniewem Herbertem. Początkowo kontakty mię-
dzy nimi były bardzo ostrożne, ponieważ Z. Herbert 
powoli przyzwyczajał się do nowych znajomości.  
J. Stolarczyk podjął nieśmiałą próbę przekonania 
poety, aby zgodził się na wydanie przez Wydawnic-
two Dolnośląskie „Poezji zebranych” oraz nowe-
go tomu „Rovigo”. Spotykali się później na krótko  
w Warszawie, prowadzili rozmowy telefoniczne, pi-
sali listy, ale nie udało się przekonać poety do cało-
ściowego wydania jego utworów. Pan Stolarczyk po-
stanowił, że wydadzą wszystkie tomiki w osobnych 
woluminach. Po powrocie Z. Herberta z Paryża do 
Warszawy, kontakty z Janem Stolarczykiem mocno 
się zacieśniły. Redaktor odwiedzał chorującego poetę  
i tak o tym wspomina: „Dzwoniłem, uchylały się 
okna i słyszałem zaśpiew „czy te oczy mogą kłamać 
czy nie?” Odpowiadałem „o nie, o nie”. Drzwi się 
otwierały i zaczynały się długie rozmowy. Czułem 
duchowe powinowactwo z nim. Na kilka miesię-
cy przed śmiercią poety zadzwoniła pani Katarzy-

na Herbertowa, że mąż chciałby się ze mną zoba-
czyć. Pan Zbigniew już dawno nie opuszczał łóżka,  
a w dodatku mówił prawie niesłyszalnym szeptem… 
Na pożegnanie otrzymałem od niego wydruk kom-
puterowy ostatniego tomiku jego wierszy pt. „Epilog 
burzy”, który ukazał się tuż przed śmiercią poety.” 

Jan Stolarczyk to nie tylko wydawca. Jest także 
autorem wielu tekstów krytycznych i recenzji literac-
kich drukowanych w czasopismach: „Twórczość”, 
„Odra”, „Topos”, „Znak”, „Student”, „Nowa Okolica 
Poetów”. Pracując nad uporządkowaniem spuścizny 
literackiej po Tymoteuszu Karpowiczu współpracuje 
z prof. dr hab. Andrzejem Zawadą we wrocławskim 
Domu Literatury z siedzibą przy Przejściu Garncar-
skim 2. 

W 2016 r. rozpoczął nowy etap w życiu - prze-
szedł na emeryturę (nazywaną dowcipnie „stypen-
dium ZUS”). Nie znaczy to jednak, że zaprzestał 
działalności - pełnił przez kilka ostatnich lat funkcję 
przewodniczącego ogólnopolskiego konkursu po-
etyckiego „Orfeusz”, uczestniczy też w innych tego 
typu konkursach poetyckich czy literackich i porząd-
kuje spuściznę po T. Różewiczu. 

Bolesławiec zawsze był w centrum jego zainte-
resowania. Bywał i bywa w naszym mieście często 
przy różnych okazjach. Współpracował z właścicie-
lami Księgarni Agora - Józefą i Markiem Witasami 
nie tylko proponując im sprzedaż książek wydawa-
nych przez jego firmę, ale pomagał również w zor-
ganizowaniu w Bolesławcu spotkania z Tadeuszem 
Różewiczem, na które przyszło bardzo wielu miesz-
kańców naszego miasta i tych młodych, i tych, dla 
których czytanie dzieł Różewicza było wyborem,  
a nie koniecznością. W 2000 r. przyjechał również  
z Tymoteuszem Karpowiczem do księgarni Witasów, 
gdzie poeta podpisywał swoją nową książkę. Była to 
duża zasługa J. Stolarczyka przywieźć do Bolesław-
ca na spotkanie z czytelnikami dwóch tak wybitnych 
poetów. Pan Jan nie traci też kontaktów z dawny-
mi kolegami. Raz w roku przyjeżdża na spotkanie  
z nimi, aby powspominać lata szkolne, miasto swojej 
młodości i jak zawsze stwierdza, cieszy się, że miasto 
bardzo się zmieniło i jest coraz ładniejsze. 

Podsumowując działalność edytorską i zaintere-
sowania Jana Stolarczyka można zacytować trafiają-
cą w sedno jego osobowości sentencję C.K. Norwi-
da „Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie: Poezja  
i dobroć.”

Zygmunt Brusiło  
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III Komunikaty

Organizatorzy konferancji naukowej „Bolesławianie - nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”

W dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu 
odbyła się konferencja naukowa „Bolesławianie - 
nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego 
Dolnego Śląska.”. W czasie dwóch dni obrad wygło-
szono 32 referaty przygotowane przez wykładowców 
uniwersyteckich, w tym historyków, muzealników, 
archiwistów oraz studentów i pasjonatów, którzy po-
ruszali rozmaite zagadnienia dotyczące powojennej 
historii tzw. „Ziem Odzyskanych”.  

Przez pierwszy dzień konferencja odbywała się 
w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Zaproszo-
nych gości przywitali Prezydent Miasta Bolesławiec 
- Piotr Roman i dyrektor Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu - dr Janusz Gołaszewski. Pierwszy 
blok wystąpień przygotowali przedstawiciele bole-
sławieckich Stowarzyszeń i grup osadników. Dzia-
łalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich omówiła prezes Barbara 
Smoleńska, Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, 
ich Potomków oraz Przyjaciół - prezes Halina Wa-

niak, grupy reemigrantów z Francji - Kamilla Dudek, 
Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 
im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich - prezes Grzegorz 
Jankowski. 

Prelekcję wprowadzającą w tematykę budowania 
tożsamości lokalnej Bolesławca wygłosił Sekretarz 
miasta - Jerzy Zieliński. Ponadto referaty przedsta-
wili wykładowcy Wydziału Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: 
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. dr hab. Le-
szek Ziątkowski, dr hab. Joanna Nowosielska-So-
bel, dr hab. Filip Wolański. Głos zabrali pracownicy 
Biblioteki UWr dr Dariusz Przybytek i dr Grzegorz 
Sobel. Wypowiedzieli się studenci i doktoranci tejże 
uczelni: Kamilla Jasińska i Natalia Kotrys, a także: 
prof. dr hab. Piotr Pałys (Państwowy Instytut Nauko-
wy - Instytut Śląski w Opolu), dr Rafał Nowakowski 
(Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go), Zygmunt Brusiło (Towarzystwo Miłośników 
Bolesławca), Krzysztof Rajczakowski (Muzeum Ce-
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ramiki w Bolesławcu) i Adam Baniecki (Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu).

Drugi dzień konferencji odbył się w siedzibie 
Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział  
w Bolesławcu. Referaty wygłosili: Zdzisław Abra-
mowicz (ZHP Bolesławiec), dr Edmund Maliński (re-
daktor „Rocznika Bolesławieckiego”), Mariusz Ol-
czak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Maria  
Subik (Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesław-
cu), Anna Bober-Tubaj i Agata Bojanowska (Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu), Barbara Grzybek 
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział  
w Bolesławcu), Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwo-
we we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze), Kata-
rzyna Uczkiewicz (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), 
a także wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego: 
prof. dr hab. Rościsław Żerelik i dr Barbara Tech-
mańska oraz doktoranci tejże uczelni: Kamil Frącz-
kiewicz, Joanna Wolska, jak również jej studenci: 
Marta Łobacz i Angelika Perz. Dopełnieniem kon-

ferencji była wystawa fotograficzna przygotowana 
przez Barbarę Schutty (Uniwersytet Wrocławski), 
poświęcona współczesnemu obrazowi Bolesławca  
i Dolnego Śląska.

Organizatorami konferencji byli: Pracownia 
Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Muzeum Ceramiki w Bo-
lesławcu, Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocła-
wiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział  
w Bolesławcu oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury-
-Międzynarodowe Centrum Ceramiki. 

Materiały pokonferencyjne pod redakcją: A. Bo-
ber-Tubaj, dr hab. J. Nowosielskiej-Sobel i prof. dr 
hab. G. Straucholda zostały wydane pod koniec 2016 r.  
pod wspólnym tytułem „Bolesławianie - nie przybyli 
znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Ślą-
ska”.

Joanna Nowosielska-Sobel

Uczestnicy konferancji naukowej „Bolesławianie - nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”
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Honorowy Obywatel Miasta Bolesławiec - Krystyna Gay-Kutschenreiter

Urodziła się w Łodzi w 1936 r. Studiowała na Wy-
dziale Artystycznym Uniwersytetu im. M. Koperni-
ka w Toruniu oraz na Wydziale Ceramiki Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na którym w 1961 r. 
uzyskała dyplom w pracowni prof. Rudolfa Krzyw-
ca. Od 1962 r. jest członkiem Związku Polskich Ar-

tystów Plastyków. Zajmuje się ceramiką unikatową  
i rzeźbą ceramiczną. Jej twórczość prezentowana 
była na wielu wystawach indywidualnych i zbioro-
wych w kraju i zagranicą. Wielokrotnie uczestniczyła 
też w plenerach artystycznych, a jej prace znajdują 
się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w Polsce 
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i poza granicami kraju. 
Ponad 30 lat (od 1. października 1964 r. do  

31. sierpnia 1998 r.) zajmowała się kształceniem kadr 
dla przemysłu ceramicznego w klasie ceramiki w Za-
sadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im majora H. Suchar-
skiego w Bolesławcu. Za tę działalność otrzymała 
Złoty Krzyż Zasługi. 

W latach 1990-2005 pełniła funkcję komisarza ar-
tystycznego Ogólnopolskich Plenerów Ceramiczno-
-Rzeźbiarskich w Bolesławcu, które z Jej inicjatywy 
i pod Jej kierunkiem zostały przekształcone w 1996 r. 
w Międzynarodowe Plenery Ceramiczno-Rzeźbiar-
skie, a do Bolesławca zapraszano artystów z całego 
świata: USA, Kanady, Izraela, Australii, Argentyny, 
Zairu, Anglii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Turcji, Fran-
cji, Bułgarii, Czech, Słowacji, Holandii, Danii, Szwe-
cji, Kazachstanu, Białorusi, Azerbejdżanu, Armenii, 
Estonii, Ukrainy, Litwy, Korei Południowej, Tajwa-
nu, Japonii oraz Polski (łącznie z 29 państw). Zmiana 
formuły Plenerów dotyczyła nie tylko otwarcia na 
ceramików z innych krajów i zwiększenia ilości za-
praszanych artystów, ale też intensywnej działalności 
wystawienniczej, dzięki której zorganizowano ponad 
50 wystaw poplenerowych w kraju i za granicą. Kry-
styna Gay-Kutschenreiter była kuratorem wystaw  
w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, a także we: 
Wrocławiu (Zakład Narodowy im. Ossolińskich; 
Biuro Wystaw Artystycznych; Galeria Sztuki i Ce-
ramiki; Muzeum Miejskie), Jeleniej Górze (Biuro 
Wystaw Artystycznych; Muzeum Karkonoskie), 
Sieradzu (Biuro Wystaw Artystycznych), Warsza-
wie (Centrum Edukacyjno-Kulturalne „Łowicka”), 
Krakowie (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; 
Pałac Sztuki), Legnicy (Galeria Sztuki), Bolkowie 
(Zamek), Zgorzelcu (Galeria Ośrodka Kultury), Po-
znaniu (Muzeum Narodowe; Galeria Sztuki Współ-
czesnej Profil), Chorzowie (Miejska Galeria Sztuki) 
oraz w Görlitz (Kulturhistorisches Museum), Pir-
nie (Stadtmuseum), Miśni (Stadtmuseum Meißen), 
Dreźnie, Pradze (Galeria Instytutu Polskiego) i Če-
skym Krumlovie (Zamek). 

Dzięki inicjatywie Krystyny Gay-Kutschenre-
iter corocznie wydawany katalog poplenerowy zy-
skał jednorodną szatę graficzną, tworząc ciekawą 
serię prezentującą dorobek artystyczny uczestników 
plenerów oraz wykonane podczas konkretnego ple-
neru prace. Zaprosiła do współpracy przy wydawa-
niu katalogów uznanego artystę, autora zdjęć prof. 
Czesława Chwiszczuka, a słowo wstępne do katalo-

gów pisali znawcy sztuki i muzealnicy: Irena Huml, 
Ariadna Sarnowicz, Zofia Gebhard, Ewa Han, Bog-
dan Górecki, Barbara Banaś, Maria Jeżewska, Bar-
bara Rejwerska oraz Katarzyna Żak. Zmiana formuły 
Plenerów dotyczyła też spraw organizacyjnych oraz 
wprowadzenia wielu działań artystycznych podczas 
pobytu artystów w Bolesławcu: spotkań autorskich, 
happeningów, budowy i rozpalania pieców - węgier-
skiego oraz raku, a także wielu działań artystycznych 
w przestrzeni miejskiej. Pełniła również funkcję ku-
ratora i głównego koordynatora podczas obchodów 
40-lecia i 50-lecia Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiar-
skich. W 2004 r. Międzynarodowe Plenery Cera-
miczno-Rzeźbiarskie zostały uhonorowane prestiżo-
wą nagrodą Dolnośląski Klucz Sukcesu. Przez wiele 
lat należała do Rady Muzeum przy bolesławieckim 
Muzeum Ceramiki, a obecnie pełni także funkcję ju-
rora w procedurze kwalifikacyjnej Międzynarodowe-
go Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. 

Wystawy indywidualne:
• 1983 Rzeźba ceramiczna, Zamek Książąt Pomor-

skich, Szczecin
• 1984 Rzeźba ceramiczna, Muzeum Ceramiki, Bo-

lesławiec 
• 1987 Ceramika, Galeria „Plastyki”, Kraków  

1989 Kuby i Ażury, Muzeum Ceramiki, Bolesła-
wiec 

• 1989 Ceramiczne Impresje, Galeria „Empik”, Je-
lenia Góra 

• 1991 Ceramika, Muzeum Okręgowe, Gorzów 
Wielkopolski 

• 1991 Przeplatanie, Galeria Bolesławieckiego Ośrod-
ka Kultury, Bolesławiec 

• 1991 Przeplatanki, Miejski Dom Kultury, Zgorzelec  
1992 Ceramika i rzeźba, Galeria „Vitroart”, Świdni-
ca 

• 2001 Magia drzewa I, Muzeum Ceramiki, Bolesła-
wiec

• 2002 Magia drzewa II, Dom Jakuba Böhme, Zgo-
rzelec

• 2005 Asocjacje, Galeria Promocja, Jelenia Góra 
• 2006 A capriccio, Galeria „Format” Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej, Bolesławiec 
• 2007 TAK - ceramika, Dom Jakuba Böhme, Zgorze-

lec
• 2008 Przeciwstawienie doskonałe, Galeria MM, 

Chocianów
• 2009 Klatki - rzeźba ceramiczna, Galeria „Na Pię-

trze”, Zabierzów
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Rzeźba ceramiczna autorstwa Krystyny Gay-Kutschenreiter
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Wystawa prac Krystyny Gay-Kutschenreiter, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 2013 r.

Wernisaż wystawy „Wielorakość” Krystyny Gay-Kutschenreiter, Ratusz w Bolesławcu 2016 r. 
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• 2009 Klatki - reperkusje, Muzeum Regionalne,  
Myślenice

• 2009 Wokół struktury - wystawa wspólna z Anną 
Stawiarską, Galeria Krzeszowickiego Ośrodka 
Kultury w Pałacu Vauxhall, Krzeszowice

• 2010 Fluktuacje, Galeria Bolesławieckiego Ośrod-
ka Kultury-Międzynarodowego Centrum Cerami-
ki, Bolesławiec

• 2013 Ogrody - wystawa wspólna z Januszem Mo-
niatowiczem (fotografia), Muzeum Ceramiki, Bole-
sławiec 

• 2014 Ogród Tajemnic - wystawa wspólna z Janu-
szem Moniatowiczem (fotografia), Muzeum Przy-
rodnicze, Jelenia Góra

Wystawy zbiorowe:
• 1965 Wystawa Rzeźby - II Plener Dolnośląski  

- Ziębice, Muzeum Śląskie, Wrocław
• 1966 Wystawa Rzeźby i Form Ceramicznych  

- III Plener Dolnośląski - Bolesławiec, Muzeum 
Architektury i Odbudowy, Wrocław

• 1967 Wystawa Rzeźby i Form Ceramicznych  
- IV Plener Dolnośląski - Bolesławiec, Salon BWA, 
Wrocław

• 1967 Wystawa Zakupów Muzeum Śląskiego, Mu-
zeum Śląskie, Wrocław

• 1967 Polska Sztuka Użytkowa, Wrocław
• 1968 Wystawa Okręgowa - Malarstwo, Rzeźba, 

Grafika, Muzeum Śląskie, Wrocław 
• 1968 Wystawa Rzeźby - V Plener Dolnośląski - 

Bolesławiec, Salon BWA, Wrocław 
• 1968 Ceramika i Szkło Polskie, Muzeum Śląskie, 

Wrocław 
• 1969 VI Rzeźbiarski Plener Dolnośląski, Muzeum 

Architektury i Odbudowy, Wrocław
• 1969 Polska Sztuka Użytkowa, Wrocław
• 1970 Plenery Dolnośląskie 1970. Prace plenerowe  

z lat 1963-1970, Muzeum Architektury i Odbudo-
wy, Wrocław

• 1972 I Wystawa Plastyków Bolesławieckich, Mu-
zeum Ceramiki, Bolesławiec

• 1972 Plastyka Zagłębia Miedziowego, Muzeum 
Miejskie, Legnica

• 1973 Plastyka Zagłębia Miedziowego, Muzeum 
Miejskie, Legnica

• 1973 II Wystawa Plastyków Bolesławieckich,  
Bolesławiec

• 1973 Międzynarodowa Wystawa Ceramiki, Pałac 
Opatów, Gdańsk-Oliwa

• 1974 Prezentacje, Muzeum Architektury, Wrocław 

1976 Prezentacje, Muzeum Architektury, Wrocław
• 1976 Prezentacje Środowiska Jeleniogórskiego,  

Salon BWA, Jelenia Góra
• 1977 Wystawa Sztuki Wrocławskiej, Galeria Sztu-

ki Współczesnej „Awangarda”, Wrocław
• 1977 Prezentacje Środowiska Jeleniogórskiego,  

Salon BWA, Jelenia Góra
• 1978 Prezentacje Środowiska Jeleniogórskiego, 

Salon BWA, Jelenia Góra
• 1979 Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych-Książ
• 1979 Prezentacje Środowiska Jeleniogórskiego, 

Salon BWA, Jelenia Góra
• 1980 Prezentacje Środowiska Jeleniogórskiego, 

Salon BWA, Jelenia Góra 
• 1983 Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych-Książ
• 1983 Panorama Sztuki Jeleniogórskiej, Szczecin
• 1984 Prezentacje Środowiska Jeleniogórskiego, 

Salon BWA, Jelenia Góra
• 1984 Panorama Sztuki Jeleniogórskiej, Muzeum 

Ceramiki, Bolesławiec 
• 1985 Aktualności Plastyki Dolnośląskiej, Wrocław
• 1985 Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych-Książ
• 1985 Rzeźba Dolnośląska, Muzeum Architektury, 

Wrocław 
• 1986 Okręgowa Wystawa Plastyki, Wrocław
• 1986 Prezentacje Środowiska Jeleniogórskiego, 

Salon BWA, Jelenia Góra
• 1987 Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych-Książ
• 1987 Rzeźba Dolnośląska, Muzeum Architektury, 

Wrocław 
• 1988 Prezentacje Środowiska Jeleniogórskiego,  

Salon BWA, Jelenia Góra
• 1988 Aktualności Plastyki Dolnośląskiej, Wro-

cław1988 Okręgowa Wystawa Plastyki, Warszawa
• 1989 Biennale Ceramiki Polskiej, Wałbrzych-Książ 

1992 Kontynuacje, Galeria Sztuki Współczesnej 
„Awangarda”, Wrocław

• 1992 III Wystawa Plastyków Bolesławieckich, Bo-
lesławiec

• 1992 V Triennale Rzeźby Religijnej, Galeria „Pro-
pozycje”, Kraków

• 1992 Ceramika Polska XX wieku, Muzeum Naro-
dowe, Wrocław 

• 1993 IV Wystawa Plastyków Bolesławieckich, Bo-
lesławiec

• 1997 XX Lat Galerii Sztuki BWA w Je-
leniej Górze, Salon BWA, Jelenia Góra  
1997 Plastyka Artystów Euroregionu Nysa, Mu-
zeum Regionalne, Jawor

• 1998 Po Pięćdziesiątce, Muzeum Historyczne - Ar-
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senał, Wrocław
• 1999 Po Pięćdziesiątce, Stargard 
• 2001 Ciąg Dalszy - Ceramika 2001, Muzeum Hi-

storyczne - Arsenał, Wrocław
• 2002 Ceramika, Salon Artystyczny MDK, Cho-

dzież
• 2002 Ceramika Polska z okresu Odwilży 1956-65, 

Muzeum Narodowe, Wrocław 
• 2003 Ceramika, Salon Artystyczny MDK, Cho-

dzież 
• 2003 Wystawa Rzeźby, Muzeum Narodowe, Po-

znań
• 2004 Ceramika i Szkło Polskie XX wieku, Mu-

zeum Narodowe, Wrocław 
• 2004 Artyści-Muzeum. Sztuka ziemi i ognia, Mu-

zeum Ceramiki w Bolesławcu
• 2007 Ceramiczna Gwiazdka czyli różne oblicza 

Ceramiki, dawna Fabryka Norblina, Oddział Mu-
zeum Techniki, Warszawa

• 2008 X Triennale Rzeźby Religijnej, Pałac Sztuki, 
Kraków

• 2009 Artyści Ziemi Bolesławieckiej, Muzeum Ce-
ramiki, Bolesławiec

• 2011 Wystawa z okazji Jubileuszu 100-lecia ZPAP, 
Galeria BWA Szkła i Ceramiki, Wrocław

• 2014 50 lat Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich 
- wystawa jubileuszowa, Muzeum Ceramiki, Bole-
sławiec 

Plenery: 
• 1977 Ziębice
• 1964-2004, 2006, 2007, 2010 Ogólnopolskie i Mię-

dzynarodowe Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie, 
Bolesławiec 

• 1993 Stare Gronowo
• 2002, 2003 Porcelana, Chodzież 

Wystawy poplenerowe: 
Bolesławiec, Bolków, Jelenia Góra, Słupsk, Sieradz, 
Wrocław, Warszawa, Kraków, Legnica, Poznań, 
Chorzów, Gniezno, Drezno, Pirna, Waldenburg, Pra-
ga, Česka Lipa, Česky Krumlov

 Wystawy zagraniczne:
• 1980, 1986, 2005 Drezno (Niemcy) 
• 1987 Malmö (Szwecja) 
• 1993 Mozyr (Białoruś) 
• 1993, 2000 Pirna (Niemcy) 
• 1994 Siegburg (Niemcy) 
• 1995 Monachium (Niemcy) 

• 1996 Markersdorf (Niemcy) 
• 2003-2005 Wiedeń (Austria) 
• 2005 Česky Krumlov (Czechy)
• 2005 Praga (Czechy)
• 2007 Česka Lipa (Czechy)

Nagrody i odznaczenia: 
• 1983 Nagroda Naczelnika Miasta Bolesławiec
• 1994 Odznaka Ministra Kultury i Sztuki - Zasłużo-

ny Działacz Kultury
• 1998 Nagroda Wojewody Jeleniogórskiego
• 1999 Złota odznaka Związku Polskich Artystów 

Plastyków
• 2004 Nagroda Prezydenta Miasta Bolesławiec
• 2016 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria 

Artis”

Prace w zbiorach:
Muzeum Narodowych: we Wrocławiu i Poznaniu, 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ce-
ramiki, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA 
w Jeleniej Górze, Kunstforum Piaristen w Wiedniu 
(Austria) oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za 
granicą.

Anna Bober-Tubaj, Barbara Glinkowska

Krystyna Gay-Kutschenreiter
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Honorowy Obywatel Miasta Bolesławiec - ks. Józef Gołębiowski

Ks. prałat Józef Gołębiowski urodził się 1 wrze-
śnia 1941 r. Po ukończeniu Metropolitarnego Wyż-
szego Seminarium Duchownego we Wrocławiu 
21 czerwca 1969 r. święceń prezbiteriatu udzielił mu 
w katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu ów-
czesny metropolita wrocławski Bolesław Kominek. 
26 czerwca 1995 r. otrzymał godność prałata. 

Został skierowany do Bolesławca w czerwcu 
1981 r. do budowy nowej świątyni, którą zainicjował 
ks. prałat Władysław Rączka. Najpierw postawiono 
kaplicę, w której już 1 września odprawiono pierw-
szą Mszę św. 12 września 1982 r. odbyła się pierwsza 
uroczystość - poświęcenie placu budowy przez ks. ar-
cybiskupa Henryka Gulbinowicza, metropolitę wro-
cławskiego. 1 lutego 1983 r. uroczyście ogłoszono 
powstanie w Bolesławcu nowej parafii pw. Chrystusa 
Króla, która liczyła wówczas 5678 osób. W 1996 r.  
z inicjatywy mieszkańców i ks. proboszcza zmienio-
no nazwę ul. Władysława Broniewskiego, przy której 
miał stanąć kościół na ul. Jana Pawła II. Dzięki upo-
rowi i wytrwałości ks. Józefa Gołębiowskiego i mo-
bilizacji mieszkańców mimo wielkich trudności, pro-
wadzono prace budowlane. Budowa świątyni stała 
się dla ludzi okazją do manifestowania swojej wiary, 

patriotyzmu i oporu wobec władz komunistycznych. 
Ks. Józef Gołębiowski swoją postawą i zaangażowa-
niem dodawał siły i energii nie tylko miejscowym 
parafianom, ale także wielu innym mieszkańcom Bo-
lesławca, którzy gremialnie włączali się w prace przy 
budowie. Nie tylko kierował budową, ale i sam pra-
cował jako robotnik. Woził taczkami cegły i beton, 
brał udział w murowaniu i tynkowaniu, na własnych 
plecach nosił worki cementu i wapna, budował sza-
lunki i wykonywał inne prace pomocnicze. Angażo-
wał w budowę serce i duszę. 

Projekt zakładał wybudowanie czterech budyn-
ków: kościoła, domu parafialnego (katechetyczne-
go), wikarówki i proboszczówki. Zrealizowano trzy 
pierwsze, pod ostatni położono jedynie fundamenty. 
Prace były bardzo trudne, gdyż teren był bagnisty  
i konieczne było odwodnienie działki. Wykopano  
12 studni na głębokość 8 metrów i 5 płytszych - to 
właśnie na ich obudowie, jak na filarach wznosi się 
cała konstrukcja świątyni. 25 listopada 1983 r. odbyło 
się poświęcenie kamienia węgielnego. W 1984 r. roz-
poczęto budowę plebanii (wikarówki) i zalano fun-
damenty pod dom katechetyczny i kościół. W maju 
1985 r. zaczęto wznoszenie ścian świątyni i dokoń-
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czono fundamenty kościelnych wież. W listopadzie 
1985 r. ks. biskup Józef Pazdur poświęcił budynek 
plebanii, który już w roku następnym został oddany 
do użytku. Rozpoczęto również wznoszenie budynku 
katechetycznego. W listopadzie 1986 r. pojawiły się 
trudności - ściany kościoła zaczęły pękać. Wstrzyma-
no budowę. 65 ton cementu zakupionego do budowy 
było wadliwej jakości. Trzeba było rozebrać wieże  
i mury, ponieważ groziły zawaleniem. Sprawa trafiła 
do sądu i po trzech latach (1986-1989) zapadł wyrok, 
w wyniku którego parafia odzyskała jedynie 60% 
wartości szkód. Prace budowlane jednak nie ustały. 
Do pracy przychodziło codziennie 50-70 osób. Do-
kończono budowę domu katechetycznego, w 1988 r. 
rozebrano wieże i mury kościoła i zaczęto stawiać 
nowe. W sierpniu 1988 r. założono wiechę na koście-
le, dwa lata później kościół został przykryty dachem, 
na którym umieszczono 8-metrowy krzyż. 

23 listopada 1991 r. ks. kardynał Henryk Gulbino-
wicz poświęcił świątynię, a szczególne słowa uzna-
nia skierował do ks. Józefa, który od początku prowa-
dził dzieło budowy świątyni. W dowód uznania ks. 
Józef został uhonorowany tytułem kanonika. W tym 
uroczystym dniu odczytany został telegram Ojca św., 
w którym Jan Paweł II gratulował ukończenia dzieła 
i udzielił apostolskiego błogosławieństwa. 

W kolejnych latach ks. Józef Gołębiowski konty-
nuował prace związane z wykończeniem i wyposaża-
niem świątyni, zadbano też o teren wokół kościoła. 
Parafianie ufundowali Drogę Krzyżową, w 2001 r. 
zakupiono 26-głosowe organy, w 2003 r. umieszczo-
no w kościele figurę Chrystusa Króla Zmartwych-
wstałego, a jeszcze później chrzcielnicę. Na placu 
przed kościołem w 1998 r. usytuowano monumen-
talny pomnik Jana Pawła II. Z inicjatywy ks. Józefa 
Gołębiowskiego w 2000 r. wykonano również ka-
mienną figurę Chrystusa Króla, którą umieszczono 
przy wjeździe do Bolesławca od strony Legnicy oraz 
poświęcony został Krzyż Misyjny. W 2008 r. poma-
lowano dachy plebanii, domu katechetycznego i za-
krystii oraz Krzyż na kościele, a w 2015 r. wymuro-
wano dzwonnicę i zawieszono cztery dzwony, które 
zadzwoniły po raz pierwszy na Rezurekcji w 2015 r.

30 czerwca 2005 r. odbyło się uroczyste poświę-
cenie kościoła przez ks. biskupa legnickiego Stefana 
Cichego przy współudziale biskupa świdnickiego 
Ignacego Deca i biskupa pomocniczego legnickiego 
Stefana Regmunta, a 27 czerwca 2011 r. zostały spro-
wadzono relikwie świętego Jana Pawła II - w przyję-
ciu relikwii uczestniczył ks. biskup Stefan Cichy. 

Ks. Józef Gołębiowski niezwykle troszczył się 
o wspólnotę parafialną. Szczególnie uroczyście ce-
lebrowane są święta Bożego Narodzenia i Triduum 
Paschalne, uroczystość pierwszej komunii św. i Bo-
żego Ciała. Innym owocem duszpasterskiej pracy są 
dwa powołania kapłańskie i dwa zakonne. Organi-
zowane są pielgrzymki: m.in. na spotkanie z Ojcem 
św. (1983 Wrocław, 1996 Rzym, 1997 Legnica, 1999 
Bydgoszcz), do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  
w Krakowie-Łagiewnikach, dzieci pierwszokomunij-
nych na Jasną Górę. 

Przy parafii istnieje biblioteka, prowadzone są ka-
techezy i spotkania różnych grup. Na przykład działa 
grupa charytatywna i Towarzystwo Przyjaciół Wyż-
szego Seminarium Duchownego. W 1996 r. powstała 
w parafii Akcja Katolicka, która m.in. zorganizowała 
kolonie dla dzieci z terenów dotkniętych klęską po-
wodzi w 1997 r. i współorganizuje spotkania opłat-
kowe dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 
bolesławieckiego. W 2010 r. powołano Parafialny 
Zespół Caritas. Przeprowadzono wiele akcji charyta-
tywnych, m.in.: pomoc w wyposażeniu i zakupie ka-
retki reanimacyjnej (1993), dzieło pomocy polskim 
misjonarzom w środkach transportu (2008), zbiórkę 
dla ofiar trzęsienia ziemi na Haiti (2010). W 2014 
w Roku Wiary, który miał być okazją do składania 
świadectwa miłosierdzia - takie świadectwo złożyła 
wspólnota parafialna parafii Chrystusa Króla przez 
zebranie ofiar na wykopanie dwóch studni i pogłębie-
nie jednej w Kamerunie. Również w 2014 r. parafia 
uczestniczyła w Akcji św. Krzysztof 2014 - 1 gr za  
1 km (na rzecz środków transportu dla polskich misjo-
narzy). W 2015 r. ks. Józef Gołębiowski zaangażował 
się w pomoc dla pielgrzymów z Litwy w czasie ich 
pieszej Pielgrzymki Drogą Św. Jakuba: Góra Krzyży 
(Litwa) - Santiago de Compostela (Hiszpania). 

Na terenie parafii, liczącej niespełna 5000 osób, 
znajduje się kilka instytucji oświatowych, z który-
mi współpraca układa się bardzo dobrze oraz Woje-
wódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 
w którym ks. Gołębiowski jest kapelanem. Parafialny 
kościół ks. Józefa Gołębiowskiego jest otwarty dla 
wiernych przez cały dzień. 

Dla społeczności lokalnej Bolesławca i powiatu 
bolesławieckiego oraz dla kilkunastotysięcznej rze-
szy związkowców „Solidarności” ksiądz prałat Józef 
Gołębiowski należy do zaszczytnego grona księży 
nazywanych Kapelanami Solidarności. Jest znany  
z niezwykłej odwagi, pracowitości. Jest wielkim pa-
triotą, dla którego idea wolnej i suwerennej Polski była 
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Zdjęcia archiwalne z kroniki Parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla
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i jest do dzisiaj wartością nadrzędną. Już w 1981 r.,  
w czasie Mszy św. odprawianej na stadionie miejskim 
w Bolesławcu w intencji Ojczyzny przeprowadzona 
została pierwsza, publiczna zbiórka datków na rzecz 
budowy kościoła i budynków parafialnych nowopow-
stałej wówczas Parafii pw. Chrystusa Króla. W stanie 
wojennym, w kazaniach na Mszach św. głosił Słowo 
Boże uczące bolesławian miłości do Boga, Ojczy-
zny, do prawdy i uczciwości. To właśnie z inicjaty-
wy ks. Józefa Gołębiowskiego już 13 grudnia 1983 r. 
została odprawiona w Bolesławcu pierwsza Msza 
św. w intencji Ojczyzny, powtarzana później cyklicz-
nie 13. każdego miesiąca. W tej świątyni odbywały 
się systematycznie Msze św. w intencji Ojczyzny  
i „Solidarności” w kolejne rocznice powstania NSZZ 
„Solidarność”. Ks. Józef Gołębiowski współorgani-
zował także Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej oraz 
Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Przewodził pielgrzym-
kom do Częstochowy i na Msze św. za Ojczyznę do 
Warszawy. Uczestniczył w wielu tajnych spotkaniach 
działaczy Solidarności w Bolesławcu. Szykanowany 
przez Służbę Bezpieczeństwa i wzywany do zaprze-
stania organizowania tak zwanych „nielegalnych 
wieców i zgromadzeń” nie uległ groźbom i naciskom,  
a nachodzącym go funkcjonariuszom SB oświadczył, 
że jako kapłan ma obowiązek głosić Słowo Boże na-

uczające miłości do Boga i Ojczyzny i dopóki będzie 
żył, to tak będzie czynił. Msze św. za Ojczyznę gro-
madziły olbrzymie rzesze ludzi nie tylko z Bolesław-
ca, ale także z okolicznych miast i miejscowości. 

Wspierał działania bolesławieckiej „Solidarno-
ści” w dziele upamiętnienia ks. Jerzego Popiełuszki. 
W 1994 r. ks. biskup Tadeusz Rybak poświęcił tablicę 
upamiętniającą X rocznicę zamordowania ks. Jerze-
go Popiełuszki, a na uroczystość została zaproszona 
matka ks. Jerzego. 13 grudnia 2010 r. sprowadzono 
relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, 
przygotowano godne miejsce na przechowywanie 
relikwii w Kaplicy Matki Bożej oraz tablicę pamiąt-
kową (odsłoniętą 6 czerwca 2010 r.), w przyjęciu reli-
kwii uczestniczył ks. biskup Marek Mendyk.

Po jego przybyciu do parafii w księdze parafialnej 
napisano: „Jest to człowiek stosunkowo młody i bę-
dzie musiał pokonać wiele trudności, aby pogodzić 
organizację życia parafialnego, uczestniczenie w nim, 
z ogromem problemów, jakie czekają przy budowie 
nowego kościoła.” W 2016 r. upłynęło 35 lat obec-
ności ks. Józefa Gołębiowskiego w naszym mieście, 
a wspaniałe efekty jego pracy stały się ważną częścią 
historii nie tylko jego parafii, ale i całego Bolesławca. 

Franciszek Kozdra, Józef Pokładek
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W 2016 r. w Bolesławcu rozpoczęło swoją dzia-
łalność Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rze-
czypospolitej Polskiej. To pierwsza w kraju orga-
nizacja, zrzeszająca jednostki samorządowe i inne 
instytucje, mająca służyć promocji i popularyzacji 
użytkowej, przemysłowej i artystycznej wytwór-
czości w zakresie technik ceramicznych. Zadaniem 
Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań 
służących rozwojowi polskich ośrodków związanych 
z ceramiką poprzez utworzenie partnerskich relacji na 
wielu płaszczyznach oraz wymiana doświadczeń. Za 
cel organizacja stawia sobie zacieśnianie współpracy 
pomiędzy gminami oraz instytucjami, podmiotami  
i producentami związanymi z branżą ceramiczną  
w zakresie międzynarodowego marketingu oraz pro-
mocji przemysłu i rzemiosła ceramicznego, a także 
dbanie o zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturo-
wego i wymianę doświadczeń.

Uchwałą nr XV/196/2015 z dnia 25 listopada 
2015 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła decyzję 
o utworzeniu Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęcie uchwały było 

poprzedzone szeregiem konsultacji, prowadzonych 
przez Jerzego Zielińskiego, Sekretarza Miasta Bo-
lesławiec, z przedstawicielami władz samorządo-
wych, instytucji kultury oraz producentami ceramiki 
z regionu. Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia 
odbyło się 16 grudnia 2015 r. w bolesławieckim Ra-
tuszu. W komitecie założycielskim znaleźli się: Piotr 
Roman (prezydent Bolesławca, organ założycielski 
- Gmina Miejska Bolesławiec), Andrzej Dutkow-
ski (wójt Gminy Bolesławiec, organ założycielski  
- Gmina Bolesławiec) oraz Robert Relich (burmistrz 
Nowogrodźca, organ założycielski - Miasto i Gmina 
Nowogrodziec). Prezesem Zarządu wybrany został 
Krzysztof Hewak, zastępcą prezesa - Roman Jawor-
ski, skarbnikiem - Aleksandra Veer. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Piotr Nieratka, Elżbieta Chojnac-
ka oraz Krzysztof Rajczakowski. Stowarzyszenie 
zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym 10 lutego 2016 r. 

Wzorem dla stworzenia Stowarzyszenia Gmin 
Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej stało się 
utworzone w 1999 r. Włoskie Stowarzyszenie Miast 

Wystawa „Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej”  
w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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Ceramiki (AiCC), z którym Gmina Miejska Bolesła-
wiec nawiązała kontakt w 2008 r., a także inne tego 
typu organizacje funkcjonujące we Francji (AfCC w 
2003 r.), w Hiszpanii (AeCC w 2007 r.) i w Rumunii 
(ArCC w 2008 r.), które w 2014 r., zostały zrzeszone 
w Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorial-
nej „Miasta Ceramiki” (AEuCC). Poza utworzonym 
w Bolesławcu Stowarzyszeniem Gmin Ceramicz-

nych RP w 2016 r. organizacje zrzeszające miasta  
ceramiki zostały założone także w Niemczech, Portu-
galii i Republice Czeskiej. Ponadto jest wiele krajów, 
które wyrażają zainteresowanie tego typu inicjatywą, 
m.in.: Austria, Słowenia, Węgry czy Szwajcaria. 

Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia 
jego działania organizacyjnie wsparło Muzeum  
Ceramiki w Bolesławcu. Pierwszym działaniem 

Wernisaż wystawy „Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej”  
w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Wernisaż wystawy „Dall’argilla di Bolesławiec. Mostra dell’Associazione dei Comuni della Ceramica della Repubblica di Polonia” 
w Polo Museale del Palazzo della Guardia, Vietri sul Mare
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Stowarzyszenia była organizacja ekspozycji „Z bo-
lesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin 
Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej” oraz wy-
danie katalogu. Było to trudne pod względem logi-
stycznym przedsięwzięcie, którego ciężar spoczął 
głównie na Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Do 
udziału w projekcie zaproszono 24 wytwórców cera-
miki z terenu powiatu bolesławieckiego oraz 4 zakła-

dy wspierające lokalny przemysł ceramiczny poprzez 
wydobycie, obróbkę surowców i produkcję mas wy-
korzystywanych do produkcji ceramiki. Na udział  
w przedsięwzięciu zdecydowało się 27 firm: Zakłady 
Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o. w Bolesławcu; 
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika 
Artystyczna”; Fabryka Naczyń Kamionkowych Ma-
nufaktura Sp. j. Smoleński & Zwierz; PPHU „Tyrcz” 

Wernisaż wystawy „Dall’argilla di Bolesławiec...” w Instytucie Polskim w Rzymie, od lewej: Anna Bober-Tubaj, Dyrektor Muzeum 
Ceramiki, Helena Smoleńska, Prezes „Ceramiki Artystycznej”, Piotr Roman, Prezydent Miasta Bolesławiec

Wernisaż wystawy „Dall’argilla di Bolesławiec...” w Instytucie Polskim w Rzymie, od prawej: Tomasz Orłowski, Ambasador RP w Rzymie 
wraz z Małżonką, Helena Smoleńska, Prezes „Ceramiki Artystycznej”, od lewej: Konsul Honorowy RP Cristina Gorajski-Visconti



118

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska

Alina Tyrcz; Ceramika „Zebra”; Ceramika Bolesła-
wiecka Kalich; Wykonywanie Ceramiki Ozdobnej 
„Ada”; „Galia” s.c. Ceramika Użytkowa; Ceramika 
Szlachetna „Cer-Raf” Export-Import; Ceramika Ar-
tystyczna „Irena” Krzysztof Michalczuk; Ceramika 
„Arkadia”; Zakład Ceramiczny „Cer-Gor” Kazimierz 
Gorczyński; PPH „Rutpol” Józef Rutyna; Ceramika 
Millena s.c. Dariusz Sikorski, Wiesława Seneszyn; 
Ceramika „Czerniak”; WR Ceramika s.c. J.K. Ruty-
na; Ceramika Artystyczna Cermaz Sp. z o.o.; Zakład 
Ceramiczny „Andar”; PPHU Ceramika Artystyczna 
„Wiza” Sp. z o.o.; Garncarstwo Błotny s.c.; Manu-
faktura Ceramiczna Andrzej Kowalczyk; Ceramika 
Szlachetna „Nika” s.c.; Studio Ceramiki „Freska” s.c. 

Helena Straszak, Jerzy Sosik; Bolesławieckie Zakła-
dy Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.; Kopalnie 
Surowców Mineralnych Surmin Kaolin S.A.; Ekoce-
ramika Sp. z o.o.; Ceramic Technologies S.C. 

Wernisaż pierwszej wystawy Stowarzyszenia 
odbył się 20 sierpnia 2016 r. w Dziale Ceramiki bo-
lesławieckiego Muzeum w ramach XXII Bolesła-
wieckiego Święta Ceramiki. Na ekspozycji „Z bo-
lesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin 
Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej” zapre-
zentowano łącznie około 700 wyrobów: elementy 
zastawy stołowej, przedmioty dekoracyjne do domu 
i ogrodu oraz naczynia pamiątkowe pokryte dekora-
cjami stempelkowymi, malaturami wykonanymi pę-

dzelkiem oraz z wykorzystaniem barwnych szkliw. 
Była to pierwsza na taką skalę wystawa współcze-
snej bolesławieckiej ceramiki w powojennej historii  
Bolesławca.

W otwarciu ekspozycji uczestniczyli członkowie 
Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospoli-
tej Polskiej, przedstawiciele zakładów oraz wielu za-
granicznych gości: Vito Ferrantelli - wiceprezydent 
Włoskiego Stowarzyszenia Miast Ceramiki, pełniący 
również funkcję burmistrza Miasta Burgio na Sycy-
lii, Francesco Benincasa - burmistrz miasta Vietri sul 
Mare, Ewa Widak - prezes Włosko-Polskiego Stowa-
rzyszenia Miasta i Prowincji Salerno oraz przedsta-
wiciele delegacji z: Włoch (Vallecorsa, Acuto), Fran-

cji (Nogent-sur-Marne), Niemiec (Siegburg), Czech 
(Czeska Lipa), Bośni i Hercegowiny (Prnjavor) oraz 
Ukrainy (Zbaraż). 

W Bolesławcu wystawa była eksponowana do  
20 listopada 2016 r. Następnie została zaprezentowa-
na we włoskim mieście Vietri sul Mare koło Neapolu 
(Prowincja Salerno). Za koordynację przedsięwzięcia 
po stronie włoskiej odpowiedzialna była Ewa Widak - 
prezes Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Salerno 
i Prowincji. Scenariusz wystawy i aranżację przygo-
towali dyrekcja oraz pracownicy Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu: Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanow-
ska, Barbara Glinkowska oraz Michał Karpiński. 

Wernisaż ekspozycji w Polo Museale del Palazzo 

Wernisaż wystawy „Dall’argilla di Bolesławiec. Mostra dell’Associazione dei Comuni della Ceramica della Repubblica di Polonia” 
w Instytucie Polskim w Rzymie
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della Guardia w Vietri sul Mare odbył się 7 grudnia 
2016 r. Polską delegację reprezentowali: Piotr Ro-
man - prezydent Bolesławca, przedstawiciele dwóch 
największych bolesławieckich firm wytwarzających 
ceramikę: Wiesław Ogrodnik - prezes Zakładów 
Ceramicznych „Bolesławiec” i Mariusz Ochocki - 
kierownik artystyczny Spółdzielni Rękodzieła Arty-
stycznego „Ceramika Artystyczna” oraz Krzysztof 
Hewak - prezes Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych 
Rzeczypospolitej Polskiej i Anna Bober-Tubaj - dy-
rektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Ponadto 
w wernisażu uczestniczyli: Ewa Mamaj - kierownik 
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, 
Dario dal Verme - konsul honorowy RP na Kampa-

nię, Giuseppe Canfora - prezydent Prowincji Saler-
no, Francesco Benincasa - burmistrz Vietri sul Mare, 
Giovanni De Simone - naczelnik Wydziału Kultury 
Urzędu Gminy Vietri sul Mare, Silvia Pacifico - dy-
rektor Muzeum Ceramiki Prowincji Salerno, Ewa 
Widak - prezes Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w 
Salerno i Prowincji oraz Mario Mosella - konsultant 
Urzędu Gminy Vietri sul Mare. Poza możliwością 
obejrzenia wyrobów, podczas wernisażu odbyły się 
prezentacje multimedialne dotyczące ceramiki bole-
sławieckiej, a pracownicy Muzeum Ceramiki prze-
prowadzili warsztaty zdobienia wyrobów.

Do wystawy „Z bolesławieckiej gliny...” wydany 
został polsko-włosko-angielski katalog, kolportowa-

ny w Polsce i Włoszech, w którym zaprezentowa-
no historię oraz ofertę zakładów, zaangażowanych  
w projekt. Obszerne noty stworzono w oparciu o in-
formacje pozyskane od poszczególnych firm, anali-
zę oferty produktów i inne źródła. W wydawnictwie 
przedstawiono ponadto historię produkcji kamionki 
bolesławieckiej, a także opisano wydarzenia, instytu-
cje oraz organizacje związane z ceramiką. 

Prezentacja ekspozycji „Z bolesławieckiej gli-
ny...” w Bolesławcu i Vietri sul Mare oraz wydanie 
katalogu umożliwiły ukazanie ceramiki bolesławiec-
kiej jako rozpoznawalnej w świecie polskiej marki. 
Dzięki nawiązaniu nowych kontaktów ekspozy-
cja została pokazana również w Instytucie Polskim  

w Rzymie (marzec-maj 2017 r.). 
Działania Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych 

RP nabierają tempa. Z początkiem 2017 r. do Sto-
warzyszenia planują wstąpić nowi członkowie: Gmi-
na Osiecznica oraz Gmina Warta Bolesławiecka.  
W przyszłości planowane jest włączenie innych 
ośrodków związanych z wytwórczością ceramiczną 
położonych na terenie całej Polski, a także wstąpie-
nie Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych RP do Eu-
ropejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej 
„Miasta Ceramiki” (AEuCC). 

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska

Wystawa „Dall’argilla di Bolesławiec...” w Instytucie Polskim w Rzymie, od prawej: Ewa Mamaj, Konsul, Kierownik Wydziału  
Konsularnego Ambasady RP w Rzymie, prof. Dario Evola, Akademia Sztuk Pięknych w Rzymie
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Konferencja Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w Bolesławcu

24 września 2016 r., w ramach trzydniowej kon-
ferencji Stowarzyszenia Europejskich Regionów 
Granicznych (SERG), w Bolesławcu została zorgani-
zowana wizyta studyjna delegatów z całej niemal Eu-
ropy: Austrii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Fran-
cji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Macedonii, 
Szwecji, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki 
Serbskiej, Rosji, Słowacji, Węgier, Wielkiej Bryta-
nii, Ukrainy i Polski. Wizyta była jednym z punktów 
konferencji, która w dniach 22-24 września 2016 r. 
odbywała się w trzech częściach Euroregionu Neisse-
-Nisa-Nysa: w Görlitz, Libercu oraz Bolesławcu. 

Powierzenie Euroregionowi Neisse-Nisa-Nysa 
organizacji dorocznej konferencji było ważnym wy-
różnieniem. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bez-

pieczna przyszłość bez granic” i było jednocześnie 
upamiętnieniem jubileuszu XXV-lecia działalności 
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa oraz szeroką prezen-
tacją efektów transgranicznej współpracy. Podczas 
konferencji delegaci mieli również okazję poznać hi-
storię, tradycje oraz różnorodność kulturową trzech 
przygranicznych regionów. Euroregion Neisse-Nisa-
-Nysa to organizacja zrzeszająca przygraniczne sa-
morządy z Polski, Czech i Niemiec, reprezentowane 
przez hetmana Libereckiego Kraju - Martina Putę, 
starostę powiatu Görlitz - Bernda Lange i prezydenta 
Bolesławca - Piotra Romana. 

Podczas wizyty studyjnej w Bolesławcu goście 
zwiedzili Ratusz, Muzeum Ceramiki, Bolesławiecką 
Bazylikę Maryjną, mieli okazję zapoznać się z pro-
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cesem produkcyjnym w Spółdzielni Rękodzieła Ar-
tystycznego „Ceramika Artystyczna” oraz podziwiać 
występy młodzieży z BOK-MCC. Dla wielu z nich 
była to nie tylko pierwsza wizyta w Bolesławcu, ale 
również w Polsce. 

SERG działa od 1971 r. Obejmuje swym zasię-
giem cały kontynent, zrzeszając aktualnie 75 euro-
pejskich regionów granicznych i transgranicznych 
oraz ich związków. Reprezentuje interesy swoich 
członków wobec krajowych i międzynarodowych 
parlamentów, organów, władz i instytucji, a także or-
ganizacji międzynarodowych i struktur Unii Europej-
skiej, współpracuje z Radą Europy. Inicjuje, wspiera 

Konferencja Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w Bolesławcu

i koordynuje współpracę regionów w całej Europie, 
stwarzając płaszczyznę wymiany doświadczeń i in-
formacji mających na celu uzgadnianie i formułowa-
nie wspólnych rozwiązań. Jego członkowie pochodzą 
zarówno z wewnętrznych jak i zewnętrznych granic 
Unii Europejskiej. Stowarzyszeniu przewodniczy 
Karl-Heinz Lambertz. 

Euroregion „Neisse-Nisa-Nysa” przystąpił do tej 
organizacji w 1992 r. i zajmuje w niej liczącą się po-
zycję, czego wyrazem jest fakt, że od 22 lat ma on 
swego przedstawiciela w prezydium SERG. 

Agnieszka Gergont

Konferencja Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w Bolesławcu
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Tablica Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Bolesławcu

13 listopada 2016 r. w Bolesławcu odbyła się uro-
czystość odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pamięci 
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej umieszczonej na mu-
rach miejskich przy ul. Kubika. W uroczystościach 
wzięli udział: Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska  
- była posłanka na Sejm RP, Zofia Czernow - posłan-
ka na Sejm RP, władze miasta i powiatu bolesławiec-
kiego, przedstawiciele organizacji kombatanckich, 
związków zawodowych i stowarzyszeń bolesławiec-
kich oraz delegacje harcerzy. W ceremonii uczestni-
czyła także Kompania Honorowa Wojska Polskiego, 
Miejska Orkiestra Dęta Miasta Bolesławiec oraz licz-
ne poczty sztandarowe.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej, odprawiona przez bolesła-
wieckich duchownych w kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy przy Placu Zamkowym. Po 
nabożeństwie uczestnicy przeszli pod mury miejskie 
przy ul. Kubika, gdzie rozpoczęła się dalsza część 
uroczystości, prowadzona przez Jana Filipka - wielo-
letniego działacza NSZZ „Solidarność” i Honorowe-
go Obywatela Miasta Bolesławiec. Po przemówieniu 
Małgorzaty Sekuły-Szmajdzińskiej i prezydenta Bo-

lesławca Piotra Romana odczytany został otwarty list 
do społeczeństwa, krótko opisujący ideę powstania 
tablicy. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska i posłanka 
Zofia Czernow wspólnie odsłoniły tablicę, a poświę-
cił ją ks. biskup Marek Mendyk. Przedstawiciel do-
wódcy jednostki wojskowej w Bolesławcu mjr Jerzy 
Juchaniuk odczytał Apel Smoleński. Bolesławieccy 
harcerze zapalili 96 biało-czerwonych zniczy. Pod ta-
blicą złożono też wieniec w kształcie biało-czerwonej 
szachownicy i wiązanki kwiatów. Kompania Hono-
rowa Wojska Polskiego oddała salwę honorową.

Idea budowy w Bolesławcu tablicy upamięt-
niającej Ofiary Katastrofy Smoleńskiej zrodziła się  
w listopadzie 2015 r. Jej pomysłodawcą, inicjato-
rem i autorem projektu był radny Rady Miasta Bo-
lesławiec Eugeniusz Jabłoński, który koordynował  
i monitorował przebieg działań od początku do koń-
ca przedsięwzięcia. 7. grudnia 2015 r. zawiązał się 
Społeczny Komitet założycielski budowy tablicy, 
liczący 40 osób, a Patronat Honorowy nad przedsię-
wzięciem objęli Honorowi Obywatele Miasta Bole-
sławiec: Janina Bany-Kozłowska, ks. Edward Bober, 
Jan Filipek, Zbigniew Razik i Ryszard Tomczyk.  
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W wystosowanym do mieszkańców Bolesławca 
otwartym liście Komitet Społeczny podkreślił, że źró-
dłem inicjatywy był patriotyczny obowiązek dbania  
o pamięć tych, którzy zginęli w służbie Ojczyźnie. Bu-
dowę tablicy wsparło niemal 400 osób prywatnych,  
a na specjalnie założone konto wpłynęły środki finan-
sowe w wysokości 29 427,00 zł. Pieniądze potrzebne 
do budowy tablicy i zorganizowania jej odsłonięcia 
zebrano w krótkim czasie, jednak nie na tyle szyb-
ko, by uroczystość przeprowadzić w zaplanowanym 
pierwotnie terminie – 10. kwietnia 2016 r. W związku 
z tym Społeczny Komitet podjął decyzję o przesunię-
ciu wydarzenia na 13. listopada 2016 r. Jednocześnie 
prowadzone były prace nad realizacją techniczną 
przedsięwzięcia. Pomysłodawca Eugeniusz Jabłoń-
ski wykonał projekt płyty, który został pozytywnie 
zaopiniowany i uzyskał akceptację Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie  
z sugestią wojewódzkich służb ochrony zabytków na 
lokalizację tablicy wybrany został fragment zabytko-
wych murów miejskich przy ul. Kubika.

Tablica z czerwonego granitu o wymiarach  
182 x 260 cm, grubości 6 cm i wadze około tony, 
została wykonana w Strzegomiu. Napisy i znaki gra-
ficzne wykonane są w reliefie wklęsłym ze złocenia-
mi. Trzy górne wiersze, zapoczątkowane znakiem 

Krzyża, brzmią następująco: 

„ŚP. 96 OFIAR KATASTROFY  
SMOLEŃSKIEJ 10.04.2010 r. / 

POLSKIEJ DELEGACJI PAŃSTWOWEJ  
UDAJĄCEJ SIĘ NA OBCHODY / 

70. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ”. 

W następnych wersach wymienieni zostali:  Pre-
zydent RP Lech Kaczyński, małżonka Prezydenta 
RP - Maria Kaczyńska i Ostatni Prezydent RP na 
Uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski. Z lewej stro-
ny inskrypcji umieszczono godło Rzeczypospolitej 
Polskiej, z prawej - godło Sił Powietrznych - czte-
ropolową szachownicę. Środkową część tablicy 
wypełniają nazwiska kolejnych 93 uczestników tra-
gicznego lotu, pogrupowane w trzech kolumnach 
w porządku alfabetycznym. Tablicę od dołu zamy-
ka centralnie umieszczony herb Bolesławca ujęty 
obustronnie inskrypcjami: „WIECZNA CZEŚĆ  
I CHWAŁA ICH PAMIĘCI” i „SPOŁECZEŃSTWO 
BOLESŁAWCA 2016 ROK.” Pod tablicą wmurowa-
ny został dokument erekcyjny. 

Eugeniusz Jabłoński 
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Jak doszło do partnerstwa miast Bolesławiec - Zbaraż

Wieloletnie wyjazdy mieszkańców Bolesławca 
do Zbaraża i okolicznych wsi zaowocowały podpisa-
niem porozumienia o współpracy miast Bolesławiec - 
Zbaraż. Wyjazdy te związane były początkowo z chę-
cią dotarcia do miejsc ważnych w historii rodzinnej, 
a później z udziałem w akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”. Od 2015 r. kontakty podjęły także 
władze obydwu miast.

Zaczęło się od 2007 r., kiedy to razem z mężem 
pojechaliśmy zobaczyć miasto, w którym urodził się 
mój tato - Michał Osipa. Ojciec próbował zniechęcić 
mnie do wyjazdu. Na początku nie wiedziałam dla-
czego. Później dowiedziałam się, że doświadczony 
wydarzeniami z czasów II wojny światowej, bał się  
o mnie. Niemniej jednak w końcu powiedział - miesz-
kałem przy ul. Niskiej, a naprzeciwko mego domu 
mieszkała moja koleżanka Adela Łysiuk. Wskazał 
mi również na mapie miejsce urodzin swojej mamy,  
a mojej babci Apolonii Osipa z domu Dąbek. 

Pojechaliśmy samochodem, ale w Przemyślu po-
radzono nam, abyśmy dalej jechali autobusem, bo na 
Ukrainie możemy stracić auto. Tak też zrobiliśmy. 

Jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że na 
dworcu PKS kupiliśmy bilet do ukraińskiego autobu-
su i byliśmy w nim jedynymi Polakami, gdyż pozosta-
li pasażerowie byli Ukraińcami. W Zbarażu przywitał 
nas ojciec Berard - franciszkanin, proboszcz w tam-
tejszym kościele św. Antoniego, a zamieszkaliśmy  
u jego sąsiadów - państwa Zamoroka. Zapoczątko-
wało to przyjaźń z tą rodziną, a ich syn uzyskał naszą 
pomoc w poszukiwaniu dokumentów niezbędnych 
do wyrobienia Karty Polaka. Gdy już miał Kartę 
Polaka zamieszkał w naszym domu w Bolesławcu. 
Pomagaliśmy mu wtedy w staraniach o kartę stałego 
pobytu, a następnie o polskie obywatelstwo.

Podczas pierwszego pobytu w Zbarażu w 2007 r.  
poznaliśmy mieszkańców domu, w którym przed 
wojną urodziła się moja babcia, a do śmierci miesz-
kali moi pradziadkowie. Mieszka w nim teraz Ukra-
inka, której rodzice przyjechali tu po wojnie z Ja-
rosławia i otrzymali przydział na ten dom. Bardzo 
serdecznie zaprosiła nas do mieszkania, opowiedzia-
ła mi o moim pradziadku, który po wojnie pozostał 
w Zbarażu i razem z nią tu mieszkał. Domu, w któ-

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie partnerstwa miast, Zbaraż, 07.05.2016 r. 
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rym mieszkał mój ojciec już nie było. Pozostała tyl-
ko stodoła, a naprzeciwko nadal mieszka pani Ade-
la Łysiuk, po mężu Humenna. Poznałam też Halinę 
Drozdowską, u której w domu na zdjęciach ujrzałam 
wielu mieszkańców Bolesławca. Okazało się, że  
H. Drozdowska ma dużą rodzinę w Bolesławcu i od 
czasu do czasu odwiedza nasze miasto. Następne dwa 
dni chodziłam ścieżkami, które mógł przemierzać 
mój ojciec. Myślałam, że muszę dobrze zapamiętać 
te miejsca, bo już więcej tu nie przyjadę. I zdarzyła 
się rzecz niezwykła. Spotkaliśmy mieszkankę Zba-
raża, która po krótkiej wymianie zdań powiedziała: 
Dwa domy dalej mieszka Pani rodzina. Czy była Pani 
już tam? Oczywiście nie wiedziałam o żadnej rodzi-
nie, ale z grzeczności poszliśmy. Gdy doszliśmy do 
wskazanego domu otworzyła nam starsza pani, która 
po usłyszeniu mojego panieńskiego nazwiska - Osi-
pa, wymieniła od razu imiona mojego ojca, cioci, 
wujka. Byłam zaskoczona, ale jeszcze bardziej, gdy 
przyniosła zdjęcia ślubne moich rodziców i mojej 
cioci z wujkiem. Dowiedziałam się wtedy, że moja 
babcia była drugą żoną mojego dziadka, a rodzina, 

którą poznałam w Zbarażu pochodzi od pierwszej 
żony mojego dziadka. 

Po przyjeździe do domu postanowiłam dobrze po-
znać historię mojej rodziny. W Archiwum Akt Daw-
nych w Warszawie odszukałam akty urodzenia mojego 
dziadka i jego rodzeństwa. Dowiedziałam się z tych 
dokumentów, że dziadek urodził się w Sieniawie.

W 2008 r. pojechaliśmy już samochodem do 
Zbaraża i Sieniawy. W Sieniawie spotkałam panią 
Olgę, której mama miała nazwisko Osipa. Od razu 
powiedziała, że jesteśmy rodziną - okazało się, że 
pradziadek Olgi i mój dziadek byli braćmi. Cmentarz 
katolicki w Sieniawie oddalonej o 17 km od Zbaraża, 
na którym jest pochowany Olgi pradziadek - Stefan 
Osipa i mój pradziadek - Antoni Osipa, był tak za-
rośnięty, że trudno było wejść i odszukać nagrobki. 
A te nagrobki były bardzo ładne; można powiedzieć 
dzieła sztuki kamieniarskiej. Już wtedy pomyślałam, 
że trzeba oczyścić ten cmentarz - ale jak? 

Nie musiałam długo myśleć. Otrzymałam  
w szkole korespondencję z informacją, że dolnoślą-
ska młodzież uczestniczy w akcji „Mogiłę pradziada 

Podpisanie partnerstwa miast Bolesławiec - Zbaraż, Ratusz bolesławiecki, 20.08.2016 r. 
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ocal od zapomnienia”. Zadzwoniłam więc do koordy-
natora, redaktora TVP Wrocław Grażyny Orłowskiej-
-Sondej i włączyłam się z uczniami Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu 
do tej akcji. Od 2012 r. w lipcu każdego roku na 10 
dni jeździmy do Zbaraża i Sieniawy. Porządkujemy 
cmentarz w Sieniawie, ale nocujemy najczęściej  
w Zbarażu. Od 2014 r. mer Zbaraża wspiera działania 

Wizyta młodzieży ze Zbaraża w Urzędzie Miasta w Bolesławcu, 2015 r.

młodzieży na cmentarzu. Dba, aby młodzież prze-
bywająca w Zbarażu czuła się bezpiecznie. Wspiera 
też działania tworzącego się Polskiego Towarzystwa 
Kulturalno-Oświatowego „Zbaraż”. W lipcu 2016 r. 
w akcji porządkowania cmentarzy „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” uczestniczyli również członko-
wie bolesławieckiego oddziału Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
(TMLiKP-W). Corocznie od 2012 r. bolesławiecka 
młodzież zbiera znicze i żywność, z której przygo-
towujemy paczki świąteczne dla polskich rodzin za-
mieszkałych na Ukrainie. 

Współpraca i kontakty ze Zbarażem i okolicznymi 

wioskami to również projekty współpracy młodzieży 
realizowane ze środków prywatnych i środków Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. W 2013 r. gościliśmy 
w Bolesławcu tę młodzież z Ukrainy, która pomaga-
ła nam przy porządkowaniu cmentarza w Sieniawie.  
W 2015 r. realizowaliśmy w Bolesławcu projekt  
artystyczny z młodzieżą ze Zbaraża. Wspólne działa-
nia młodzieży zbliżyły nasze miasta i pogłębiły wie-

dzę o sąsiadach.
W celu zainteresowania młodzieży historią oraz 

upamiętnienia ludzi, którzy przybyli do Bolesławca 
z Kresów II Rzeczypospolitej, powstała publikacja, 
której bohaterami byli Kresowiacy, a autorami bio-
gramów uczniowie bolesławieckich szkół. Nie za-
brakło w publikacji również osób pochodzących ze 
Zbaraża i okolic. Publikacja „Ocalić od zapomnienia. 
Wspomnienia bolesławieckich Kresowian” powstała 
z inicjatywy Gimnazjum Samorządowego nr 2, a wy-
dana została dzięki wsparciu projektu przez Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu. 

Częste kontakty mieszkańców Bolesławca z miesz-
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kańcami Zbaraża i okolic spowodowały, że zawiązało 
się wiele przyjaźni. Podczas jednej z wizyt u mera 
Zbaraża Romana Polikrowskiego usłyszałam: „Zba-
raż ma partnerstwa z dwoma miastami w Polsce, ale 
z żadnym z nich nie ma tak bliskich kontaktów jak  
z Bolesławcem. Byłoby dobrze gdybyśmy mogli 
pójść dalej i podpisać umowę partnerską.” Bardzo się 
ucieszyłam, bo nie ukrywam, że miasto to jest osobi-

ście dla mnie bliskie. Jest miejscem, w którym miesz-
kali moi przodkowie ze strony ojca. 

W 2015 r. za udział mieszkańców Bolesławca  
w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” wła-
dze miasta zostały zaproszone na uroczystość odsło-
nięcia odnowionego pomnika Adama Mickiewicza  
w Zbarażu. W uroczystości, która odbyła się 29 sierp-
nia 2015 r., uczestniczyli przedstawiciele władz samo-
rządowych Bolesławca na czele z wiceprezydentem 
miasta Kornelem Filipowiczem oraz członkowie bo-
lesławieckiego oddziału TMLiKPW - Bożena Majew-
ska i Barbara Smoleńska (informacja o tym wydarze-
niu w „Roczniku Bolesławieckim 2015”, s. 82). 

Grupa wolontariuszy przed wyjazdem na akcję porządkowania cmentarzy

Następną uroczystością w Zbarażu, w której 
uczestniczyły władze obydwu miast było podpisa-
nie listu intencyjnego w sprawie umowy partnerskiej 
miast. W skład delegacji bolesławieckiej wchodzili: 
prezydent Bolesławca Piotr Roman, przewodniczący 
Rady Miasta Jarosław Kowalski, naczelnik Wydzia-
łu Rozwoju i Promocji Miasta Tomasz Gabrysiak, 
rzecznik prasowy Agnieszka Gergont. Na uroczy-

stość przyjechali również członkowie bolesławiec-
kiego oddziału TMLiKP-W: Ryszard Drobnicki, 
Barbara Smoleńska (od 7 września 2015 r. prezes 
tego oddziałuj), Leon Smoleński, Michał Tychoń  
i Tadeusz Żuk. Podpisanie listu intencyjnego przez 
prezydenta Bolesławca i mera Zbaraża odbyło się  
w zamku zbaraskim 7 maja 2016 r., w obecności wie-
lu mieszkańców Zbaraża. Warto tutaj przypomnieć, 
że w 1649 r. zamek w Zbarażu odegrał swoją najważ-
niejszą rolę dziejową, stając się dla wielu pokoleń Po-
laków symbolem zaciętej obrony polskich wojsk pod 
wodzą A. Firleja, S. Lancokorońskiego i M. Ostro-
roga, a faktycznie Jeremy Wiśniowieckiego przed 
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nawałą kozacko-tatarską. Oblężenie zakończyło się 
tzw. ugodą zborowską. Do dziś jest celem wycieczek 
wielu Polaków.

Następstwem tych wszystkich działań było podpi-
sanie 20 sierpnia 2016 r. w bolesławieckim Ratuszu 
porozumienia o partnerskiej współpracy między mia-
stami Bolesławiec i Zbaraż. W ramach podpisanego 
porozumienia prezydent Bolesławca Piotr Roman 
i mer Zbaraża Roman Polikrowski zadeklarowa-
li współpracę w następujących sferach: ekonomia, 
transport, gospodarka komunalna, samorząd tery-
torialny, ochrona przyrody z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju, kultura i edukacja oraz 
współpraca młodzieży. Deklaracja dotyczy realizacji 
wspólnych projektów, w tym inwestycyjnych, sprzy-
jających polepszeniu życia mieszkańców Zbaraża  
i Bolesławca. 

26 sierpnia 2016 r. siedmiu członków bolesła-

wieckiego oddziału TMLiKP-W gościło w Zbarażu. 
Była to robocza wizyta, podczas której członkowie 
Towarzystw z Bolesławca i ze Zbaraża bliżej się po-
znali i zaplanowali działania na najbliższe miesiące 
i przyszły rok. Ponadto z tej podróży przywieźliśmy 
film i ziemię ze wsi Maksymówka k/Zbaraża, z któ-
rej przyjechało wielu członków naszego Towarzy-
stwa. 4 września 2016 r., podczas Festynu Kresowo 
-Kapuścianego w Żeliszowie ziemia ta została wsy-
pana do urny umieszczonej w pamiątkowym obe-
lisku znajdującym się w centrum Żeliszowa. Urna 
z ziemią symbolizuje miejsce z którego przyjechali 
mieszkańcy Żeliszowa. 

Na partnerstwo z miastem zza wschodniej granicy 
bolesławieccy Kresowiacy długo czekali, ale najważ-
niejsze, że się doczekali.

Barbara Smoleńska

Jazłowiec - grupa z Bolesławca Jazłowiec - spotkanie z arcybiskupem M. Mokrzyckim

Kołodno - złożenie kwiatów na grobie pomordowanych Udział pocztu sztandarowego w Koncercie Kresowym we  
Wrocławiu
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Olśnienia indyjskie pewnej bolesławianki

Monika Browarczyk ur. 10 września 1973 r. z racji 
urodzenia i z racji wyboru, bolesławianka do dzisiaj. 
Człowiek wielu talentów, zainteresowań, języków. 
Doktor indologii. Socjolog. Adiunkt na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent-
ka Uniwersytetu Warszawskiego i Central European 
University. Globtroterka. Tłumaczka hindi. Propa-
gatorka kultury i sztuki Indii. Była wolontariuszka 
Fundacji „Mam Marzenie” i expilotka wycieczek po 
Azji Południowej. Członkini Europejskiego Stowa-
rzyszenia Badań nad Azją Południową oraz Towarzy-
stwa Orientalistycznego. Adeptka tańca klasycznego 
bharatanatyam, pobierająca nauki u nauczycieli tań-
ca tego gatunku w Indiach. Badaczka literatury ko-
biecej w hindi. Entuzjastka gadżetów technicznych. 
Stypendystka rządu norweskiego i Fundacji Fulbri-
ghta. Właścicielka tony książek. Uczestniczka Klubu 

Ludzi Ciekawych Wszystkiego radiowej „Dwójki”. 
Prelegentka, gość specjalny i wykładowca na mię-
dzynarodowych konferencjach, sympozjach, warsz-
tatach. Znawczyni kina Bollywood. Posiadaczka  
indyjskiego prawa jazdy na skuter. Teoretyk i praktyk 
życia codziennego w Indiach. Prowadząca spotka-
nia na Międzynarodowych Targach Książki w New 
Delhi. „Kurierka” transportująca niezmordowanie co 
roku nowości wydawnicze polskiej literatury z za-
przyjaźnionej księgarni „Bookowski” w poznańskim 
Zamku, dla przyjaciółki w Indiach. Współautorka 
publikacji książkowych, autorka artykułów i recenzji  
w języku polskim, angielskim i hindi. Hobbystka  
- wokalistka zespołu muzykujących naukowców 
UAM w Poznaniu. Uczestniczka zajęć zumby.  
Pasjonatka życia i ludzi. Szybko myśli, mówi i dzia-
ła... Obecnie ma otwarty przewód habilitacyjny. 

„Ex Oriente lux”
światło (kultury) ze wschodu (przychodzi)
sentencja łacińska

Monika ze świętymi krowami. Jaisalmer, Indie
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Olśnienie - dlaczego Indie?
Start w naukę zinstytucjonalizowaną MISIA, 

dziecko o bardzo zdecydowanym charakterze, rozpo-
częła w wieku lat trzech uwagą wygłoszoną do pani 
w przedszkolu: „Pani jest głupia, bo dzieci się nie 
bije.” Wygłoszoną z trzyletnią powagą, w stroju Hin-
duski (wybranym samodzielnie) na karnawałowym 
balu przedszkolnym... Może już tu trzeba szukać im-
pulsu do olśnień indyjskich? 

A może Szkoła Podstawowa nr 8 Pawła Śliwko, 
zarażająca egzotyką, podróżami i niezwykłością? 

Może miłość do książek i zapoczątkowanie kolek-
cji „Mitologie świata”? 

Może zajęcia z jogi i poznanie Hindusów w okre-
sie licealnym, wskazało MIŚCE kierunek Indie?

Olśnienie - wrastanie w Indie
Olśnienie - myśl, wizja, zjawisko, poznawanie, 

zachwyt, szacunek dla kilkutysiącletniej kultury, stał 
się dla MONIKI sposobem na życie i wrastanie w ży-
cie naukowe indologii polskiej. 

W 1998 r. zakończyła studia obroną pracy magi-
sterskiej: „Wizerunek Rawany w literaturze hindi” 
w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu War-
szawskiego. 

W roku 1999 ukończyła Central European Univer-
sity (Uniwersytet Środkowoeuropejski) pracą: „Some 
Aspects of Illegal Migration to Through Poland”, 
uzyskując tytuł magistra socjologii. Studia te, z wy-
kładowym językiem angielskim, dały dobre przygo-
towanie do pracy naukowej, bo jak mówi sama zainte-
resowana: „Nie można zaistnieć i być w świecie nauki  
w XXI w. bez znajomości języka angielskiego”. 

W tym samym roku została stypendystką rzą-

du Norwegii, prowadząc badania na uniwersytecie 
w Oslo, nad nielegalną migracją z Indii do Polski  
i przez Polskę do Europy. Rok 1999 zakończyła pracą 
badawczą nad uczeniem hindi jako drugiego języka, 
pod naukową opieką prof. Shashi Mudiraj na uniwer-
sytecie w Hajderabadzie w Indiach. 

Od 2000 r. do dzisiaj pracuje w Katedrze Orien-
talistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu, zajmując się literaturą hindi, literaturą au-
tobiograficzną kobiet piszących w hindi oraz społecz-
no-politycznymi zagadnieniami Indii współczesnych. 

W międzyczasie uczestniczyła, przebywała,  
uzyskała, publikowała, wykładała, prowadziła, tłu-
maczyła…

Uczestniczyła w:
• interdyscyplinarnych seminariach poświęconych 

tematyce kobiet i płci kulturowej na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

• konferencjach międzynarodowych na Uniwersytecie 
w Delhi, Wilnie, Austin, Madison, Pradze, Wiedniu, 
Benaresie, Mediolanie, Gandawie, Paryżu. 
W 2005 r. uzyskała tytuł doktora indologii - spe-

cjalność literatura hindi na Uniwersytecie Warszaw-
skim, po obronie pracy doktorskiej „Inkongruencja 
komiczna w prozie satyrycznej Hindi” wykonanej 
pod kierunkiem dr hab. Danuty Stasik, prof. Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W latach 2005-2008 przeby-
wała na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu w Delhi. 

W 2012 r. zdobyła stypendium Fulbrighta,  
w otwartym konkursie Fundacji, w którym stypen-
dystą może zostać każdy, kto sprawnie posługuje się 
językiem angielskim, „pozwoli” przesiewać się przez 
trzy etapy sita konkursowego, umie napisać projekt 
badań, potrafi przekonać komisję do tego projektu  

Targ w Delhi



133

Olśnienia indyjskie pewnej bolesławianki

i pokonać olbrzymią konkurencję. Procedura długo-
trwała, dla wytrwałych, a grant hojny. Stypendium 
przeznaczone dla potencjalnych liderów w różnych 
dziedzinach nauki, sztuki, polityki i biznesu. Komisja 
kwalifikuje najbardziej wartościowych polskich kan-
dydatów na wyjazdy naukowe do USA. Wielomie-
sięczny staż odbywała na Uniwersytecie Teksańskim 
w Austin. Wróciła oczarowana „królewskim” trakto-
waniem naukowców uniwersyteckich, niesamowi-
tym dostępem do uniwersyteckich źródeł wiedzy, po-
dróżami po Stanach Zjednoczonych, ludźmi i jazzem 
w klubach nowoorleańskich. 

Jest autorką słownika w powieści „Ziemia pod 
jej stopami” Salmana Rushdie’go. Przygotowała też 
słowniki w większości książek tego autora, wyda-
nych przez „Rebis”. Sam Rushdie oceniając Monikę 
Browarczyk jako redaktorkę indologiczną dał jej wy-
soką notę. 

Jest też twórczynią hasła „Literatura indyjska”  
w „Encyklopaedia Britannica” (edycja polska) oraz 
autorką artykułów w czasopismach specjalistycznych 
i w piśmie feministycznym „Zadra”.

W 2011 r. ukazała się publikacja książkowa: „Pa-
rayi sundarta me” - zbiór esejów Adama Zagajew-
skiego „W cudzym pięknie” - tłumaczenie na hindi 
wspólnie z Marią Puri. Monika Browarczyk i Maria 
Puri stworzyły stały tandem tłumaczy, uzupełniając 
się, wspierając i sprawdzając swoje umiejętności.

Była redaktorem i współautorem wydanego  
w 2013 r. tomiku „Bachchanalia - wiersze wybrane 
Harivansha Raia Bachchana”, tłumaczenie z hindi na 
polski przez studentów uniwersytetów: poznańskie-
go, warszawskiego i krakowskiego.

W 2014 r. na Międzynarodowe Targi Książki  

w New Delhi, specjalnie wydano w hindi, aż czte-
rech polskich autorów. Monika Browarczyk współ-
tłumaczyła dwie książki: Ryszarda Kapuścińskiego 
„Szachinszach” (tłum. „Shahon ka shah”, z Marią 
Puri i Prakashem Dixit) i Andrzeja Stasiuka „Opo-
wieści galicyjskie” (tłum. „Galisya ki kathae” z Ma-
rią Puri). Wydarzenie literackie o tyle ważne, że targi 
te zapoczątkowały zwyczaj bezpośrednich tłumaczeń 
na hindi literatury polskiej. Wcześniej tłumaczenia 
ukazywały się z przekładów angielskich i w małych 
nakładach.

Potwierdzeniem fascynacji Moniki orientem jest 
jej dom. Stworzyła najplastyczniejszy obraz przeni-
kania się kultury indyjskiej i polskiej. Wchodzących 
wita Lakszmi (hinduska bogini szczęścia, bogactwa, 
piękna), która jest zapowiedzią domowych, indyj-
skich nastrojów… Tkaniny, dywany, kilimy, podusz-
ki, skrzynia, parawan, zdjęcia, obrazy, abażury, lalki, 
naczynia, pawie, słonie… Dźwięki muzyki. Zapach 
przypraw i kadzidełek. Barwy i smaki Indii…

Na koniec bez olśnień, ale laurkowato, bo głos 
zabiera otoczenie Misi, Miśki, Moniki - czyli przyja-
ciele, była studentka, współpracownicy - Małgorzata 
Juda-Mieloch, Marta Benedyk, Natalia Świdzińska, 
Jacek Swędrowski: „Wulkan energii, optymistka, 
wrażliwa na krzywdę, ma lekkie pióro, wyśmieni-
ta kucharka, lubi pomagać, ale i organizować życie 
innym na wzór swojego pojmowania szczęścia, ma 
dar nauczania, lubi smakować życie, nie lubi kryty-
ki, godna zaufania, empatyczna, z ogromnym po-
czuciem humoru, niezwykle otwarta na ludzi, smaki  
i doznania”. 

Ewa Browarczyk

Monika Browarczyk Monika Browarczyk. Pierwszy wyjazd do Indii, w tle Tadż  
Mahal
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Olga Tokarczuk w Bolesławcu

Olga Tokarczuk to pisarka najwyższej rangi, uho-
norowana wieloma nagrodami: dwukrotnie nagrodą 
Nike i pięciokrotnie nagrodą czytelników, nagrodami 
międzynarodowymi i nagrodami wydawców. Poru-
sza się w kręgu tematów najważniejszych, dotyczą-
cych życia, śmierci, kondycji ludzkiej, tożsamości, 
świadomości świata, w którym żyjemy. Znalazła się 
na liście kandydatów do Nobla.

Najważniejsze powieści: „Podróż ludzi księgi” 
(1993 r.), „E.E.” (1995 r.), „Prawiek i inne czasy” 
(1996 r.), „Dom dzienny, dom nocny” (1998 r.), „Gra 
na wielu bębenkach” (2001 r.), „Bieguni” (2007 r.), 
„Prowadź swój pług przez kości umarłych” (2009 r.), 
„Księgi Jakubowe” (2014 r.). Jest Dolnoślązaczką, 
mieszka w Sulechowie. 4 listopada 2016 r. została 
Ambasadorem Wrocławia.

Długo zabiegałam o spotkanie z Olgą Tokarczuk. 
Listy, telefony, bezpośrednia rozmowa w Ludwiko-
wicach Kłodzkich, zaowocowały ustaleniem terminu 
spotkania, które odbyło się 13 września 2016 r. w Te-
atrze Starym w Bolesławcu. Prezentuję państwu frag-

menty rozmowy, która, przy pełnej widowni, trwała 
ponad dwie godziny.

Olga Tokarczuk: Po pierwsze, jestem wzruszona 
tak liczną obecnością. Trochę poznałam wasze mia-
sto i zazdroszczę państwu, że tu mieszkacie. Byłam 
w dwóch miejscach na świecie, w których zostałam 
zaskoczona z powodu Bolesławca. Jakieś 200 km od 
Nowego Jorku, w miejscowości, w której spotykają 
się na stypendium pisarze z całego świata, w gablo-
tach eksponowana jest ceramika z Bolesławca. Poza 
tym wyczuwalna atmosfera życzliwości, tu w Bole-
sławcu, już mi się udzieliła i choć czuję lekki niepo-
kój myślę, że wejdziemy w dobry kontakt rozmowy. 

Danuta Maślicka: Ktoś powiedział, że pisanie 
jest jak mówienie do wszystkich tego, o czym nie 
śmiało się powiedzieć nikomu, nawet najbliższym, 
że spotkanie autorskie to moment, w którym pi-
sarz wykazuje się wielką odwagą - patrzy w oczy 
ludziom, którzy wiedzą o nim rzeczy najskrytsze. 
Czy tak jest rzeczywiście?

Olga Tokarczuk i Danuta Maślicka podczas spotkania w Bolesławcu
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Zaczęła pani od bardzo ważnego, istotnego pyta-
nia, bo pisanie i spotkania z czytelnikami są częścią 
mojej pracy pisarskiej i wyzwaniem. Każdy, kto kie-
dykolwiek próbował pisać powieści wie, że to ciężkie 
zajęcie. To niewątpliwie jeden z najgorszych sposo-
bów samozatrudnienia, bo trzeba cały czas pozosta-
wać w sobie, w jednoosobowej celi, w całkowitej 
samotności. Dopóki coś nie zostanie napisane, trudno 
się z tym dzielić, nawet z najbliższymi. Dopiero na-
pisane, może ujrzeć światło dzienne. A wtedy przy-
chodzi czas na spotkania z czytelnikami i wszystko 
staje na głowie, bo wtedy ta wycofana osoba musi się 
spotkać z czytelnikami oko w oko, a ludzie uważnie 
czytają moje książki, i wielce prawdopodobne jest, 
że wiedzą o mnie wszystko, a może i więcej niż ja 
wiem o sobie. 

Pisze pani, że pisanie jest kreacją, że opisywa-
nie świata jest w gruncie rzeczy opisywaniem sa-
mego siebie.      

To rzeczywiście tak jest. Cały czas pamiętam, że 
jestem pisarką, a więc, że tworzę wyraźne postaci, 
które mają swoją historię, coś im się przydarza w ży-
ciu. Tworzenie postaci jest projektowaniem; często 
obarczam je cechami, które ja mam albo chciałabym 
mieć, dzielę się budując postaci literackie sama sobą. 
Oczywiście chronię też siebie, niechętnie opowiadam 
o swojej biografii. Myślę, że pisarze ukrywają swoją 
biografię, choć wiele można wyłuskać z ich powieści.          

Zachęca pani, żeby dziergać własną wizję świa-
ta, opisać swoją historię. A ja mam wątpliwości - 
bo gdyby każdy pisał, kto będzie czytać?

O to się nie boję. Ludzie czytają i będą czytać. 
Ja czytelnika odkryłam po książce ,,Prawiek”, która 
była moją pierwszą, rozpoznawalną powieścią. Zdo-
byłam doświadczenie kim jest literat, że jest ważne, 
co napisałam, w związku z tym, to nie jest niewinne, 
bo po drugiej stronie jest odbiorca, że on jest cieka-
wy, czasami widzi więcej niż ja i ta relacja między 
pisaniem a czytaniem jest poważną, odpowiedzialną 
rzeczą. Ale przede wszystkim zdałam sobie sprawę, 
że zdanie napisane w moim pokoju, jest powielane  
i trafia do ludzi, których nie znam i nie wiem, co my-
ślą. I wtedy odeszłam od zawodu terapeutki i zosta-
łam zawodową pisarką.                        

Proszę powiedzieć, skąd czerpie pani energię?                                 
Nie wiem. Zostałam chyba obdarzona takim zaso-

bem energii, zresztą, zwierzę się państwu. Po „Księ-
gach Jakubowych” byłam chora fizycznie, czułam się 
bardzo źle, więc wybraliśmy się z mężem do lekarza, 
do Krakowa. I on chyba chciał mnie ostrzec przypo-

wieścią o tym, że rodzimy się z zasobnikiem energii, 
przychodzimy na świat jakby z walizką upakowanej 
energii i że te zasoby są nieodnawialne. Pytał, cóż ja 
takiego robiłam, że tyle tych zasobów wyczerpałam. 
A ja przez prawie siedem lat pisałam ,,Księgi Jaku-
bowe” prawie wyłączona z życia, oderwana od sie-
bie samej. Pomyślałam, że za te moje powieści płacę 
wysoką cenę, że z tej walizki sporo oddaję, czego nie 
mogę odzyskać. Ale, ponieważ mam jeszcze trochę  
w tej walizce, więc myślę, że jeszcze pociągnę.                                                                                     

Pani bohaterka, zakutana biegunka w ,,Bie-
gunach”, jest cały czas w drodze, w podróży. Aż 
chciałoby się zapytać, czy ma coś z pani?

To jest ciekawe, że niektórzy czytelnicy przypisu-
ją cechy i słowa narratorki mnie. Dlatego często zada-
ję sobie pytanie, jak to się dzieje, że postać literacka 
przeze mnie mówi rzeczy, które nie są mną. Chodzi  
o to, że tak się formułuje coś, co jest większe ode 
mnie, ważniejsze i jest w stanie unieść opowieść - 
mówię o tym trzecioosobowym narratorze, który 
wszystko wie, np. postać Jenty w ,,Księgach Jakubo-
wych”. Ten zabieg trzecioosobowego narratora jest 
dla mnie i tajemniczy i pociągający.

Weźmy najsłynniejszy tekst w kulturze, Biblię,  
a w niej „Księgę Rodzaju” z opisem stworzenia świa-
ta, że po 6 dniach zobaczył Bóg, że to było dobre. 
Czyli mamy narratora, który wie, co myśli Bóg. To 
by znaczyło, że ten narrator jest naszą wyobraźnią, 
darem, w który zostaliśmy wyposażeni, ale też jest 
darem empatii, który jest czymś szczególnym, bo po-
zwala nam postawić się w sytuacji innej osoby. Jest 
to coś szczególnego, bo pozwala nam uczestniczyć  
w życiach innych ludzi, a to otwiera możliwości opo-
wiadania. Więc ta tajemnica wyobraźni, tajemnica 
empatii jest czymś o czym się powinno wiedzieć, 
gdy mówimy o literaturze, a szczególnie o pisaniu 
powieści.                                                                                                                     

Wróćmy do podróży. Czym jest dla pani po-
dróżowanie?                               

Podróże nie są częścią mojego życia. Nie umiem 
pisać w hotelach. Najchętniej siedziałabym w domu 
na wsi. Ale było kilka takich chwil w życiu, że mia-
łam ogromną potrzebę podróżowania. Rzucałam się 
w te podróże, szukałam czegoś, czego nie mogłam 
znaleźć tutaj. I z tej energii powstała książka „Bie-
guni”. Jeśli chodzi o ilość wrażeń, ilość przemyśleń 
to taką samą podróżą jest podróż do Meksyku, jak 
piesza wędrówka po Górach Stołowych.                                                                

Co panią zadziwia w dzisiejszym świecie?                                                    
Z mniejszych rzeczy zadziwia mnie zalew pamią-
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tek produkowanych przez Chińczyków, które moż-
na kupić na wsi w Meksyku, czy gdzie indziej. Ale 
przede wszystkim, że nie mamy wolności w oglą-
daniu świata prowadzeni przez media, przewodniki. 
Poza tym zadziwia mnie, że w ciągu paru lat świat 
się tak bardzo podzielił, a w podróżowaniu pojawił 
się lęk. Tak niedawno byłam w Syrii (w 2006 r.). 
Weszłam tam w jakiś szczególny kontakt i z krajem  
i z jego zabytkami, ale przede wszystkim z ludźmi.

W kraju, głównie muzułmańskim, np. w Damasz-
ku, można było zobaczyć różne style życia, obok 
kobiet zakwefionych, dziewczyny w strojach swo-
bodnych, wytatuowani młodzi mężczyźni. Prowa-
dziliśmy różne warsztaty obok siebie i nic złego się 
nie działo; kościół na jednej ulicy i śpiew muzzeina 
na drugiej - nikomu to nie przeszkadzało. Byłam tam 
na chrzcinach w rodzinie chrześcijan syryjskich, go-
śćmi byli również muzułmanie, a ja brałam udział  
w tych obrzędach. Teraz nie mogę się z nimi skontak-
tować, nie wiem co się z nimi stało, gdzie są, czy żyją. 
Dzisiaj Damaszek albo Aleppo to ból, jakby to mnie 
dotyczyło. Poznanie tych ludzi tak blisko, poruszyło 
we mnie problem uchodźców i nasz stosunek do nich  
w Polsce. Zdałam sobie sprawę, że nie jest możliwe 
zachowanie naszego poczucia honoru i przyzwoito-
ści, jeśli nie włączymy się w niesienie pomocy lu-
dziom uciekającym przed wojną.                                                                          

Za wypowiedź o przejawach polskiego anty-
semityzmu i innych ciemnych kartach naszej hi-
storii spotkał panią zmasowany hejt w internecie, 
włącznie z groźbami. Jak i czy pani sobie z tym 
poradziła?                                                                 

Poradziłam, choć nie spodziewałam się, jak bar-
dzo mnie to dotknie. Nienawiść i agresja w interne-
cie jest ogromna, czegoś takiego wcześniej nie do-
świadczaliśmy, dlatego nie jesteśmy przygotowani. 
Najpierw reaguje ciało, jakby to było realne, fizyczne 
zagrożenie. Są objawy wegetatywne - przyśpieszony 
oddech, bicie serca, swędzenie ciała... Ja przez pierw-
sze dni czułam się jakby mnie ktoś fizycznie pobił. 
Ale, na szczęście, tą samą internetową drogą, otrzy-
małam ogromne wsparcie od czytelników. Z czasem 
zaczęłam racjonalizować, ogarniać rozumem to, co 
się stało. To jest, proszę państwa, bardzo niebez-
pieczne, bo może się w końcu polać krew. Dlatego 
trzeba robić wszystko, żeby nie było przyzwolenia na 
mowę nienawiści i dlatego ja, całym sercem jestem 
za poprawnością polityczną, którą odczytujmy jako 
nieodzowną grzeczność w społeczeństwie multime-
dialnym.

Dzisiaj poprawność polityczna została ośmie-
szona przez wiele środowisk, które zarzucają jej, że 
jest kłamliwa, że jest wbrew prawdzie. Zaczęto na-
woływać do mówienia wprost, co się myśli. Moim 
zdaniem, poprawność polityczna jest rodzajem 
grzeczności na wyższym poziomie i to nie jest tak, 
że można mówić, co nam przyjdzie do głowy, słowa 
trzeba ważyć, bo my słowami nieustannie stwarzamy 
świat. Więc, jeśli będziemy posługiwać się słowami 
nienawiści, taki świat zbudujemy.

Kiedy jestem w Zachodniej Europie i przedsta-
wiam się mówiąc, że jestem z Polski, spotykam się  
z rodzajem współczucia i pytaniami, co tam się u was 
dzieje. Zaczynam się odtłumaczać, ponieważ nie go-
dzę się na wizerunek Polski jako kraju oszołomione-
go, zwariowanego ideologicznie. Łapię się na tym, że 
zaczynam tłumaczyć i desperacko pokazywać lepsze 
strony kraju. Jednocześnie myślę, że w świat idzie za 
mało takiego przekazu, że jesteśmy normalnym spo-
łeczeństwem, które według mnie na moment straciło 
równowagę. Mamy kulturę, która jest potężna, która 
jest właśnie tym, co w trudnych czasach trzymało nas 
zawsze razem. Myślę, że trzeba się skupić, organi-
zować towarzystwa kulturalne, gdzie możemy dys-
kutować, mówić śmiało, odważnie. Budować społe-
czeństwo oddolnie, bo jeśli to społeczeństwo będzie 
świadome, trudno je będzie wypaczyć, zmanipulo-
wać. Chyba nadszedł ten czas.                                                        

Przejdźmy do ,,Ksiąg Jakubowych”. Co spo-
wodowało, że pani tę książkę napisała?  

Miałam wrażenie, że trafiłam na temat, który musi 
być opowiedziany. Ten temat wisiał w Polsce gdzieś 
w powietrzu. Jest to sprawa dużej grupy Żydów, któ-
rzy w XVIII wieku podjęli się szerokiej emancypa-
cji, dołączyli do chrześcijańskiego społeczeństwa  
w Polsce. Jak wszystko i to miało swoje jasne i ciem-
ne strony. Pytałam dlaczego ta historia nie ma swoje-
go zapisu. Frankizm, bo o nim tu mowa, opisany na-
ukowym językiem przez historyków, nie mógł trafić 
do społeczeństwa, dlatego o nim postanowiłam pisać.  
Była też w tym wszystkim jakaś tajemnica i to mnie 
fascynowało, więc ostrzyłam ołówki na swoim biur-
ku. Kiedy uświadomiłam sobie, że ja tego nie unio-
sę, zaczęłam studiować epokę. Musiałam zgłębiać, 
uczyć się, przeczytałam ogromną ilość literatury. No  
i wiedziałam, że nie da się tej powieści zbudować jed-
nowątkowo. Dlatego tak wiele tam wątków i postaci.

Na przykład wątek z ks. Benedyktem Chmie-
lowskim.                                                   

Jego książka „Nowe Ateny” towarzyszy mi przez 
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całe życie. Był prekursorem Oświecenia na wscho-
dzie Europy, dlatego tyle miejsca poświęciłam mu  
w „Księgach Jakubowych”. Czasami miałam wraże-
nie, że to nie ja piszę tę książkę, że ona się sama pi-
sze, korzystając ze mnie i mojego komputera.

W tej powieści znajdujemy wiele postaci ko-
biecych. W różnych wypowiedziach mówi pani, 
że rola kobiety w historii świata jest niedoceniana, 
tak jakby kobiety nie istniały i nie miały wpływu 
na historię.

Tak rzeczywiście jest. Historię świata opowiada-
ją mężczyźni, oni rozdawali karty, oni wprowadzili 
kategorie ujęcia świata, a tam kobiety zostały wyklu-
czone. I te mechanizmy działają do dzisiaj. Mała dy-
gresja - kiedy tworzy się jakiś ruch polityczny, kobie-
ty są tam mile widziane, ale kiedy rewolucja zaczyna 
się okrzepiać, są wypychane, wymazywana jest ich 
aktywność. Niech za przykład posłuży historia „So-
lidarności”. Zauważcie państwo, że pewien typ po-
staci literackiej kobiecie nie był dany. O sensie życia, 
o ludzkiej egzystencji mówią głównie mężczyźni, 
kobiety występują głównie w rolach matek, kocha-
nek, córek. Kobieta myśląca, zadająca filozoficzne 
pytania, mająca wątpliwości moralne - takie sylwetki 
kobiet są rzadkością, dlatego postanowiłam tę lukę 
wypełniać. W ,,Księgach” znajdziecie państwo kilka 
niezwykłych postaci kobiecych, czy to będzie Jenta, 
barokowa poetka Drużbacka, Kossakowska czy Gi-
tla.

W pani ostatniej powieści ,,Prowadź swój pług 
przez kości umarłych” główna bohaterka jest 
mocną postacią. Ale tego wątku nie będziemy 
rozwijać, bo jest to rodzaj kryminału. Natomiast 
zapytam o pani współpracę z Agnieszką Holland, 
która powieść sfilmowała.

Choć mówiono, że książka jest gotowym scena-
riuszem, okazało się jednak, że jest, wręcz przeciw-
nie. Pisałam kilka wersji scenariusza, co jest zupełnie 
innym zajęciem. Film jest zrobiony, ciekawa jestem 
jak zostanie w Polsce przyjęty. Zmienił się kontekst 
polityczny, dlatego nie wiadomo, czy film wejdzie na 
ekrany. 

Na zakończenie zacytuję czyjąś myśl, o tym, 
że cała ludzka rozpacz bierze się z biernego przy-
glądania, dlatego ten ktoś wybrałby działanie, ale 
jednocześnie wiele nieszczęść bierze się z bycia bez 
przyglądania czyli refleksji. Jakie jest pani zda-
nie?                                                                          

 Taki dystans „przyglądania” jest przywilejem lu-
dzi młodych. Myślę, że po pięćdziesiątce wielu od-

czuwa chęć działania, bo widzi się, że czas nieubła-
ganie płynie i że jeśli się czegoś nie zrobi teraz, to się 
już nigdy nie zrobi. Ja o sobie też tak myślę i im je-
stem starsza, tym więcej angażuję się po stronie ludzi 
do tego stopnia, że pewne rzeczy zaczynają być dla 
mnie ważniejsze niż samo pisanie. Kiedyś wydawało 
mi się, że pisanie to fundament mojego życia. Dzisiaj 
ostrzej widzę, że dzieje się niesprawiedliwość, i że 
świat nie jest luksusowym hotelem ze służbą. Kiedyś 
trzeba się zdecydować i zacząć działać, niekoniecz-
nie na wielkiej scenie, ale w najbliższym świecie,  
w którym żyjemy - ratować, pomagać, organizować. 
I to powinien być naturalny rozwój człowieka ku do-
bru, ku pomocy innym. Próbować oddać całą dobroć, 
jaką dostało się od świata, obdzielać innych tym, co 
masz.

Jest nowy poranek i tak trudno zaczynać dzień, 
dominuje uczucie zniechęcenia, jakiegoś odpływu 
energii, a może ja już nic nie potrafię i to, co robię 
nie ma sensu. Na to pani Olga Tokarczuk w jednej ze 
swoich książek tak odpowiada: 

„Codziennie rano wymazywać nicość z powiek  
i zanurzać się w rozedrgany strumień życia. Dawać 
się nieść.”                                                                                                             

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami, pod-
pisywaniem książek, indywidualnymi rozmowami  
z pisarką.

Spotkanie prowadziła i niniejszą 
relację opracowała - Danuta Maślicka

Olga Tokarczuk
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O szukaniu prawdy, o Czechach, o reportażu 
- rozmowa z Mariuszem Szczygłem

Mariusz Szczygieł i Danuta Maślicka podczas spotkania w Bolesławcu

Mariusz Szczygieł jest autorem przełożonych na 
kilkanaście języków książek: m.in. „Niedziela, która 
zdarzyła się w środę”, „Gotland”, „Láska nebeská”, 
„Antologia polskiego reportażu XX wieku - 100/XX, 
„Zrób sobie raj”. Jest laureatem Nagrody Literackiej 
Nike wyboru czytelników w 2007 r., European Book 
Price - Europejskiej Nagrody Literackiej za najlepszą 
europejską książkę roku 2006. Jest reporterem Gaze-
ty Wyborczej i znanym czechofilem.

Spotkanie z Mariuszem Szczygłem odbyło się  
w ramach wznowionego cyklu „Spotkań z ludźmi, 
których poznać warto” w Centrum Integracji Kul-
turalnej Orzeł w Bolesławcu 18 marca 2016 r. Mój 
rozmówca dowcipnie przedstawił się licznie zgroma-
dzonej publiczności zapewniając, że Bolesławiec zna 
i podziwia, czym zjednał sobie zebranych i wprowa-
dził w ciepły, kameralny nastrój. Oto wybrane frag-
menty tej rozmowy.

Danuta Maślicka: Artysta, pisarz powinien od-
krywać nowe lądy, nowe światy; pan odkrywa dla 
nas naszych sąsiadów Czechów. Zacznijmy, zatem 
od pana książki „Láska nebeská”. Proszę przetłu-

maczyć tytuł.
Mariusz Szczygieł: Láska nebeská znaczy miłość 

nieziemska, miłość nie z tej ziemi. Czechom tłuma-
czę, że u nas to jest laska, która jest niebieska. Tam 
powiedziałem, że Czesi zostali stworzeni, żeby Po-
laków wprowadzić w dobry nastrój. To był żart, ale 
im się spodobał tak dalece, że podchwyciły to cze-
skie media; nie poczuli się obrażeni ani spłaszczeni. 
Zapytajmy z czego to się bierze. Otóż Czesi mają 
ogromny dystans do siebie. Jeżeli mówią o kimś źle, 
to najpierw powiedzą o sobie. Oni umieją wypusz-
czać z siebie powietrze, a to jest piękna umiejętność, 
to jest zarządzanie krytyką na własny temat. Bo jeśli 
ja umiem mówić o sobie źle, no to wtedy nikt mi nie 
zrobi krzywdy. Mieć władzę nad swoimi krytykami, 
to jest wspaniałe. Czesi właśnie mają taką umiejęt-
ność.

Sprowokował mnie Pan do zapytania: Która 
postawa wśród Czechów jest bardziej popularna 
- ta, którą prezentuje czeski fotograf, kiedy mówi: 
„gdybym nie farbował włosów, nie miał ciem-
nych okularów, nie ubierał się na czerwono, był-
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bym brzydki, stary, nijaki”, czy ta, którą opisuje 
student, że rodzice dali mu w komunizmie szare 
wychowanie czyli, żeby się nie wyróżniał i raczej 
pielęgnował średniactwo?

Niestety, ta druga postawa jest wśród Czechów 
popularniejsza. Przejść nie wyróżniając się. I to jest 
zasługa komunizmu, który trzymał za twarz społe-
czeństwo bardziej niż w Polsce.

To by się kłóciło z czymś, co pan określa jako 
„czeska pohoda”.

Czeska pohoda, proszę państwa, jest dla siebie, 
zaszyjmy się w swoim domu, w swojej chacie i ciesz-
my się, ale nie wyróżniajmy na zewnątrz. Świetną 
ilustracją takiej postawy jest choćby zdrobnienie sło-
wa „miejsce”: „misto - misteczko”, dziupelka, w któ-
rej czujemy się dobrze.

W książce „Zrób sobie raj” przytoczył pan 
nazwy ulic: „Na weseli”, „Na lepszi”, kawiarnia 
„Dla wcześniej urodzonych”. Czy to coś mówi  
o nich jako o społeczeństwie?

Bardzo dużo. Pokazuje taką umiejętność czerpa-
nia radości z życia, żeby wyssać to, co najciekawsze, 
to, co najpiękniejsze i bardziej poetyckie. Bo ulica 
„Na lepszim” prowadzi do więzienia, a ta kawiarnia 
chyba lepiej brzmi niż „dla seniorów.” Weźmy inny 
przykład: film „Miłość blondynki”. U nich na plaka-
cie tytuł brzmi: filmowa komedia, u nas dramat psy-
chospołeczny. My to widzimy tak, a wy, jak powie-
dział jeden z moich rozmówców, zupełnie inaczej: 
„Polak patrzy na świat ze swoją wadą wrodzoną, 
bo w jednym oku siedzi etos, a w drugim patos.” Ta 
ich postawa wiąże się z pewną perspektywą metafi-
zyczną - naród czeski jest w większości niewierzący, 
mówi, że ma jedno życie, tutaj i teraz i że już drugi 
raz nie będą żyli w przeciwieństwie do wierzących w 
niebo Polaków. 

To dobry moment, żeby rozwinąć pojęcie 
szwejkizmu i antyszwejkizmu. Jedni mówią, że 
Szwejk przyprawił im gębę, drudzy powiadają, że 
to jest taka propozycja, żeby śmiechem poradzić 
sobie z ciężkimi czasami.

To prawda, nie wszyscy Czesi są wielbicielami 
Szwejka - dla jednych jest filozofem, dla innych we-
sołkiem. Wielu nie znosi tej filozofii przetrwania za 
wszelką cenę, mówią, że przecież jesteśmy różni i że 
wśród nas też są bohaterowie. Jest jeszcze coś takie-
go, że Czech nie może żyć bez dowcipu; jedni uwa-
żają, że śmiech obraża idiotów, ale mądrych uczy, 
drudzy, że ta wesołość Czechów ma swoje ciemne 
strony, śmieją się, ale ich śmiech jest maską tragicz-

nej bezradności, że da się zaśmiać cierpienie. Lecz to 
nie pozwala tak naprawdę zmierzyć się z przykrymi 
uczuciami. 

Na nas, czytelnikach pańskiej prozy, ogrom-
ne wrażenie wywarł rozdział pt. „Tu nikt nie lubi 
cierpieć”, a w nim opis zwyczaju chowania zmar-
łych bez pogrzebu.

Jako reporter nie mogę gorszyć się choćby tym, 
jak przyjaciele z urną kolegi przypijają do urny, opo-
wiadają dowcipy. Nie nam oceniać, nie wiemy prze-
cież nic, co im zostało po jego śmierci. 

/W tym miejscu przerywam opowieści Mariu-
sza Szczygła o Czechach, które znajdziemy również  
w książkach: „Laska nebeska”, „Zrób sobie raj” czy 
„Gotland” - o Havlu, o rodzicach, o towarzyskim pi-
wie, o języku, o książkach, które są im niezbędne jak 
chleb i woda i których czytają więcej niż my, i przejdę 
do reportażu./ 

Zacznijmy od książki pod tytułem: „Niedziela, 
która zdarzyła się w środę”, książki już historycz-
nej, bo daje obraz Polski lat 90.    

To był czas transformacji, kiedy ludzie starali się 
utrzymać na powierzchni, jak przeżyć, by nie utonąć. 
Ja to opisałem, tę Polskę właśnie. Zacząłem wtedy 
pracę w Gazecie Wyborczej, a tam pracowali lu-
dzie, którzy cieszyli się z tego, co stało się w Polsce  
w 1989 r., byli zachwyceni tymi zmianami, że jest 
nowa Polska, że jest wolność, wolny rynek, prze-
strzeń... byli w euforii. Ja przyjeżdżam ze Złotoryi, 
a tam nie są szczęśliwi, oni mówią „komuno wróć”. 
Było we mnie rozdwojenie, i to, i to rozumiem; dla-
tego powstały te reportaże. Postanowiłem, że będę 
niejako korespondentem z tej Polski, która nie jest 
zadowolona. Docierałem do małych miasteczek, 
osiedli, do fabryk, które plajtowały. W tej robocie 
reporterskiej najważniejszy był rozmówca, żeby się 
otworzył, żeby chciał mówić. Bo jednej rzeczy nie 
może reporter zrobić: niczego nie może zmyślić, hi-
storia opowiedziana musi być prawdziwa i ma dawać 
do myślenia. Choć reportaż to gatunek bardzo su-
biektywny, to są moje oczy, moja wrażliwość, moja 
głowa, mój organizm, nie wolno kłamać. Reportaż 
jest funkcją miejsca, czasu i możliwości reportera.                               

Powiem teraz nieco patetycznie. Pan przy-
znał się kiedyś, że jest chronicznie niezadowolony  
z Polski, ale, że to niezadowolenie jest formą mi-
łości do ojczyzny, a ja, patrząc na te 3 tomy „An-
tologii polskiego reportażu XX wieku - 100/XX” 
myślę, że to jest produkt tej miłości.

Trudno się nie zgodzić z pani myśleniem. Ja po-
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stanowiłem przybliżyć XX wiek reportażami z Pol-
ski. Pyta pani o kryteria, według których dobiera-
łem reportaże. Ja musiałem się w tekście zakochać; 
chciałem pokazać różne style w polskim reportażu, 
pokazać te najważniejsze nazwiska, i te, które są dziś 
zapomniane, te najbardziej błyszczące i te głęboko  
w cieniu. Miałem nadzieję, że uda mi się pokazać hi-
storię Polski XX wieku poprzez reportaże - pierwszy 
reportaż z 1901 roku Janusza Korczaka dawał taką 

nadzieję. Niestety nie wszystkie ważne wydarzenia 
zostały opisane w reportażach.

Jakiś czas temu prowadził Pan w TV program 
„Na każdy temat”. Nieskromnie twierdził Pan, że 
umie mówić na każdy temat. Zwracam się, zatem, 
do publiczności o podrzucenie tematu.

/Głos z sali: parawan. Mariusz Szczygieł staje za 
parawanem, który stanowi element scenografii./

Parawan dobrze ilustruje reporterską robotę, bo 
reporter działa tak, żeby likwidować parawany mię-
dzy ludźmi, tak rozmawiać, żeby umieli wyjść ze 
swego życia, zza parawanu. Chodzi o to, żeby one 
się składały, ale też, z racji szacunku dla rozmówcy, 
rozumiem, że on się chce zasłonić, a ja jestem szczę-
śliwy, kiedy on daje mi choć fragment ze swojego ży-
cia i przyjmuję to jako prezent. Staram się, żeby nie 
było między nami parawanu, bo tylko wtedy mogę 
przez chwilę pożyć cudzym życiem, wyjść z siebie. 
Dzięki temu lepiej rozumiemy świat - opowieść re-
porterska daje takie możliwości. Czar reportażu dla 
mnie sprowadza się do empatii; kiedy ją potrafimy 
odczuć, świat stanie się lepszy.

Przejdźmy do pana „polowań na prawdę”.
Moja książka pt. „Projekt prawda”, która właśnie 

się ukazała, jest zbiorem felietonów z „Gazety Wy-
borczej”, zawiera różne prawdy - moich rozmów-
ców pytam czy doszli w życiu do jakiejś, choćby 
najmniejszej, prawdy. Co ciekawe, nie spotkałem 
nikogo, kto miałby tę samą prawdę, co ktoś drugi.  
I zawsze proszę o to, co doprowadziło daną osobę do 
jego prawdy; muszę mieć historię, story, bo myśl le-
piej się upowszechnia, jeśli się do niej doda działanie. 
Pisał o tym nasz noblista, Izaak Singer, żeby pisać  
o tym, co ludzie robili, a nie, co myśleli.                                              

Na pytanie o swoją prawdę Mariusz Szczygieł 
odpowiada, że ma ich kilka, i że nie są one wesołe, 
m.in. prawda ostatniego słowa, że życie jest krót-
kie i nie wiadomo czy nie jest to nasze ostatnie 
spotkanie. Ja wybrałam tekst Mariusza Szczygła  
„O krześle plastikowym na łonie natury”.  
A w nim: „Plastik na ołtarzu natury za jaki uważa 
się bagno, to jest jak chrapanie gdy grają Chopina. 
Doszedłem do mojej prawdy: albo będę należeć do 
ludzi, którzy wyrzucają krzesła do lasu, albo do 
ludzi, którzy chcą krzesłom dać nowe życie.”

 Prowadziła spotkanie i opracowała relację 
Danuta Maślicka                                   

                          

Mariusz Szczygieł podczas spotkania w Bolesławcu
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Dziesięć lat temu powstało w Bolesławcu II Pry-
watne Gimnazjum im. kpt. Krzysztofa Baranowskie-
go - szkoła założona przez Zdzisława Czyżowicza. 
Powstała ona z pasji, aby wyjść naprzeciw oczeki-
waniom młodzieży i rodziców. Od samego początku 
koncepcja pracy szkoły oparta była na sprawdzonych 
filarach: żeglarstwie, harcerstwie, wyspecjalizowanej 
kadrze oraz nowatorskiemu podejściu do nauki i wy-
chowaniu młodzieży. Utworzona w 2014 r. przy gim-
nazjum Bolesławiecka Szkoła Filmowa doskonale 
wpisała się w założenia edukacyjno-wychowawcze 
placówki. Stanowi ona miejsce, w którym młodzież 
ma możliwość teoretycznego i praktycznego pozna-
nia tajników produkcji filmowej i telewizyjnej, łączy 
teorię z praktyką. 

Uczęszczający na zajęcia filmowe uczniowie 
mają do dyspozycji profesjonalne studio wraz z ka-
biną akustyczną, montażownię oraz salkę projekcyj-
ną. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi filmowemu: 
kamera Red One MX 4,5K, profesjonalnym dronom 
oraz aparaturze filmowej, młodzież może tworzyć 
swoje produkcje w rozdzielczości 4k - począwszy 
od produkcji przez postprodukcję, a na projekcji ki-
nowej kończąc. W zajęciach filmowych biorą udział 

wszyscy zainteresowani robieniem filmów ucznio-
wie gimnazjum z klas I-III. 

Dzięki współpracy szkoły z Pomorską Fundacją 
Filmową w Gdyni, organizatorem Festiwalu Filmo-
wego w Gdyni, młodzież od 2014 r. bierze udział  
w tym największym święcie polskiego kina. Uczest-
niczy w wielu organizowanych tam warsztatach i pro-
jekcjach premierowych polskich filmów fabularnych. 

Festiwal w 2016 r. był przełomowy ze względu na 
realizację przez szkołę I odcinka kroniki 41. Festiwa-
lu Filmowego w Gdyni. Jako jedyna w dotychczaso-
wej historii festiwalu gimnazjalna szkoła realizowała 
tę kronikę. Wcześniej za takie realizacje odpowiada-
ły: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyj-
na i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, Wydział 
Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoła Wajdy, 
Warszawska Szkoła Filmowa. Ewenementem był 
fakt, że kronika przygotowana przez młodzież bole-
sławieckiego gimnazjum została wyemitowana pre-
mierowo w Teatrze Muzycznym w trakcie premie-
ry filmu „Sługi Boże” oraz była wyświetlana przez 
kolejne dni w kinie festiwalowym. Fakt, że ucznio-
wie - realizatorzy tej kroniki - to gimnazjaliści, był 
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wielkim zaskoczeniem dla producentów, filmowców 
oraz publiczności. Film został przyjęty bardzo entu-
zjastycznie, a szansa jaką otrzymała Bolesławiecka 
Szkoła Filmowa otwiera nowe perspektywy przed 
bolesławiecką młodzieżą. Uczniowie po raz kolejny 
wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i dzięki 
temu zanotowali kolejny sukces.

Mieszkańcy Bolesławca mogą na bieżąco śledzić 
te dokonania, gdyż wszystkie zrealizowane przez 
młodzież filmy są prezentowane na ekranie w Cen-
trum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Nasza szkoła 
współpracuje również z Telewizją Regionalną TVT, 
która daje możliwość emisji wszystkich materiałów. 
W 2015 r. jej produkcje zostały wyróżnione na Ogól-
nopolskim Międzyszkolnym Festiwalu Filmów Mło-
dzieżowych „Wylęgarnia 2015” w Jaworznie. Film 
„Horror przez CH” został wyróżniony i nagrodzony 
za najlepszą fabułę, natomiast film dokumentalny 
„Pogoria” otrzymał wyróżnienie za najlepszy mon-
taż. „Wylęgarnia 2016” przyniosła kolejne sukcesy  
w postaci Grand Prix festiwalu za film „W sieci” oraz 
I miejsce za film „Prawdziwe szczęście”. Na ogólno-

polskim Festiwalu Filmowym -18 w Poznaniu filmy 
te zdobyły I i II miejsce w kategorii film fabularny.  
W 2015 r. w drugiej edycji organizowanego przez Po-
wiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bole-
sławcu i BOK-MCC konkursu „Dziękuję, nie palę” 
film „Awakening” zajął I miejsce w kategorii fil-
mów zrealizowanych przez uczniów gimnazjalnych.  
W 2016 r. w III edycji tego konkursu film ten produk-
cji zajął II miejsce.

Bolesławiecka Szkoła Filmowa jest propagatorem 
akcji „Bolesławiec się kręci - Hollywood zaczyna się 
w Bolesławcu”; filmy można tworzyć tam, gdzie je-
steśmy. Szkoła bardzo chętnie angażuje się w akcje 
charytatywne oraz społeczne. Jej produkcje i wide-
oklipy zrealizowane w Bolesławcu obejrzało ponad 
500 tysięcy widzów w kinie oraz mediach społeczno-
ściowych. Celem szkoły jest utworzenia w Bolesław-
cu „zagłębia filmowego”, skąd młodzi ludzie będą 
mieli łatwiejszy start na wyższe uczelnie związane ze 
sztuką filmową oraz realizacją telewizyjną.

Michał Szwed
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Cukiernia Brzozowskich w Bolesławcu

Ślub Zuzanny i Józefa Brzozowskich, 26 grudnia 1946 r.

Dla wielu bolesławian to miejsce kojarzy się ze 
smakiem i zapachem beztroskiego dzieciństwa. Sta-
nowi w naszym mieście swoisty fenomen. To jeden 
z nielicznych, żeby nie powiedzieć jedyny, mały za-
kład produkcyjny i sklep, które nie tylko nie zmieni-
ły swojej branży, ale nadal pozostają własnością tej 
samej rodziny. Cukiernia Brzozowskich - obecnie 
jedna z kilku w Bolesławcu, choć - moim zdaniem 
nadal wyjątkowa - kiedyś miejsce magiczne, do któ-
rego pielgrzymowały gromady dzieciaków z bliższej 
i dalszej okolicy po bułeczki, serniczki, bezy, ptysie 
w kształcie łabędzi, kremowe zielone żabki i rewe-
lacyjne, niepowtarzalne, niebiańsko smakujące lody.

Obecny właściciel cukierni - mistrz Stanisław 
Brzozowski - choć te lody nie są już od dawna produ-
kowane, nadal pamięta ich recepturę i wylicza z pa-
mięci składniki produktu (jajka, cukier, dwuprocen-
towe mleko, masło, cukier waniliowy i laska wanilii), 
który w czasach powszechnego niedostatku stanowił 
rozkoszny rarytas. Raczyli się nim przez okres wio-

sny i lata młodzi oraz starzy. Wszystko naturalne, pro-
ste i zdrowe, pozbawione chemicznych ulepszaczy. 
Są tacy, którzy nadal z rozrzewnieniem wspominają 
stojące tuż za ladą niedużego sklepu metalowe termo-
sy z lodami, tak jakby miały właściwość magiczną 
oraz specjalną łyżkę służącą do ich nakładania w dwa 
cienkie wafelki lub waflowe kubeczki. W okresie lata 
produkowano ich 300 kg dziennie. Do pasteryzato-
ra - dużego kotła na 160 l dawano mleko i cukier. 
To wszystko mieszano specjalnym świdrem. Jajka 
ubijano osobno. Hartowało się je później mlekiem, 
które miało około 50-60 stopni Celsjusza. Następnie 
podnosiło się temperaturę do 92 stopni i utrzymywa-
ło przez 15 minut, tak gotując. Później schładzało 
się, przelewało do drugiej maszyny, która chłodziła  
pośrednio, a następnie do maszyny, w której się 
je mroziło. Wychodziła gęsta śmietana, czyli lody 
mleczno-waniliowe. Po przełożeniu do termosów 
trafiały do sklepu. Kolejki były takie, że maszyny nie 
nadążały kręcić.
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Założycielem cukierni był ojciec obecnego wła-
ściciela - Józef Brzozowski. Urodził się 19 stycznia 
1919 r. w miejscowości Nienadowa, powiat Prze-
myśl. Przed wojną pracował w piekarni w Przemy-
ślu. W czasie wojny, jak wspomina jego syn, był 
dowódcą jednego z oddziałów działającej na tam-
tych terenach partyzantki. Zawsze elegancko ubrany  
i kulturalny, był dobrym organizatorem i fachowcem  
w swojej dziedzinie. Do Bolesławca przyjechał  
w 1946 r. Pracę w naszym mieście rozpoczął od sto-
larni przy ul. A. Mickiewicza, która znajdowała się 
tam, gdzie teraz jest sklep Eko. Tam też poznał swoją 
przyszłą żonę. Józef Brzozowski od początku wraz  
z innymi rzemieślnikami zaangażowany był w dzia-
łalność cechu. Tworzył jego zalążki. Około roku 1949 
znalazł się w jego poczcie sztandarowym. Zmarł  
12 grudnia 1989 r.

Zuzanna Brzozowska, z domu Neuman urodziła 
się 8 czerwca 1925 r. w Białohorszczu, powiat Lwów. 
Tam ukończyła Liceum Sióstr Elżbietanek i praco-
wała jako urzędniczka. Do Bolesławca przyjechała 
wraz z matką, Julią Neuman, w 1946 r. Tak jak wielu 
innych zostały przymusowo wysiedlone z Lwowa, 
w którym mieszkały przy ul. Łyczakowskiej 111. 
Brat Zuzanny, Stanisław, musiał wcześniej uciekać  
z Lwowa, bo chciano go wcielić do Armii Radziec-

kiej. Matka była już wtedy chora na raka. Zamieszka-
ły u wujostwa przy ul. Warszawskiej. Zuzanna była 
wysoką i piękną kobietą, bardzo zaradną i przedsię-
biorczą. Kiedy Józef Brzozowski założył piekarnię  
i potrzebował ekspedientki, zatrudnił w niej właśnie 
ją. Tam się do siebie zbliżyli. Pobrali się w grudniu 
1946 r. w czasie świąt Bożego Narodzenia. Przez 
dziesięć lat mieszkali jeszcze przy ul. Warszawskiej. 
Dopiero na początku 1956 r. przeprowadzili się do 
mieszkania nad swoją cukiernią. Mieli czworo dzieci, 
najpierw na świat przyszła w 1947 r. Urszula, następ-
nie w 1950 r. Roman, później w 1953 r. Stanisław i na 
koniec w 1955 r. najmłodsza Danuta. Była wspaniałą, 
kochająca matką, mądrym, bardzo dobrym i ciepłym 
człowiekiem. Danuta i Stanisław, bo starsze rodzeń-
stwo już nie żyje, wspominają ją z wielkim rozrzew-
nieniem i czułością.

Pierwsza piekarnia znajdowała się przy ul. B. Pru-
sa. Pracowali w niej, używając pozostawionych przez 
Niemców urządzeń. Później, czyli na początku lat 50-
tych, Józef Brzozowski przeniósł ją na ul. Dąbrowsz-
czaków (obecnie ul. Kościelna). W tym miejscu przed 
wojną również znajdowała się piekarnia. W 1960 r. 
rozpoczął się remont kapitalny budynków usytuowa-
nych przy ul. Dąbrowszczaków. Trwał przez 3 lata 
do 1963 r. Z pierwotnej zabudowy pozostała sama 

Poczet sztandarowy Cechu, z prawej Józef Brzozowski
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fasada, podpierana w trakcie prac budowlanych po-
tężnymi belkami. Wszystko poza nią zostało na nowo 
postawione, wtedy też zbudowano zaplecze piekarni 
i ciastkarni. Na czas tego remontu cukiernia została 
przeniesiona na ul. H. Sawickiej, dzisiejsza Sierp-
nia’80, w miejsce, gdzie potem znajdował się oddział 
PTTK, a teraz telewizja Azart-Sat.  

W 1963 r. cukiernia wróciła do swojej siedziby 
przy ul. Dąbrowszczaków i działa tam niezmien-
nie do dziś. Przez dwa lata tylko (1969-1971) była  
zamknięta z powodu kryzysu, jaki nastąpił w małżeń-
stwie właścicieli. 

Dopóki Brzozowscy działali razem, podział obo-
wiązków w cukierni był prosty. Ojciec zajmował 
się produkcją. Matka przede wszystkim sprawami 
organizacyjnymi, choć posiadała dyplom mistrzow-
ski cukiernika. Pełniła w niej funkcję dzisiejszego  
menadżera, pilnowała finansów i spraw kadrowych. 
Zatrudniała czeladników i mistrzów cukiernictwa, 
jeden z nich przyjeżdżał do Bolesławca z Legnicy. 
Był to jeszcze przedwojenny cukiernik, nazywał się 
Faryński. Posiadał poniemieckie książki i z wielką 
skrupulatnością przestrzegał zawartych w nich recep-
tur. Stanisław Brzozowski podkreśla, że ciężko było 
się od niego czegoś nauczyć, bo wszystko trzymał  
w tajemnicy i dodaje, że teraz jest zupełnie inne po-

Rodzina Brzozowskich, 1960 r.

dejście do nauki zawodu. Jedną z ciekawszych po-
staci w cukierni Brzozowskich był niezwykle utalen-
towany mistrz cukiernictwa Eugeniusz Durkowski, 
który przyjechał do Bolesławca z Francji. W cukier-
ni pracował prawie przez całe swoje życie, zaczął 
mając około 16 lat. Jedyne w swoim rodzaju żabki, 
jeże i kurczaczki, czyli ptysie polewane kolorową 
pomadą i odpowiednio formowane, co było bardzo 
pracochłonne, wykonywał na nockach czeladnik  
o nazwisku Zawada. Na początku wszystko robiło 
się ręcznie. Przed świętami cała rodzina schodziła 
na dół i pracowała, kręcili na przykład sery. Pianę do 
ciast biło się tylko ręcznie. Ojciec nie pozwalał robić 
ciast z użyciem maszyn. Uważał, że żadna nie zastąpi  
wyrobienia ciasta ręką. 

Prowadzenie cukierni w tamtych czasach nie było 
łatwe również z innych powodów. Stałe kontrole sa-
nepidu i urzędu skarbowego, które nie traktowały 
ich jak producentów żywności, tylko potencjalnych 
przestępców, bardzo tę pracę komplikowały. Były 
one tendencyjne, nastawione na ukaranie właści-
cieli. Kontrolerzy na ogół tak długo szukali, aż coś 
znaleźli, jak nie udało się, odsuwali lodówki, by udo-
wodnić, że chociaż tam jest kurz. Tylko wtedy, gdy 
w państwie następował głęboki kryzys i bieda, rze-
mieślnicy produkujący żywność otrzymywali zielone 
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światło i mogli bez większych problemów pracować.
W tamtych czasach matka nie tylko zajmowała się 

rodziną, pracowała w cukierni, ale także pomagała 
wielu osobom. Po odejściu męża nastąpił w ich życiu 
bardzo trudny okres. Zakład przez dwa lata stał za-
mknięty, bo małżonkowie walczyli o prawo do jego 
prowadzenia. Pani Zuzanna sama musiała utrzymać 
rodzinę, dwoje najmłodszych dzieci ciągle się uczyło. 
Wszystko, co można było, spieniężała, robiła nawet 
serwetki na szydełku i sprzedawała je. Dzięki temu 
dzieci nigdy nie odczuły niedostatku. Matka walczyła 
o przetrwanie zakładu, o to, aby pozostał w rodzinie 
i to się udało. Ciężko to później odchorowała, zmarła 
28 czerwca 2000 r.

Spadkobiercą jest syn Stanisław Brzozowski,  
urodzony w Bolesławcu 19 maja 1953 r. W 1968 r. 
rozpoczął naukę i pracę w cukierni. W 1972 r. zdał 
egzamin czeladniczy, a w 1975 r. mistrzowski.  
W 1977 r. zaczął prowadzić zakład po tym, jak za-
warł spółkę z matką, która nadal pomagała mu i za-
łatwiała wiele spraw. Od 1990 r., kiedy odeszła na 
emeryturę, zaczął pracować samodzielnie. Odnowił 
i unowocześnił zakład, wprowadził nowe technolo-
gie, ale zawsze starał się przestrzegać starych, spraw-
dzonych receptur, na przykład na bezy czy ciasto 
drożdżowe. Cukiernictwo było i jest jego pasją, choć 
nie jedyną. W młodości należał do Klubu Górskie-

Dyplom mistrza Zuzanny Brzozowskiej

Piekarnia Brzozowskich przy ul. Dąbrowszczaków 
(obecnie ul. Kościelna)
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go Gronik, wraz z innymi jego członkami chodził 
w góry, wykonywał dużo zdjęć. Obecnie Stanisław 
prowadzi zakład na spółkę z córką i zięciem. Pełni 
też na Dolnym Śląsku funkcję wiceprzewodniczące-
go komisji w trakcie egzaminów zawodowych. Uczy 
młodych adeptów sztuki cukierniczej. Za swoją wie-
loletnią, pełną zaangażowania działalność otrzymał 
w 2016 r. tytuł Super Nauczyciela Zawodu. Wybrany 
został spośród grupy laureatów nagrody Najlepszy  
Nauczyciel Zawodu za okres ostatnich 10 lat. W 2016 r.  
został również z okazji 70-lecia Cechu Rzemiosł 
Różnych w Bolesławcu uhonorowany przez Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego Platynowym Medalem  
im. Jana Kilińskiego. Wcześniej, w 2006 r., otrzymał 
od prezydenta miasta nagrodę z okazji 60-lecia za-
kładu - najstarszego w Bolesławcu. Do dzisiaj jest  
aktywny zawodowo i jak podkreśla, nie wyobraża 
sobie życia bez tej pracy. Dzięki niej zapomina o cho-
robie i może być nadal w pełni aktywny. Planuje, że 
za kilka lat firmę poprowadzi córka z zięciem, zacho-
wując tradycyjny znak Cukierni Brzozowskich.

Skarbnicą informacji o dziejach zakładu jest 
najmłodsza córka Zuzanny i Józefa Brzozowskich,  
Danuta. Przechowuje zdjęcia i pamiątki po matce. 
Pielęgnuje pamięć o przeszłości.

Ewa Ołenicz-Bernacka

Zuzanna i Józef Brzozowscy, lata 50. XX w.

Syn Roman Brzozowski, 1956 r.
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Komunikat o posiedzeniu Kapituły X edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta 
Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu 
historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w latach akademic-

kich: 2014/2015 i 2015/2016 na wszystkich uczelniach państwowych  
i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami

Posiedzenie Kapituły miało miejsce w dniu  
26 stycznia 2017 r. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele kadry naukowo-dydaktycznej wyższych uczel-
ni: prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold (Uniwer-
sytet Wrocławski), prof. dr hab. inż. arch. Robert 
Masztalski (Politechnika Wrocławska) oraz przedsta-
wiciele Gminy Miejskiej Bolesławiec: Jerzy Zieliń-
ski - Sekretarz Miasta i Jacek Dudyński - Kierownik 
Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesław-
cu. W posiedzeniu wzięła udział również Katarzyna 
Cieśla - Sekretarz Kapituły.

Do Kapituły złożono następujące rozprawy:
• Dorota Szczukiecka, „Hotel Piast w Bolesławcu” 

(Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
promotor dr inż. arch. Paweł Kirschke), 

• Klaudia Chudzik, „Projekt zabudowy mieszkal-
no-usługowej przy ul. A. Asnyka w Bolesławcu” 
(Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
promotor dr inż. arch. Roman Czajka),

• Kamil Nizioł, „Centrum demonstracyjne - ku zrów-
noważeniu” (Wydział Architektury Politechniki 
Wrocławskiej, promotor dr inż. arch. Anna Bać).

Członkowie Kapituły przedstawili swe oceny 
tyczące się poszczególnych opracowań. Propozycja 
D. Szczukieckiej zawierała koncepcję wybudowania 
od podstaw obiektu hotelowego nawiązującego swą 
nazwą do nieistniejącego już obiektu funkcjonujące-
go w miejscu obecnego centrum handlowego. Nowy 
obiekt stanowiłby wypełnienie pustej części pierzei 
rynku, którą do lat 70. XX w. wypełniała zabytko-

Fragment pracy dyplomowej Doroty Szczukieckiej



149

Komunikat o posiedzeniu Kapituły X edycji Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec

wa zabudowa. K. Chudzik zaproponowała wypełnie-
nie obiektami o charakterze mieszkalno-usługowym 
wolnej, sporej działki w okolicy ul. A. Asnyka. K. Ni-
zioł zmierzył się z zagadnieniem racjonalnego zago-
spodarowania rejonu cieku wodnego Młynówka. 
Jego koncepcja łączyła elementy ekologiczne i zrów-
noważonego rozwoju terenu w centrum Bolesławca.

W efekcie dyskusji jednomyślnie postanowiono 
o nieprzyznaniu I, II i III nagrody i niepublikowaniu 
żadnej z prac na koszt Urzędu Miasta. Kapituła kon-
kursu przyznała dwa wyróżnienia: Dorocie Szczu-

kieckiej za pracę magisterską na temat „Hotel Piast 
w Bolesławcu”, Klaudii Chudzik za pracę magister-
ską na temat „Projekt zabudowy mieszkalno-usłu-
gowej przy ul. A. Asnyka w Bolesławcu”. Autorki 
prac otrzymają po 500 zł, zaznaczono przy tym, że 
promotorzy wyróżnionych prac nie otrzymają nagród 
pieniężnych. W przypadku propozycji D. Szczukiec-
kiej postanowiono poddać ją dodatkowej konsultacji 
społecznej.

Grzegorz Strauchold

Fragment pracy dyplomowej Klaudii Chudzik
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Bolesławieccy plastycy w latach 1970-2016 - wybrane zagadnienia

W szerokiej gamie zainteresowań plastyki niepro-
fesjonalnej malarstwo było i jest najbardziej popular-
ną dziedziną uprawianą przez amatorów. Po zakoń-
czeniu działań wojennych w całej Polsce zanotowano 
wiele środowisk skupiających plastyków amatorów. 
Wojewódzki Dom Kultury we Wrocławiu w nr 4 
swojego biuletynu z 1974 r. podaje, że na Dolnym 
Śląsku było ich zarejestrowanych ponad 700. 

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, rów-
nież w Bolesławcu, plastyka amatorska cieszyła się 
dużym powodzeniem. W każdym zakładowym domu 
kultury istniały pracownie plastyczne dla dzieci  
i dorosłych. Pod opieką instruktorów, najczęściej na-
uczycieli plastyki, odbywały się zajęcia. Amatorzy 
próbowali swoich sił w różnych dziedzinach: ma-
larstwo, tkanina, metaloplastyka, rzeźba i rękodzieło 
artystyczne. Młodzież i dzieci dodatkowo uczestni-
czyły w zajęciach plastycznych w szkołach i Mło-
dzieżowym Domu Kultury. Wielu też tworzyło swoje 
dzieła w zaciszu domowym.

W latach 1970-1990 w Bolesławcu istniała silna 
i aktywna grupa nauczycieli wychowania plastycz-
nego, skupiona wokół Jolanty Ajlikow-Czarneckiej 
(1929-2007) plastyczki, wizytatora szkolnego i meto-
dyka wychowania plastycznego Oddziału Doskona-
lenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Do jej podopiecz-
nych należeli: Barbara Macuga, Halina Prystupa, 
Mirosława Dacyszyn, Wacława Nenko, Regina Ka-
sprzycka, Stanisława Wojda i Paweł Śliwko. Nauczy-
ciele ci, nie tylko propagowali sztukę plastyczną, ale 
również sami czynnie brali udział w twórczym śro-
dowisku plastycznym miasta. Ich uczniowie często 
kontynuowali naukę w średnich szkołach artystycz-
nych i wyższych uczelniach plastycznych. 

Od roku 1970 Bolesławiecki Ośrodek Kultury  
w Bolesławcu przejął funkcję koordynującą dzia-
łalność amatorskiego ruchu artystycznego. Ponad 
45 amatorów zarejestrowanych w Dziale Arty-
stycznym BOK korzystało z pomocy i doradztwa 
instruktora prowadzącego pracownię plastyczną. 

Lesław Kasprzycki
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Plastycy amatorzy w tym czasie posiadali już taki 
dorobek twórczy, że można było pomyśleć o zorga-
nizowaniu wystawy ich prac. 

W kwietniu 1974 r. wraz z moją małżonką Regi-
ną mieliśmy przyjemność pokazać w salonie BOK 
wystawę składającą się z prac malarstwa olejne-
go, pasteli, monotypi i rysunku. Dwa lata później  
- w sierpniu 1976 r. w tym samym salonie została 
uroczyście otwarta pierwsza Prezentacja Twórczości 
Bolesławieckich Plastyków Amatorów. Osiem osób 
odważyło się zaprezentować swój dorobek artystycz-
ny. Byli to:
• Halina Sędzińska - autorka tkaniny artystycznej, 

która od wielu lat tworzyła gobeliny i brała udział 
w konkursach organizowanych przez Spółdzielnię 
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia”;

• Bogdan Dygas - ówczesny ordynator Oddziału 
Psychiatrycznego Wojewódzkiego Szpitala dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu, 
który sam mówił o sobie, że malował dla zdrowia  
i odskoczni zawodowej; 

• Zofia Łysoń - nauczycielka Studium Wychowania 
Przedszkolnego w Bolesławcu, grafikę i rysunki 

prezentowała również na wystawach plastycznych 
organizowanych przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego;

• Józef Kućka - muzyk, kompozytor, absolwent Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, 
który zainteresowania muzyczne łączył z wykony-
waniem tkanin artystycznych;  

• Wiesław Łuczkowski - technik budowlany, pra-
cownik ówczesnego Wrocławskiego Przedsię-
biorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2  
w Bolesławcu, który na wystawie zaprezentował 
rzeźby wykonane w drewnie; 

• Ryszard Niedbalski - emerytowany technik górni-
czy parający się rzeźbieniem figur w drewnie lipo-
wym, które bardzo podobały się zwiedzającym;

• Jan Siarkowski - sztygar zmianowy, pracownik 
Zakładów Górniczych „Konrad” w Iwinach, który 
zajmował się metaloplastyką;  

• Barbara Hałupka (po zmianie nazwiska Macuga) - 
nauczycielka wychowania plastycznego w Szkole 
Podstawowej nr 4, jedna z grupy J. Czarneckiej - na 
wystawie pokazała swoje rysunki i grafikę.  

Duży wkład w rozwój plastyki amatorskiej wniósł 

Paweł Śliwko
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Michał Twerd - wieloletni nauczyciel wychowania 
plastycznego w Studium Wychowania Przedszkolne-
go, a później w Studium Nauczycielskim i II Liceum 
Ogólnokształcącym im Janusza Korczaka w Bole-
sławcu. Sam bardzo czynnie zajmował się malar-
stwem sztalugowym i fotografią. W zorganizowanej 
przez siebie szkolnej galerii przez dziesięć lat (1991-
2000) organizował doroczne prezentacje twórczości 
nauczycielskiej pt. „Jesienne spotkania z barwą”. 

Stanisława Jarmakowicz

Były to wystawy prac plastycznych twórców z Bo-
lesławca, Gryfowa, Jawora, Jeleniej Góry, Karpacza, 
Legnicy, Poznania, Szprotawy, Tarnowa, Zgorzelca, 
Zielonej Góry, Żagania. Bolesławiec reprezento-
wali: Stanisław Broniszewski, Wiesława Gorycz-
ka, Marek Haniszewski, Lesław Kasprzycki, Janina  
Kowalonek-Hyplak, Jan Krygier, Grażyna Maria 
Kryś, Barbara Macuga, Helena Masewicz, Zofia 
Ośko-Wojciechowska, Maria Paszkiewicz, Sylwia 

Salamon, Małgorzata Sidorowicz, Stanisława Woj-
da-Pytlińska. Na wystawach można było zobaczyć 
obrazy olejne, pastele, akwarele, gwasze, grafiki  
i rysunki.  Treścią tych prac były: pejzaże, martwe na-
tury, portrety, sceny rodzajowe i malarstwo abstrak-
cyjne. M. Twerd po przejściu na emeryturę wyjechał  
z rodziną z Bolesławca, a zorganizowanej przez nie-
go szkolnej galerii w II Liceum Ogólnokształcącym 
12 października 2011 r. nadano jego imię.

Szczególnie ważną rolę w kształceniu estetycz-
nym dzieci i młodzieży w tym okresie odegrały: 
Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wy-
spiańskiego oraz Szkoły Podstawowe nr 4 i nr 8  
w Bolesławcu. MDK posiadał (i nadal posiada) dobrą 
kadrę pedagogów i instruktorów artystycznych, któ-
rych praca z dziećmi dała i nadal daje znakomite wy-
niki. Pracownie plastyczne - malarstwa, grafiki, tka-
niny, szkła i ceramiki, które prowadziły: Stanisława  
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Maria Paszkiewicz

Wojda-Pytlińska, Wiesława Goryczka, Elżbieta 
Gwóźdź, Ewa Skóra i prowadzą: Joanna Mysłek-
-Michnowska, Katarzyna Sas, Magdalena Konieczna, 
Barbara Bednarowicz. Wychowały i wykształciły po-
czucie piękna w wielu rocznikach tej placówki. Dzieci 
i młodzież MDK przez wiele lat zdobywały (i zdoby-
wają) nagrody i wyróżnienia na krajowych i międzyna-
rodowych przeglądach i konkursach twórczości dzieci  
i młodzieży. Więcej na ten temat można przeczytać  

w publikacji Agaty Bojanowskiej „Młodzieżowy 
Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego 1945-2014”, 
Bolesławiec 2014. 

SP nr 4 i SP nr 8 w Bolesławcu znane były z re-
alizacji wychowania przez sztukę. Pomysłodawcą  
i realizatorem tego działania w obu szkołach był ich 
dyrektor Paweł Śliwko. Zwłaszcza w bolesławieckiej 
„ósemce” zadbano o wychowanie i kształcenie w du-
chu sztuk plastycznych. Szkoła posiadała swoją gale-

rię malarstwa i sztuki współczesnej im. Tibora Csor-
by - węgiersko-polskiego malarza i profesora nauki 
rysunku. Zgromadzono w niej ponad 40 prac takich 
twórców jak: Jolanta Ajlikow-Czarnecka, Władysław 
Garnik, Mieczysław Kozłowski, Hanna Krzetuska-
-Geppert, Irena Krzywińska, Eugeniusz Niemirow-
ski, Bronisław Wolanin, Mieczysław Żołądź, Tibor 
Csorba i Vladimir Komárek z Czechosłowacji.

P. Śliwko czynnie uczestniczył w ogólnopolskiej 

dyskusji nad programem nauczania wychowania 
plastycznego w szkołach podstawowych. W latach 
1961-1976 napisał wiele artykułów dotyczących 
tych spraw. Publikowane były one w czasopismach 
„Oświata i Wychowanie” oraz „Plastyka w Szkole”. 
31 października 1974 r. Kolegium Medalu „Mecenas 
Sztuki” w Krakowie przyznało Szkole Podstawo-
wej nr 8 w Bolesławcu godność oraz medal Mece-
nas Sztuki za wzorcowy sposób wychowania przez 
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Jesienne spotkania z barwą 2000 r.
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sztukę w środowisku szkolnym oraz za pełną pasji  
i godnych naśladowania pomysłów w działalności na 
rzecz upowszechniania współczesnych sztuk (pawel-
sliwko.blogspot.com/Fragmenty skojarzeń - wybrane 
z kroniki zapiski, dostęp: 26 listopada 2016 r.). Wię-
cej informacji o pracy tej szkoły przekazał P. Śliwko 
w rozmowie zamieszczonej w „Roczniku Bolesła-
wieckim 2014”, s. 148-151. 

W latach 60. i 70. XX w. Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesław-
cu przywiązywał dużą wagę do terapii plastycznej  
w procesie leczenia swoich pacjentów. Ówczesna 
dyrekcja utworzyła w szpitalu pracownie plastyczne, 
zatrudniła plastyków i instruktorów. Pacjenci tworzy-
li obrazy, rzeźby i tkaniny artystyczne, co pobudzało 
ich wyobraźnię. W szpitalnych pracowniach powsta-
wały obrazy, rzeźby, gobeliny i wyroby rękodzieła. 
W ramach „Tygodnia Wiedzy o Psychiatrii” szpital 
organizował wystawy dorobku plastycznego swoich 
pracowników i pacjentów. Na jednej z takich wystaw 
były prezentowane prace malarskie Franciszka Smo-
lenia. Kontynuacją tych działań jest prowadzenie za-
jęć plastycznych przez bolesławiecki Dom Dzienne-
go Pobytu i Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej.  

Po 2000 r., mimo dużej konkurencji ze strony środ-
ków masowego przekazu, nie ustało zainteresowanie 
amatorską sztuką plastyczną. Wydaje się nawet, że 
ilość pokazów i wystaw jest większa niż poprzed-
nio. Bolesławiec posiada kilka salonów, gdzie można 
oglądać sztukę plastyczną twórców profesjonalnych 
i amatorów. Oto wykaz bolesławieckich wystaw nie-
profesjonalnej sztuki plastycznej z ostatnich 14 lat: 
• 20 listopada - 20 grudnia 2003 r. w galerii Format 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu, 
czynna była wystawa pt. „Fotografika i malar-
stwo”, na której prezentowane były prace Wiesła-
wa Gruszki - z wykształcenia i zawodu prawnika,  
z zamiłowania malarza i fotografika;  

• 23 maja - 20 czerwca 2003 r. w galerii Format 
MBP wystawa rysunku Lesława Kasprzyckiego  
pt. „W świecie barw i kresek”;

• 10 lutego - 31 marca 2005 r. w galerii Format MBP 
wystawa autorska pt. „Rzeźba” Rafała Martysiewi-
cza - bolesławianina mieszkającego w Raciborowi-
cach, z wykształcenia nauczyciela, z pasji twórczej 
rzeźbiarza pracującego w drewnie, kamieniu, me-
talu i glinie;

• 12 maja - 1 czerwca 2007 r. w galerii Format MBP 
wystawa pt. „Gobelin” Teresy Bancewicz - znanej 
podróżniczki po wszystkich kontynentach, upra-

wiającej malarstwo, rysunek, grafikę i tkaninę ar-
tystyczną;

• 30 marca - 27 kwietnia 2007 r. w galerii Format 
MBP wystawa pt. „Akwarele” Krystyny Rasz-
ki - polonistki związanej z bolesławiecką oświatą 
i harcerstwem, malującą akwarele od 2003 r. - jej 
ulubione tematy to: przyroda, kwiaty, woda i archi-
tektura;

• 15 lutego - 23 marca 2007 r. w galerii Format MBP 
„Wystawa rysunku” Jana Bancewicza, który upra-
wiał czynnie malarstwo, grafikę i rysunek, w swo-
im dorobku posiadał ponad 30 indywidualnych wy-
staw plastycznych, wraz z żoną Teresą prowadzili 
w Przejęsławiu „Izbę Rękodzieła”;

• 15 grudnia 2006 r. - 26 stycznia 2007 r. w galeria 
Format MBP wystawa malarstwa pt. „Rytmy ser-
ca” Stanisławy Jarmakowicz - z wykształcenia  
i zawodu nauczycielki matematyki i katechezy,  
z zamiłowania poetki i malarki;  

• 17 grudnia 2008 r. w galerii Długa Bolesławiec-
kiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Cen-
trum Ceramiki odbyło się uroczyste otwarcie 
Przeglądu Twórczości Seniorów w Bolesławcu  
i wernisaż wystawy prac plastycznych, został wy-
dany katalog przybliżający sylwetki uczestników 
przeglądu: Jana Bancewicza, Barbary Delimat, 
Stanisława Graczyka, Józefa Herbuta, Stanisławy 
Jarmakowicz, Lesława Kasprzyckiego, Zbignie-
wa Kaźmierczaka, Janiny Kowalonek-Hyplak, 
Władysława Leszczyńskiego, Wandy Macur, 
Stefani Marcinów-Szwabowicz, Barbary Pan-
kowskiej, Marii Paszkiewicz, Krystyny Raszki  
i Pawła Śliwko;

• drugi Przegląd Twórczości Seniorów w Bolesławcu 
odbył się 22 października 2009 r. w galerii Długa 
BOK-MCC, brali udział prawie wszyscy uczestni-
cy pierwszego przeglądu, nie został jednak wydany 
katalog wystawy, a impreza miała znacznie skrom-
niejszą oprawę organizacyjną, był to ostatni prze-
gląd tego rodzaju twórczości;

• 8 stycznia 2009 r. w Galerii Zdolnych MDK otwar-
to wystawę prac plastycznych Barbary Lipieńskiej, 
Ewy Lipieńskiej, Kamila Nizioła i Dawida Wójci-
ka - podopiecznych Magdaleny Koniecznej z pra-
cowni plastycznej MDK;

• 15 maja 2010 r. w galerii Długa BOK-MCC odbył 
się wernisaż wystawy pt. „Pędzlem i igłą”, na której 
zaprezentowano prace plastyczne powstałe w trak-
cie warsztatów malarskich słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, prowadzonych przez Katarzy-
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nę Sas oraz warsztatów rękodzieła prowadzonych 
przez Irenę Kowalczyk i Ewę Wojciechowską;

• 14 maja 2011 r. w galerii Długa BOK-MCC otwar-
to wystawę prac uczestniczek pracowni plastycznej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonej przez 
Katarzynę Sas; 

• 3-12 czerwca 2011 r. w galerii Długa BOK-MCC 
została otwarta wystawa pt. „4xP”, podsumowu-
jąca działalność pracowni artystycznych BOK- 
MCC - zaprezentowano dorobek 4 pracow-
ni: plastycznej, ceramiczno-rzeźbiarskiej, szkła  
i witrażu (w następnych latach te prezentacje były 
kontynuowane);

• 2 lutego 2012 r. w galerii Długa BOK-MCC otwar-
to wystawę akwarel Pawła Śliwko pt. „Pejzaż dla 
Ciebie”, druga wystawa akwarel Pawła Śliwko 
„Zaczarowanie tajemnicą” odbyła się w tej samej 
galerii 18 maja 2012 r.;

• 21 czerwca - 10 sierpnia 2012 r. w galerii Format 
MBP wystawa rysunków i ekslibrisów Lesława 
Kasprzyckiego pt. „Zauroczenie”;

• 3 stycznia 2013 r. w galerii Długa BOK-MCC wy-
stawa prac plastycznych członków Stowarzyszenia 
„Carpe Diem” z okazji obchodów 10-lecia istnienia 
tej organizacji; 

• 8 lutego 2013 r. w galerii Teatru Starego otwarcie 
wystawy plastycznej pt. „Kolory Czasu”, autor-
kami prac plastycznych były: Teresa Jaskowska, 
Wanda Kowalik, Halina Kubów, Anna Kurzydło, 
Grażyna Łach, Bogumiła Łyczakowska, Ewa Ma-
liary, Jadwiga Maryniak, Łucja Mielczanek, Wio-
letta Pogwizd-Nowakowska i Danuta Satoła z pra-
cowni Katarzyny Sas na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku;

• 7 marca - 14 kwietnia 2013 r. w galerii Format 
MBP ekspozycja akwarel Krystyny Raszki „Moje 
fascynacje”;

• 10 maja 2013 r. w galerii Długa BOK-MCC odbył 
się wernisaż wystawy rzeźb i płaskorzeźb bolesła-
wianki Joanny Bruździńskiej pt. „Kolekcja myśli”;

• 15 czerwca 2013 r. w galerii Długa BOK-MCC zo-
stała otwarta wystawa prezentująca prace uczestni-
ków warsztatów malarskich Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku pt. „Czas koloru”;

• 21 sierpnia 2013 r. w galerii Format MBP wernisaż 
wystawy pt. „Posłuchaj barwy” Ryszarda Kosche, 
malarza pochodzącego z Bolesławca, od wielu lat 
mieszkającego poza Polską;

• 13 września 2013 r. w galerii im. M. Twerda  
w II Liceum Ogólnokształcącym odbył się werni-

saż wystawy rysunków i malarstwa Ryszarda Je-
thona - architekta i malarza niegdyś mieszkającego 
w Bolesławcu, obecnie poza granicami Polski; 

• 26 października 2013 r. w galeria Długa BOK- 
MCC wernisaż wystawy plastycznej Stanisławy 
Jarmakowicz pt. „Głęboka cisza”;

• 6 listopada 2013 r. w galerii im. M. Twerda  
w II LO w Bolesławcu wernisaż wystawy akwarel 
Krystyny Raszki pt. „Architektura Włoch i kwia-
ty”;

• 21 marca 2014 r. w galerii Teatru Starego w Bo-
lesławcu wernisaż wystawy pracowni plastycznej 
grupy dorosłych MDK prowadzonych przez Kata-
rzynę Sas i Magdalenę Konieczną pt. „Tyle mam 
do powiedzenia”;

• 20 czerwca 2014 r. w hallu BOK-MCC została 
otwarta wystawa „Pasja tworzenia”, na której swo-
je prace zaprezentowali uczestnicy warsztatów ma-
larskich Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

• 3 października 2014 r. w galerii Teatru Starego od-
był się wernisaż wystawy malarstwa 19-letniej bo-
lesławianki Agnieszki Sobierajskiej pt. „Moje sny, 
moje myśli...”;

• 24 października 2014 r. w galerii Długa BOK-MCC 
otwarcie wystawy malarskiej pt. „Kawą malowa-
ne”, na której prezentowano prace bolesławianki 
Jolanty Duszy - z wykształcenia nauczycielki ma-
tematyki, z pasji autorki wielu ciekawych prac ma-
lowanych kawą; 

• 19 czerwca 2015 r. w galeriach „W sam raz”  
i „mała Biała” BOK-MCC otwarto wystawy pt. 
„5xP” - zaprezentowano na nich dorobek pracowni 
plastycznych: ceramiki, rysunku, malarstwa, tka-
niny artystycznej, szkła i witrażu, a w hallu BOK-
-MCC - wystawę prac plastycznych słuchaczek 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z pracowni prowa-
dzonej przez Katarzynę Sas;

• 10 grudnia 2015 r. w galerii Teatru Starego odbył 
się wernisaż malarstwa i rysunku uczestników pra-
cowni plastycznej MDK prowadzonej przez Joan-
nę Mysłek-Michnowską;

• 14 stycznia 2016 r. w galerii Format MBP w Bo-
lesławcu odbył się wernisaż wystawy malarstwa 
bolesławianki Jolanty Koźmin pt. „Tańcząca  
z barwami”;

• 8 marca 2016 r. w galerii „mała Biała” BOK-MCC 
w Bolesławcu odbył się wernisaż wystawy zbioro-
wej pt. „Trzy Panie, wszystkie z Bolesławca”, na 
której swoje prace zaprezentowały: Joanna Bruź-
dzińska - fotografia, Jolanta Filipowicz - patchwork 
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i Jolanta Koźmin - malarstwo;
• 24 kwietnia 2016 r. w galerii „W sam raz” BOK-

-MCC otwarto wystawę malarstwa pt. „Z Tobą 
bez Ciebie” Jadwigi Maryniak, zmarłej w 2015 r. 
uczestniczki warsztatów malarskich Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Bolesławcu; 

• 13 maja 2016 r. w galerii Teatru Starego została 
otwarta wystawa rzeźby, ceramiki, grafiki i rysun-
ku studyjnego uczestników pracowni plastycznych  
w MDK prowadzonych przez Barbarę Bednaro-
wicz i Joannę Mysłek-Michnowską;

• 16 czerwca w galerii „W sam raz” BOK-MCC od-
był się wernisaż wystawy „5xP”, na której swoje 
prace zaprezentowali wychowankowie pracowni 
plastycznej i ceramiczno-rzeźbiarskiej Edyty Or-
lińskiej i Mateusza Grobelnego; szkła i witrażu 
Magdaleny Koniecznej; tkaniny artystycznej Te-

resy Bancewicz i „Akademia Sztuki” Stanisławy 
Wojdy-Pytlińskiej; 

• 17 czerwca 2016 r. w hallu BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy pt. „Kobiety z pasją” - swoje 
prace zaprezentowały uczestniczki warsztatów ma-
larskich Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

• 18 sierpnia 2016 r. w galerii Format MBP nastąpiło 
otwarcie wystawy „Patchwork” Jolanty Filipowicz;

• 7 grudnia 2016 r. w galerii Format MBP odbyło się 
otwarcie wystawy malarstwa Jolanty Koźmin, któ-
ra tym razem wystąpiła w roli ilustratorki poezji.

Jak widać działania związane z plastyką w Bole-
sławcu mają się dobrze i w przyszłości należy spo-
dziewać się kolejnych ciekawych wystaw. 

Lesław Kasprzycki

Krystyna Raszka
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Moje wspomnienia o Izie Zdrzałkównie (1921-2010)
V Wspomnienia bolesławian

Iza Zdrzałkówna uczyła mnie rysunku i plastyki 
w klasie szóstej i siódmej „jedenastolatki”. To byłoby 
jednak zbyt zwyczajne. Prowadziła w naszej szkole 
fantastyczne kółko plastyczne. Na to kółko chodzi-
ło kilkoro dzieci „podstawówkowych”, ale przewa-
gę miała młodzież klas ósmych i starszych. Z panią 
Izą zwiedziliśmy Państwową Wyższą Szkołę Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu i najważniejsze muzea 
z galeriami obrazów. Uczyła nas kolorów. Pamiętam 
współzawodnictwa na naszych zajęciach w tym, kto 
potrafi z posiadanych kilku farb w kolorach pod-
stawowych wyczarować więcej odcieni zieleni, po-
marańczu, fioletu, a także samych odmian kolorów 
podstawowych. Kiedyś zadała uczniom klasy dzie-
siątej lub jedenastej namalowanie kwadratowego mi-
kroplakatu i wkomponowanie weń swoich inicjałów. 
Potem na kółku plastycznym pokazała nam te prace, 
a my omawiając je podziwialiśmy pomysły starszych 
koleżanek i kolegów na wkomponowanie w obraz 
par literek. Zapamiętałem z tamtych zajęć szczegól-
nie sprytne wpisanie małych liter „j” i „f” w kwadra-

towe ozdobne tło. Bardzo ciekawe były zajęcia, gdy 
wybierano kogoś z grona uczestników kółka, aby 
pozował całej reszcie jako model. Malowanie postaci 
nie szło mi najlepiej, ale raz, gdy modelem była jedna 
bardzo ładna koleżanka z naszej klasy, to jakoś spły-
nęło na mnie takie pojedyncze natchnienie i obrazek 
wyszedł całkiem nieźle. Pamiętam go, ale nie byłbym 
w stanie go teraz odtworzyć. 

Mój udział w zajęciach kółka plastycznego mógł, 
przez ludzką głupotę, w istotny sposób wpłynąć na 
mój pobyt w szkole. Była to chyba szósta klasa, i ja-
kaś nieodpowiedzialna osoba narysowała na tablicy 
karykaturę, bardzo ładnej, naszej nauczycielki ro-
syjskiego - nago. Do dziś nie wiem kto to zrobił, ale 
pierwszym i jedynym podejrzanym stałem się ja, bo 
tylko ja z uczniów mojej klasy, uczestniczyłem regu-
larnie w zajęciach kółka plastycznego. Dla wielu na-
uczycieli to było wystarczającym powodem by mnie 
posądzić o taki „wyczyn”. Na szczęście panie: Iza 
Zdrzałkówna i Waleria Bocian nie pozwoliły mnie 
wyrzucić ze szkoły. Pani Iza powiedziała zresztą, że 

Izabela Zdrzałka
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ja to najlepiej i najchętniej maluję okręty i gołej baby 
to nawet nie potrafiłbym narysować. 

Ważnym wydarzeniem w życiu kółka plastyczne-
go było zamówienie u któregoś z rodziców wycięcia 
palet ze sklejki. Drugim etapem była akcja grunto-
wania i malowania tych palet pokostem na gorąco. 
Mieliśmy nareszcie swoje własne palety, takie jakie 
mieli prawdziwi malarze. Jacy byliśmy dumni. 

Niesłychanie emocjonującym epizodem w za-
jęciach kółka plastycznego było przedstawienie 
„Balladyny” Słowackiego przygotowywane przez 
uczniów dziesiątej i jedenastej klasy pod kierunkiem 
młodziutkiej nauczycielki języka polskiego, później-

szej wspaniałej dyrektorki liceum pani Anny Baniec-
kiej. Co to ma do naszego kółka plastycznego? A ma!  
W ramach zajęć kółka przygotowaliśmy trochę de-
koracji i elementów strojów. Ja wykonałem rycerski 
hełm z ruchomą przyłbicą i pióropuszem dla odtwór-
cy głównej roli męskiej, samego Kirkora. Grał go 
Krzysiek Babiarz z jedenastej klasy. Bardzo byłem 
z tego dumny i nie mogłem się doczekać przedsta-
wienia, które z powodu mojego hełmu bardzo prze-
żywałem. Na zajęciach kółka pojawiła się też glina. 
Nie mogło być zresztą inaczej, wszak Bolesławiec to 
„stolica” ceramiki. Pod okiem naszej pani Izy robi-
liśmy, z gliny różne drobiazgi, które ona potem po 



160

wyschnięciu wypalała i szkliwiła w jednej z bole-
sławieckich firm ceramicznych. W której pracowała 
jako projektant i technolog. Z tego czasu pochodzą 
dwa pieski wykonane przeze mnie, a szkliwione  
i wypalone przez panią Izę. W tym czasie funkcja, 
którą pełniła w zakładzie to było coś więcej niż zwy-
kłe plastyczne projektowanie wyrobów i ich kształ-
tów. Tylko ona wiedziała jakie substancje mieszać, 

by otrzymać szkliwo o zadanym kolorze i fakturze. 
Tylko taka osoba jak ona wiedziała w jakiej tempe-
raturze, z jakim gradientem i jak długo trzymać dany 
wyrób w piecu, aby otrzymać założone parametry. 
Taki projektant/technolog był mistrzem i on decy-
dował o wszystkich istotnych szczegółach procesu 
suszenia, wypalania, mieszania szkliwa, szkliwienia 
i ponownego wypalania. W tamtych czasach techno-

Wazon, proj. Izabela Zdrzałka, dekoracja sgrafitto, l. 50. XX w., zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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log w firmie ceramicznej to była najważniejsza funk-
cja. Taki technolog posiadał „wiedzę tajemną” i od 
niego zależała zawsze cała jakość procesu. Dotyczyło 
to właśnie mieszania szkliw, składników gliny, tem-
peratur wypalania itd. 

Pani Iza była dobrą koleżanką mojej mamy i dzię-
ki temu przez parę tygodni podczas jednych z waka-
cji mogłem popraktykować pod jej okiem, w jej ce-
ramicznej pracowni. Od tego chyba czasu miłość do 
ceramiki kołatała się na pograniczach moich myśli,  
a to czego się wtedy nauczyłem, pozostało na zawsze. 
Gdy odkryłem, że na mojej łące przy domu w Janiko-
wie (Gmina Wiejska Oława), jest pod ziemią glina, 
pomyślałem, że sprawię sobie maleńki elektryczny 
piecyk laboratoryjny i pobawię się w wypalanie dro-
biazgów z rodzimej glinki. Zatelefonowałem do pani 
Izy i zapytałem czy mogę ją odwiedzić. A ona na to: 
„Pewnie, że tak, tylko odwiedź mnie jak najszybciej. 
Pośpiesz się, bo ja jestem bardzo stara i na pewno 
długo nie pożyję!” Gdy po paru dniach pojechałem 
do Bolesławca i zatelefonowałem jeszcze jadąc, 
wyszła na schodki i nie wiem jakim sposobem, ale  

z grupy samochodów bezbłędnie wyczuła którym 
jadę i zamachała pokazując drogę. Przegadaliśmy 
wiele godzin. Rozmawialiśmy o szkole, o glinie,  
o mojej mamie i oczywiście o jej wieloletniej pracy 
ceramika technologa i projektanta. Zapytała mnie ja-
kiego koloru mam tę moją glinę. Gdy powiedziałem, 
od razu poinformowała mnie, że fajnie, bo ta glina 
będzie się wypalać w temperaturze 900-950 stopni. 
Na pożegnanie zapytała, czy zechciałbym zabrać ze 
sobą któryś z jej wyrobów. Wybrałem dwa minia-
turowe wazoniki jej projektu, z których ten skośnie 
zwieńczony uważam za arcydzieło. Był on produko-
wany w różnych wielkościach, ale jego kształt jest 
taki, że nie spotkałem nic tak doskonale łączącego  
w sobie piękna formy i kształtu z proporcjami matema-
tyki i fizyki. Iza Zdrzałkówna potrafiła połączyć czy-
stą plastykę z żelaznymi regułami matematyki, fizyki  
i chemii w sposób nie tylko doskonały, ale i piękny. 
Było to moje ostatnie z Nią spotkanie, na następne 
już nie zdążyłem.  

Tomasz Niewodniczański

Wazony, proj. Izabela Zdrzałka, dekoracja malarska, l. 50. XX w., zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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VI Pasje bolesławian

Ania Kowalska - dziennikarstwo to moja pasja

Oglądający w telewizji stacje TVN, TVN24 
i TVN24 BiS mają okazję zobaczyć i usłyszeć 
młodą korespondentkę z Paryża, która z wielkim 
wdziękiem i rzetelną wiedzą przekazuje informacje  
z Francji. Niewielu z nas wie, że ta dziennikarka po-
chodzi z Bolesławca. Urodziła się wprawdzie w Ja-
worze w 1991 r. tylko dlatego, że oddział położni-
czy w Bolesławcu był w tym czasie zamknięty, ale 
dzieciństwo i młodość spędziła w naszym mieście. 
Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1, a później 
do Gimnazjum Samorządowego nr 2. W tym okresie 
zetknęła się z „wielką polityką” w wykonaniu mło-
dzieżowym, gdy była dwukrotną posłanką na Sejm 
Dzieci i Młodzieży i reprezentowała w Warszawie 
Bolesławiec. Następnym etapem edukacyjnym było 
I Liceum Ogólnokształcące. W czasie nauki w LO 
była reporterką telewizji lokalnej AZART SAT i Te-
lewizji Łużyce. Już wtedy wiedziała, że w tej pracy 
potrzebna jest znajomość języków obcych, stąd dużo 
czasu poświęciła na naukę języka francuskiego. Dzi-
siaj włada biegle czterema językami obcymi: angiel-

skim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Mimo 
nauki w klasie o profilu biologiczno-chemicznym  
i doskonalenia języków, miała czas na uprawianie 
sportu, który dostarczał Jej wiele radości i uczył szla-
chetnej rywalizacji. Siatkówka to była wielka przy-
goda, a talent i zamiłowanie do jej uprawiania odzie-
dziczyła po ojcu. Ania grała w klubie UKS „Volley”, 
którego trenerem był jej ojciec Waldemar Kowalski. 
Klub ten w rozgrywkach juniorów osiągnął poziom 
III ligi kobiet. Matura w 2010 r. nie zakończyła przy-
gody Ani z siatkówką. Grała bowiem w drużynach 
akademickich w czasie studiów w Wielkiej Brytanii 
i Francji. Osiągnęła duży sukces - we Francji została 
akademicką wicemistrzynią kraju. Umiejętności te 
wykorzystała uzyskując uprawnienia sędziego pił-
ki siatkowej i przez kilka lat sędziowała rozgrywki 
w Polsce i w Wielkiej Brytanii, co pozwoliło jej na 
opłatę studiów za granicą.

Po maturze wyjechała do Londynu, gdzie roz-
poczęła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Public 
Relations University of Greenwich. Jednocześnie 
już jako studentka zaczęła się uczyć profesjonalne-
go dziennikarstwa podejmując w Londynie pracę dla 
polskich mediów. Była dziennikarką w agencji praso-
wej Perform Group i stażystką pracującą z korespon-
dentem Faktów TVN. Po trzech latach pobytu w Wiel-
kiej Brytanii przeniosła się w 2013 r. do Francji, by 
w Paryżu rozpocząć studia magisterskie na Wydziale 
Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych  
w Instytucie Nauk Politycznych (Institut d’études 
politiques de Paris, Sciences Po Paris). Staż i prakty-
kę po drugim roku studiów odbywała w Warszawie  
w TVN24 BiS. Umiejętności, wiedza i znajomość ję-
zyków obcych spowodowały, że mimo młodego wie-
ku zatrudniono ją jako redaktorkę. Jeszcze w trakcie 
studiów otrzymała stypendium w Stanach Zjedno-
czonych na półroczny pobyt i studia na najbardziej 
prestiżowej uczelni dziennikarskiej na świecie: Uni-
versity of Missouri School of Journalism. Pracowała 
jednocześnie w lokalnym oddziale stacji NBC News. 
W USA miała też okazję obserwować pracę najwięk-
szych redakcji i agencji prasowych na świecie, takich 
jak: CNN, The Washington Post czy Bloomberg. Po 
skończonym stażu i powrocie do Paryża rozpoczęła 
stałą współpracę ze stacją TVN jako korespondentka 
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w Paryżu. Równolegle wygrała też konkurs na stano-
wisko redaktora prowadzącego we francuskiej telewi-
zji France 24 i pracowała tam przez rok.     

Od 2016 r. Ania Kowalska jest stałą etatową kore-
spondentką stacji TVN w Paryżu. Warto podkreślić, 
że ta młoda dziennikarka przeszła swego rodzaju 
dziennikarski chrzest bojowy w 2016 r. Jako jedna  
z pierwszych korespondentek z Zachodu, przekazy-
wała informacje z Nicei o ataku terrorysty, który wje-
chał w tłum samochodem ciężarowym. Była także 
w Brukseli, gdzie miały miejsce równie dramatyczne 
wydarzenia. Najbardziej dramatyczne były korespon-
dencje o atakach terrorystycznych w Paryżu Wcze-
śniej można było oglądać ją jak relacjonowała kata-
strofę samolotu typu Airbus A320 linii Germanwings, 
który 24 marca 2015 r. roztrzaskał się we francuskich 
Alpach z winy pilota samobójcy.. Uprawianie spor-
tu pomogło jej w relacjach z wydarzeń sportowych 
EURO 2016. Dziennikarka zawsze starała się być bli-
sko tych wypadków, co stanowiło zagrożenie i dla niej.     

Sama przyznaje, że bycie korespondentem było jej 
marzeniem i spełniło się zaraz po studiach. Twierdzi 
jednak, że jest to praca przez 24 godziny na dobę, cią-

gle w ruchu, wymagająca czytania prasy i śledzenia 
na bieżąco wydarzeń międzynarodowych. Plusem są 
ciągłe spotkania z ludźmi, również z tymi znanymi. 
Uważa, że ma najlepszy zawód na świecie, bo daje 
on możliwość szybkiego przekazywania informacji 
szerokiemu gronu odbiorców.

Spytałem jej mamę - Bożenę Kowalską jak widzi 
swoją córkę w takiej roli. Odpowiedziała: „Cieszę się 
z jej sukcesu, zawsze wspieraliśmy córkę, podziwiam 
ją, że jest tak bardzo samodzielna. Prawie codziennie 
oglądam ją w telewizji i gdy widzę, że jest zdrowa, 
uśmiechnięta, staję się spokojniejsza, mimo że cza-
sem wyczuwam, iż jest zmęczona. Boję się szczegól-
nie, gdy Ania relacjonuje dramatyczne wydarzenia, 
jak np. te w Nicei. Wtedy trzymam za nią kciuki lub 
po prostu płaczę. Cieszę się, gdy uda jej się wpaść do 
nas choć na chwilę.”                                  

Dowiedziałem się od bohaterki mojego tekstu, 
że w wolnych chwilach lubi czytać, chodzić do kina  
i oglądać zawody sportowe, a gdy tylko czas pozwa-
la, odwiedza rodziców i Bolesławiec.     

                                                
     Zygmunt Brusiło
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Zbigniew Kaźmierski, Wspomnienia - dzieciństwo i szachy

Zbigniew Kaźmierski

Urodziłem się 24 kwietnia 1933 r. w Strzałkowie, 
powiat Września w rodzinie robotniczej o tradycjach 
narodowo-katolickich. Od 1938 r. moja rodzina za-
mieszkała w Rogowie, powiat Żnin. Moja matka 
Zofia była przyuczoną krawcową, ojciec Jan - listo-
noszem, śpiewał w chórze kościelnym. Ojciec brał 
udział w Powstaniu Wielkopolskim (1918/1919). 
Powołany do wojska w 1939 r., został ranny w kam-
panii wrześniowej, leczył się w Warszawie i tu ukry-
wał się do końca wojny. Uczestniczył w Powstaniu 
Warszawskim w 1944 r. Po wyzwoleniu powrócił do 
Rogowa i pracował na poczcie.

Wrzesień 1939 r. szczególnie zachował się w mej 
pamięci. Matka wraz z czwórką dzieci w wieku 2, 4, 6 
i 8 lat na rozkaz władz wieziona była na wozie drabi-
niastym w kierunku Warszawy. W okolicy Kutna ten 
zbiorowy transport dopadło wojsko niemieckie. Lu-
dzie krzyczeli: „Niemcy! Niemcy!” Wszyscy scho-
wali się w domku z gliny pokrytym trzciną. Nagle w 
drzwiach stanął Niemiec i krzyczy: „Alle raus! Feuer 
im Haus!” („Wszyscy wychodzić! Ogień w domu!”). 

Wychodzimy - dom się pali, biegniemy w kierunku 
sadzawki. Padaliśmy na ziemię, bo nad nami prze-
latywały gwiżdżące kule, to znów podnosiliśmy się 
i biegliśmy, jak gdyby luką pomiędzy latającymi ku-
lami. Dobiegliśmy do bruzd ziemniaczanych i w nich 
położyliśmy się. Z terenu bitwy nad Bzurą uszliśmy  
z życiem, jednak 4-letnia siostra została ranna i do 
dziś kuleje. Straciliśmy wtedy wszystko, a po powro-
cie do Rogowa zastaliśmy pusty dom. 

W okresie okupacji pracowałem u Niemca. Uczy-
łem się w rocznej niemieckiej szkole podstawowej. 
Pamiętam jak nad Jeziorem Rogowskim okresowo ni-
sko przelatywał niemiecki samolot, a z okien patrzy-
li pasażerowie, bo z dołu machali rękami niemieccy 
osadnicy i krzyczeli: „Alles Deutsch!” („Wszystko 
niemieckie!”).

Po wojnie nasza rodzina osiedliła się w Złotym 
Stoku (pow. Ząbkowice Śląskie). W 1946 r. z całym 
moim rocznikiem zostałem skierowany na naukę do 
klasy V szkoły podstawowej. Po ukończeniu klasy VI 
podjąłem naukę w Państwowym Gimnazjum Che-
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micznym w Złotym Stoku. W tym okresie poznałem 
zasady gry w szachy, rozwiązywałem zadania sza-
chowe z czasopism i dużo grałem w szachy otrzyma-
ne od starszego brata. Takie były początki mojej pasji 
szachowej.

W marcu 1949 r. za przebywanie w strefie nadgra-
nicznej i wykonywanie wzbogaconych młodzieńczy-
mi wierszami rysunków do szkoły pt. „Zew wiosny” 
zostałem aresztowany przez żołnierzy Wojsk Ochro-
ny Pogranicza. Zostałem przewieziony na wozie dra-
biniastym w obstawie dwóch żołnierzy WOP ze Zło-
tego Stoku do Stronia Śląskiego (ok. 20 km). Dopiero 
po tygodniu wypuszczono mnie. 

Po ukończeniu gimnazjum zdałem egzamin kon-
kursowy do technikum w Sławięcicach (obecnie 
wschodnia część miasta Kędzierzyn-Koźle), które 
ukończyłem w 1952 r. z tytułem technolog chemii 
syntezy organicznej. Z nakazem pracy pojechałem 
wtedy do Centrali Farmaceutycznej w Olsztynie, 
ale już po miesiącu wyjechałem stamtąd i w końcu 
sierpnia 1952 r. przyjechałem do Bolesławca. Tu od 

5 września 1952 r. do przejścia na emeryturę w dniu 
30 września 1993 r. pracowałem na różnych stanowi-
skach w zakładach górniczych.

Wkrótce po przyjeździe do Bolesławca wraz  
z Mikołajem Potockim zorganizowałem sekcję sza-
chową Klubu Sportowego Górnik. Zakłady Górnicze 
Konrad zakupiły 6 kompletów szachów z nowocze-
snymi zegarami produkcji polskiej. Tak rozpoczęło 
się organizowanie przeze mnie szkolenia, organi-
zowania turniejów i uczestniczenia w rozgrywkach 
szachowych. Kontynuowałem to także w okresie 
odbywania zasadniczej służby wojskowej w Krośnie 
Odrzańskim w latach 1954-1956 i przez wszystkie 
późniejsze lata. Zdobywałem kolejne kategorie sza-
chowe i uprawnienia sędziego. W 1971 r. założyłem 
w Bolesławieckim Ośrodku Kultury szkółkę szacho-
wą, przekształconą później w klub szachowy, przez  
3 lata szkoliłem szachistów w Nowogrodźcu  
w klubie „Hetman” oraz szkółkę szachową przy Bo-
lesławieckim Klubie Sportowym, a później szkółki 
szachowe przy bolesławieckich szkołach podstawo-

Pojedynek szachowy miast Bolesławiec - Czeska Lipa, Bolesławiec, 27 maja 2006 r.
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wych i gimnazjach. 
W 1977 r. zorganizowałem w salach BOK indy-

widualne Mistrzostwa Polski w szachach w kategorii 
juniorów z udziałem 86 zawodników w grupie młod-
szej i 88 w grupie starszej. Pełniłem funkcję sędziego 
w wielu zawodach lokalnych, regionalnych i ogólno-
polskich. Po przejściu na emeryturę uczestniczyłem 
w turniejach szachowych w Czechach, Szwajcarii  
i we Włoszech. 

Przez ponad pół wieku w prowadzonych przeze 
mnie szkoleniach uczestniczyło około tysiąca mło-
dych szachistów. Wielu z nich brało udział w zawo-
dach szachowych organizowanych w Bolesławcu,  
w mistrzostwach strefowych, Dolnego Śląska  
i w turniejach ogólnopolskich. Tu rozpoczął swój 
marsz do sukcesów szachowych Kacper Grela (ur. 
2000 r.) - mistrz FIDE 2015 (Międzynarodowej Fe-
deracji Szachowej - Fédération Internationale des 
Échecs), wielokrotny mistrz Polski, zawodnik Klubu 
Sportowego Polonia Wrocław. Tu także trenował Mar-
cin Zimermann - brązowy medalista szachowych Mi-
strzostw Polski Szkół Ogólnokształcących w 2001 r. 
   Moim życiowym marzeniem było zorganizowa-
nie widowiska „żywe szachy” i zaprezentowanie go  

w plenerze. Napisałem scenariusz poetycko-histo-
ryczny na kanwie otwarcia szachowego gambit 
Evansa. Na jego podstawie w dniu 25 maja 2001 r. na  
pl. J. Piłsudskiego w Bolesławcu została rozegrana 
partia „żywych szachów”. Było to w ramach ob-
chodów 750-lecia Bolesławca. Oryginalne ulotki  
z tego widowiska, z wykazem nazwisk i imion 
dzieci odgrywających role poszczególnych bierek  
(figur szachowych) zostały włożone do szklanej kuli  
i umieszczone wraz z innymi dokumentami w wieży 
bolesławieckiego Ratusza jako pamiątka dla potom-
nych. Widowisko to było prezentowane jeszcze wie-
lokrotnie - także w innych miejscowościach według 
scenariuszy nawiązujących do lokalnych tradycji.  
W 2003 r. w trakcie Bolesławieckiego Święta Cera-
miki w Rynku został rozegrany przygotowany prze-
ze mnie pojedynek kamionkowy „żywych szachów” 
(kamionka brązowa kontra kamionka stempelkowa).

Szczegółowa historia bolesławieckich szachów 
została przedstawiona w mojej publikacji Szachowy 
czas Bolesławca, Bolesławiec 2014, ss. 106.

Opracował Edmund Maliński

„Żywe Szachy” z okazji 750-lecia Bolesławca, 2001 r.
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Polesia czar. Rozmowa ze Zbigniewem Junkiewiczem

Rodzice Zbigniewa Junkiewicza wywodzili się ze 
szlachty zamieszkałej od wieków na Polesiu. Jego 
ojciec Jan Junkiewicz, syn Bazylego i Antoniny Ka-
czanowskiej, używał herbu rodowego „Ślepowron”, 
natomiast matka Helena Nozdryna Płotnicka, córka 
Agaty i Stefana, używała herbu rodowego „Dederka-
ło”.

Rodzina Junkiewiczów uzyskała szlachectwo  
30 lipca 1554 r. z rąk Królowej Bony. Rodzina Jun-
kiewiczów posługiwała się również przydomkiem 
Płotnicki. Dotyczyło to rodzin pochodzących ze wsi 
Płotnica. Przydomkiem tym posługiwały się przede 
wszystkim pierwsze rodziny Junkiewiczów osiadłe w 
innych wsiach. W późniejszym czasie ten przydomek 
zanikł. Niektóre gałęzie rodu posługiwały się również 
herbem „Sas”.

Jego przygoda z genealogią rozpoczęła się od fa-
scynacji szlacheckim pochodzeniem.

Kamila Ziółkowska: Jest Pan osobą dobrze 
znaną w środowisku bolesławieckich Kresowian. 
Proszę o parę słów o sobie.

Zbigniew Junkiewicz: Urodziłem się w 1946 r. 
w Skorzynicach, pow. lwówecki, woj. dolnośląskie. 
Tutaj przesiedlono moich rodziców (Helenę i Jana 
Junkiewiczów) oraz społeczność z Polesia, a dokład-
niej ze wsi Widziborzec, która obecnie położona jest 
w obwodzie brzeskim na Białorusi. Zostałem poczęty 
na Polesiu, a przyszedłem na świat już tu na Ziemiach 
Zachodnich dzisiejszej Polski. Tu ukończyłem szko-
łę podstawową i średnią. Przez 20 lat pracowałem  

w średnim dozorze w Bolesławieckiej Fabryce Fio-
lek i Ampułek Polfa w Bolesławcu. Obecnie jestem 
na emeryturze, mam dużo czasu, więc poświęciłem 
się działalności społecznej wspierającej środowisko 
kresowe. 

Jak to się stało, że zaczął się Pan interesować 
Kresami Wschodnimi II Rzeczypospolitej? 

To dzięki opowieściom mojej mamy zaintereso-
wałem się Polesiem i miejscowością, w której żyli 
moi rodzice. Ta najdziksza i najbardziej tajemnicza 
część dawnych Kresów od najmłodszych lat pobu-
dzała moją wyobraźnię. Tam urodzili się moi rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie… Kresami, oprócz mo-
ich rodziców, zaraził mnie także wujek Jan K. Sie-
lecki, który budował drzewo genealogiczne naszej 
rodziny. Bardzo mnie to zainteresowało. Od tej pory 
„zachorowałem” na Polesie.  

Gdy nadarzyła się okazja odwiedziłem tamte 
strony. Po powrocie zacząłem opowiadać znajomym  
o moich wrażeniach z pobytu i okazało się, że wiele 
osób z mojego otoczenia miało niezaspokojoną po-
trzebę spotkań i rozmów o Kresach. Zorganizowałem 
więc w 1992 r. pierwsze spotkanie kresowe w Sko-
rzynicach. Spotkanie zakończyło się sukcesem. Do 
2007 r. zorganizowałem jeszcze sześć takich spotkań. 
Tam też zrodziła się myśl zbudowania nowego ko-
ścioła rzymsko-katolickiego w Osowej (obwód brze-
ski na Białorusi). Powstał Komitet Budowy Kościo-
ła, zebraliśmy środki finansowe i zorganizowaliśmy  
w 1995 r. pielgrzymkę, aby m.in. przekazać fundusze 
na budowę. 

Czy trudno było zorganizować taką pielgrzym-
kę?

Nie, wręcz przeciwnie. Po 50 latach rozłąki każdy 
był ciekaw, jak tam jest teraz oraz chciał się spotkać 
z pozostawionymi tam rodzinami i znajomymi. Chęt-
nych był cały autobus. Nasza lokalna społeczność 
Kresowa oczekiwała takiego wsparcia, cieszyli się, 
że podjąłem się organizacji tej pielgrzymki. Trwała 
ona dokładnie siedem dni. Były to wspaniałe chwile, 
które zapamiętam na zawsze. Poznałem wielu cie-
kawych ludzi, zwiedziłem całe Polesie i co najważ-
niejsze, moje działania spowodowały, że wiele osób  
w mocno zaawansowanym wieku po wielu latach 
mogło jeszcze raz zobaczyć miejsca swego urodze-
nia. Jeżeli będziesz angażowała się w życie swojej 
społeczności, zobaczysz, ile przynosi to satysfakcji  
i jak mocno rozwija człowieka.   

Zbigniew Junkiewicz



168

Czy organizował Pan również w następnych 
latach pielgrzymki na Kresy?

Ależ tak. Była taka potrzeba. Wiele osób prosiło, 
aby kontynuować coroczne wyjazdy na Kresy. Nie-
którzy podczas pierwszej pielgrzymki zapisywali 
się na następną. W sumie w latach 1995-2002 zor-
ganizowałem pięć pielgrzymek na Polesie. W po-
zostałych latach jeździłem sam lub ze znajomymi.  
W 2009 r. wraz z kolegą zorganizowałem akcję re-
montu zapomnianych starych grobów na cmentarzu 
w Osowej. Zebrałem niewielką sumę pieniędzy od 
byłych mieszkańców Osowej, zamieszkałych obec-
nie w Polsce. Byli wdzięczni, że jadę zadbać o pa-
mięć ich przodków. Za zebrane pieniądze zakupi-
łem niezbędne materiały do konserwacji nagrobków  
i udałem się w podróż. Uporządkowaliśmy część 
dawnego polskiego cmentarza. Cieszę się, że w ten 
sposób mogłem pomóc osobom z mojego otoczenia, 
które nie mogą już pojechać w swoje miejsca rodzinne. 

Spędzając czas na Polesiu nie tęsknił Pan za 
domem i rodziną? 

Na Kresy wyjeżdżałem dosyć często. Czasami na-
wet na dwa lub trzy tygodnie. Nie było czasu myśleć 
o domu i bliskich. Było tam naprawdę dużo miejsc 
do zwiedzania. Na Polesiu mam również rodzinę. 
Musiałem ich odwiedzić i porozmawiać, a w kolejce 
czekali już inni, aby mnie zaprosić do swojego domu. 
Trzeba było wysłuchać opowieści o wielu ciekawych 
wydarzeniach. Opowiedzieć wszystkim co słychać  
w Polsce. Jak żyją ich rodziny i przekazać pozdro-
wienia. Można powiedzieć, że pytaniom nie było 
końca. Czas leciał bardzo szybko. Spisałem także 
dużo informacji, które były mi potrzebne do rozpisa-
nia mojego drzewa genealogicznego.

 

Dlaczego postanowił Pan stworzyć rodzinne drze-
wo genealogiczne i napisać książkę?

Od najmłodszych lat temat ten bardzo mnie inte-
resował i fascynował. Prawdę mówiąc nie wiedzia-
łem od czego zacząć. Wiele informacji przekazywała 
mi za życia moja mama, która opowiadała mi jak żyło 
się dawniej na Polesiu, jak spędzała swoją młodość 
i jak w czasie II wojny światowej przeżyła ciężkie 
i niebezpieczne chwile. Opowiadała również o swo-
jej bliskiej i dalszej rodzinie. Zacząłem zapisywać to 
wszystko w swoich notatkach. Starałem się rozma-
wiać ze starszymi ludźmi, którzy jeszcze pamiętali 
tamte czasy. Chciałem, aby wspomnienia i historia 
życia zwykłych ludzi nie zaginęły. Życie takich lu-
dzi opisałem w książce „Wielka historia małych wsi 
poleskich”.                  

W ostatnich latach udało mi się skopiować z ar-
chiwum kilka tysięcy starodruków oraz akt, dotyczą-
cych przynależności do szlachty pińskiej i stolińskiej, 
podpisanych przez królową Bonę. Z tych dokumen-
tów stworzyliśmy w Internecie jedno duże drzewo ge-
nealogiczne składające się z 30 tys. potwierdzonych 
różnych imion i nazwisk. Można teraz bez problemu 
odszukać powiązania rodzinne ze wszystkimi nazwi-
skami, które istnieją w bazie od 1450 r. do obecnej 
chwili. Staram się występować w roli dokumentali-
sty. Wszystko co dawne i niedostępne udostępniam 
innym. Niektóre zdjęcia i filmiki umieszczam w In-
ternecie, np. na YouTube, do ogólnego wglądu. Dzie-
lę się swoją wiedzą z członkami Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
w Bolesławcu, osobami zainteresowanymi tematyką 
kresową oraz uczniami. Między innymi z uczniami 
Waszej szkoły spotykam się przy okazji różnych uro-
czystości i cyklicznych spotkań kresowych.  
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Wiem także, że współpracował Pan ze Szko-
łą Podstawową w Zbylutowie. Jak wyglądała ta 
współpraca?

Tak, to prawda. W 2010 r. nawiązałem współpra-
cę ze szkołą podstawową w Zbylutowie, do której 
uczęszczali potomkowie byłych mieszkańców Pole-
sia. Większość nie znała już swojego pochodzenia, 
gdyż rodzice nie przekazali im wiedzy o ich korze-
niach i związanych z tym tradycjach. Wspólnie z dy-
rekcją szkoły zorganizowałem kilka spotkań dotyczą-
cych życia na Polesiu i tamtejszej tradycji. Młodzież 
była bardzo zainteresowana moimi wspomnieniami. 
Było to dla nich coś nowego i innego, jak w dzisiej-
szym życiu. Wielu z nich nie wiedziało, że są potom-
kami dawnej szlachty poleskiej. Udostępniłem im ich 
herby rodowe. Opowiedziałem im w skrócie historię 
herbów i za co zostali uhonorowani tymi herbami. 
Zaprosiłem również na kilka spotkań miejscowy ze-
spół śpiewaczy Jarzębina, który podtrzymuje tradycje 
Polesia. Kultywuje tradycje poleskie oraz śpiewa pio-
senki poleskie na różnych występach regionalnych  
w powiecie i w Polsce.

Czy zaraził już Pan innych swoją pasją?
Tak. Coraz więcej osób interesuje się historią 

swojej rodziny i angażuje się na rzecz społeczności 
lokalnej wspierając ją i tym samym zaspokajając jej 
potrzeby. Szczególnie zadowolony jestem z tego, że 
moje działania są inspiracją dla młodych, takich jak 
Wy. Cieszę się, że chcecie mnie słuchać. 

Czy Pana działalność społeczna została zauwa-
żona i doceniona przez władze lokalne?

Jak już powiedziałem najwięcej satysfakcji czer-
pię z tego, że mogę pomagać innym. Cieszę się, że 
dzięki mojej pracy wzrasta wiedza, m.in. młodego 
pokolenia na temat historii Polski. A to, że zapra-

szacie mnie do szkoły świadczy, że to co robię jest 
potrzebne. W 2005 r. w dowód uznania mojej pracy, 
zostałem wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz 
Kultury, nadaną przez Ministra Kultury. Odznakę 
wręczył mi poseł ziemi legnickiej dr Tadeusz Sam-
borski.

Czy należy motywować młodych ludzi do ak-
tywności 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. Kontakt z drugim czło-
wiekiem powoduje, że zmieniamy się, jesteśmy lep-
si, bardziej otwarci, pozytywnie nastawieni do życia,  
a przez to łatwiej nam żyć. Lepiej jest również innym 
z nami, a przez to pozytywnie wpływamy na swoje 
środowisko i społeczność lokalną.

Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać 
o Pana plany na przyszłość?

Kontynuuję pracę dokumentalisty i nadal będę 
udostępniał materiały o Kresach. Myślę o opubli-
kowaniu moich materiałów. Nadal będę gromadził 
pieśni, uczestnicząc w różnych uroczystościach 
kresowych. Marzę o zorganizowaniu w Bolesławcu  
i okolicach trasy koncertowej zespołu z Nowego 
Rozdołu w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Pierw-
szy koncert tego zespołu w 2013 r. cieszył się dużym 
powodzeniem.

Bardzo dziękuję za ciekawą inspirującą roz-
mowę. Od dzisiaj zacznę zbierać informacje  
o miejscu moich urodzin o Bolesławcu, bo zrozu-
miałam jak należy dbać o pamięć historyczną.

Ja również Tobie dziękuję i cieszę się, że doszłaś 
do takiego wniosku.   

Rozmawiała Kamila Ziółkowska

Wywóz siana kanałem do wsi Łunin, Polesie, 1932 r. Gospodarze, Polesie, 1937 r. 
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Wspomnienie o Leonie Piątkowskim (1922-1983)

VII In memoriam

Wybitny regionalista, krajoznawca, propagator 
turystyki, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Ar-
mii Krajowej w Krakowie, żołnierz II Armii Wojska 
Polskiego. Działacz Ligi Przyjaciół Żołnierzy (LPŻ), 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go (PTTK), Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), 
Ligi Ochrony Przyrody (LOP). Odkrył i opracował 
szereg zagadnień związanych ze zjawiskami przyro-
dy i zabytkami ziemi bolesławieckiej, był autorem ar-
tykułów o regionie, publikowanych na łamach prasy 
lokalnej, jak i ogólnopolskiej.

Urodził się 26 czerwca 1922 r. w Przeworsku.  
Od najmłodszych lat interesował się krajoznaw-
stwem. W 1934 r. został członkiem szkolnego klubu 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Krako-
wie. Tego samego roku wstąpił do 22. Drużyny Har-
cerskiej działającej przy szkole im. J. Śniadeckiego 
w Krakowie.

W czasie wojny działał w konspiracji, najpierw 
w Szarych Szeregach pod pseudonimem „Puchacz”, 

później wraz z drużyną został wcielony do plutonu 
„Janka” VIII Kompanii Zgrupowania AK „Żelbet”  
w Krakowie. Pod koniec wojny został wcielony do 
40. Pułku Piechoty II Armii WP, stacjonującego od 
1946 r. w Bolesławcu. 

W 1950 r. ze względu na przeszłość konspiracyj-
ną został zdemobilizowany. Pozostał jednak w Bo-
lesławcu. Pracował w Zakładach Chemicznych „Wi-
zów”, a następnie w Zakładach Górniczych „Konrad” 
w Iwinach, gdzie został pracownikiem kancelarii rad-
cy prawnego. 

Do PTTK należał od 1952 r. Założył koło kra-
joznawcze przy ZCh „Wizów”. Od tego czasu peł-
nił rożne funkcje w strukturach PTTK. W latach 70. 
XX w. był współpracownikiem Dolnośląskiej Ko-
misji Krajoznawczej, jednocześnie pełnił funkcję 
Strażnika Ochrony Przyrody w LOP, współpracował  
z Polskim Towarzystwem Archeologicznym, Regio-
nalną Pracownią Krajoznawczą we Wrocławiu. Wy-
konał dokumentację Wałów Śląskich, udokumentował  
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i opisał szereg grodzisk, dokonał inwentaryzacji par-
ków wiejskich i drzew pomnikowych, oznaczając je 
własnoręcznie wykonanymi tabliczkami. Opracował 
katalog drzew pomnikowych z rysunkami i map-
kami, wykonał dokumentację głazów narzutowych 
przyniesionych przez lodowce w rejon Bolesławca 
oraz katalog krzyży pokutnych regionu.

Był współorganizatorem imprez turystycznych 
organizowanych przez Oddział PTTK w Bolesław-
cu, Koło PTTK i Związek Młodzieży Socjalistycznej 
ZG „Konrad”, Referat Sportu i Turystyki przy ZHP 
oraz Związek Młodzieży Wiejskiej w Bolesławcu. 
Były to: zloty, rajdy młodzieżowe, wycieczki piesze, 
rowerowe i spływy kajakowe. Projektował znaczki 
i plakietki, wykonywał mapki i opisy tras rajdowych. 
Wskazywał na ciekawe obiekty krajoznawcze na tra-
sach wycieczek i szlakach turystycznych. Prowadził 
z młodzieżą zajęcia dydaktyczne z krajoznawstwa, 
turystyki i historii. Był instruktorem krajoznawstwa 
Polski, posiadał uprawnienia przodownika turystyki 
pieszej, rowerowej, kajakowej.

Zgromadził bogate zbiory dotyczące własnej 
działalności krajoznawczo-turystycznej. Opracował 
je w 24 tomach, ze zdjęciami, szkicami i opisami. 
Wykonał ponad 3000 zdjęć, kilkaset rysunków i szki-
ców oraz dziesiątki matryc małej grafiki.

Opublikował szereg artykułów w „Życiu Go-
spodarczym”, „Przyrodzie Polskiej”, „Z otchłani 
wieków”, „Informatorze Krajoznawczym”. Posia-
dał stopień harcmistrza. Współpracował z Komen-

dą Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej Górze  
i Hufcem im. Szarych Szeregów w Bolesławcu, dla 
których wykonał szereg projektów graficznych (dla 
drużyn, na obozy, akcje letnie, zimowe i inne imprezy 
harcerskie).

Był społecznikiem. Krajoznawstwo było jego 
pasją, której poświęcał wolny czas. Za wykonywa-
ne plakietki, mapki, projekty znaczków, prowadze-
nie wycieczek i imprez turystycznych nie pobierał 
wynagrodzenia. Za całokształt pracy zawodowej  
i społecznej otrzymał szereg odznaczeń państwowych  
i organizacyjnych - m.in.: Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, Złotą 
Odznakę Zasłużony dla Dolnego Śląska (dwukrot-
nie), Zasłużony Działacz Turystyki, Medal za wybit-
ne Zasługi w Krzewieniu Idei Krajoznawstwa oraz 
odznakę Zasłużony dla Ligi Ochrony Przyrody.

Zmarł 29 sierpnia 1983 r. Zastał pochowany na 
Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu, w Alei Za-
służonych. Wyjątkowy nagrobek, odzwierciedlający 
Jego pasje wykonał jego przyjaciel, bolesławiecki ar-
tysta - Mieczysław Żołądź.  

Za społeczną pracę na rzecz PTTK, Oddział 
PTTK w Bolesławcu nazwał żółty szlak dookoła Bo-
lesławca imieniem Leona Piątkowskiego.   

Opracowała Agata Bojanowska w oparciu  
o materiały udostępnione przez  

Zenona Piątkowskiego
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Anna Baniecka (1930-2016)

W 2016 r. odeszła Anna Baniecka. Wraz z tym 
skończyła się epoka, której granice wyznaczało Jej 
życie. Epoka mądrego, wyważonego i wiernego 
prawdzie słowa. Tak, Pani Profesor była jego niedo-
ścignionym mistrzem. Zawsze pokorną wobec potęgi 
wiedzy erudytką. Jedną z ostatnich humanistek. Mą-
drym nauczycielem. Autorytetem. Dlatego nie spo-
sób pisać o Niej bez patosu. Zwłaszcza komuś, kto 
przez całe swoje świadome życie szczerze Ją podzi-
wiał i szanował. Była moją nauczycielką języka pol-
skiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Włady-
sława Broniewskiego w Bolesławcu. Kimś ważnym 
- nie tylko dla mnie, ale dla wielu z nas - tych, którzy 
z Nią do dziś się identyfikujemy. Kimś wyjątkowym, 
wiecznym i trwałym jak myśl Horacego, bo Pani 
Profesor również wybudowała pomnik trwalszy niż 
ze spiżu. Są nim nieustająco młodzieńcza ciekawość 
świata oraz dociekliwość w poszukiwaniu prawdy  
i odkrywaniu tajemnic życia. Jest pasja i zapał, z jaki-
mi podchodziła do historii, której poznanie uważała  

za podstawę zrozumienia logiki tego świata. Jest wiel-
ka miłość do książek. Jest mądrość płynąca z wiary  
w dobro człowieka i jest głęboka wiara w tego, co 
zwie się Mądrością. Są dwa podparte ogromną wraż-
liwością - zachwyty - nad pięknem świata sztuki  
i zagadkowością świata przyrody. Jest podsycany 
niespożytą energią i poczuciem humoru apetyt na 
życie. Są pełne fascynacji, długich opowieści i za-
żartych dyskusji podróże i spotkania z ludźmi. Jest 
wreszcie wielka wewnętrzna siła wsparta taktem  
i wyrozumiałością. To wszystko jest i trwać będzie, 
bo cóż stałoby się ze światem, o który tak bardzo  
zawsze się martwiła? 

Większość swojego prywatnego i zawodowe-
go życia związała z Bolesławcem, choć pochodziła  
z Mazowsza, z Huty Czechy (obecnie Trąbki) - miej-
scowości, w której się urodziła 11 sierpnia 1930 r., 
spędziła szczęśliwy czas dzieciństwa, okres dorasta-
nia i okupację. W naszym mieście na stałe zamiesz-
kała w 1959 r., choć bywała tu wcześniej u rodziny, 
u wuja Bolesława Bidzińskiego, który był wtedy dy-
rektorem w Zakładach Chemicznych „Wizów”. Przy-
jechała z Kościerzyny, gdzie w tamtejszym liceum 
przez siedem lat uczyła języka polskiego. Niezwykłe, 
że do ostatnich chwil swojego życia utrzymywała 
bardzo dobry kontakt ze swoimi uczniami z tamtej 
szkoły. Kilka miesięcy przed śmiercią po raz kolej-
ny odwiedziła Kościerzynę, by spotkać się z siedem-
dziesięcioletnimi już przyjaciółmi. Do Bolesławca 
wraz z Nią przybył Stasio, tak zawsze o nim mówiła, 
czyli Profesor Stanisław Baniecki - matematyk z li-
ceum w Kościerzynie - Jej mąż. Przez lata tworzyli 
jedną z najsympatyczniejszych i najbardziej znanych 
par pedagogów w naszym mieście. Byli naprawdę 
świetnym małżeństwem.

Pracę w naszym liceum rozpoczęła w roku szkol-
nym 1959/1960. Razem z Nią do grona pedagogicz-
nego liceum dołączyła nauczycielka biologii profesor 
Helena Baranowska, z którą do końca łączyły Ją ser-
deczne więzi przyjaźni. Ukochany Stasio uczył ma-
tematyki. Na początku swojej bolesławieckiej drogi 
spotkała parę wybitnych ludzi - Helenę i Wincentego 
Tyrankiewiczów. Z Panem Wincentym, który nadal 
pracował w liceum i prowadził w nim bibliotekę, po-
łączyła Ją więź wynikająca z faktu, że oboje kochali 
książki. Panią Helenę poznała już po Jego śmierci.  
Zawsze z ogromnym wzruszeniem opowiadała o li-
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stach Heleny Tyrankiewiczowej pisanych w niemiec-
kim obozie koncentracyjnym w Ravensbrük. Sta-
nowiły dla Niej przejmujący dokument tragicznych 
losów człowieka - polskiej nauczycielki, bo Pani 
Tyrankiewiczowa nawet tam w obozie nią pozosta-
ła. Tak w ogóle, Profesor Baniecka, pewnie, dlatego 
że sama była tak niezwykłym człowiekiem, mia-
ła szczęście do mądrych ludzi, czego nigdy zresztą 
nie ukrywała, a co warto w tym momencie przypo-
mnieć. W szkole podstawowej w Hucie Czechy Jej 
wychowawcą był bardzo dobrze znany wszystkim 
studentom pedagogiki dydaktyk Wincenty Okoń. To 
on przekonał Jej rodziców, aby w 1943 r. uczestni-
czyła w stworzonych przez niego tajnych kompletach 
gimnazjalnych. Kiedy w 1949 r. zdała maturę huma-
nistyczną w Garwolinie i rozpoczęła studia poloni-
styczne na Uniwersytecie Warszawskim, choć czasy 
były mroczne, Ona odnalazła swoją szczęśliwą wy-
spę, pełną sław polonistycznych i niepodważalnych 
autorytetów humanistycznych. Dane Jej było uczest-
niczyć w wykładach jednego z największych autory-
tetów historii literatury staropolskiej - prof. Juliana 
Krzyżanowskiego. Opiekunem Jej pierwszego roku 
był Wacław Borowy, równie znakomity znawca hi-
storii literatury. Zajęcia z gramatyki opisowej i kultu-
ry języka prowadził prof. Witold Doroszewski. Mia-
ła też zajęcia z prof. Janiną Kulczycką-Saloni, prof. 
Jerzy Pelcem, prof. Kazimierzem Wyką. Egzamin  
z marksizmu, który wtedy był obowiązkowy, zdawa-
ła przed prof. Leszkiem Kołakowskim. 

Wiedza, kultura i mądrość nabyte w trakcie stu-
diów stanowiły znakomitą bazę dla tego, co potem 
stało się Jej twórczą metodą pracy. To przede wszyst-
kim perfekcyjnie prowadzone lekcje oparte na rozum-
nym i rozważnym kierowaniu dyskusją, szacunku dla 
wolności wypowiedzi, inspirowaniu do intelektual-
nych poszukiwań. Spotkania w kołach zainteresowań 
- literackich i teatralnych, wspólne z młodzieżą czy-
tanie książek, zachęcanie do redagowania dziennicz-
ków lektur, systematyczne przeglądanie prasy, ale 
także wyjazdy do teatrów i muzeów, a po nich długie 
rozmowy, wyjaśnienia i wspaniałe emocje po spek-
taklach Grotowskiego, Hanuszkiewicza czy Wajdy. 
Tak, Profesor Anna Baniecka przez lata z pasją i mi-
łością wychowywała i uczyła swoich licealistów. Na-
wet wtedy, gdy, najpierw w latach 1964-1978 pełniła 
funkcję zastępcy dyrektora, a później w latach 1978-
1989 dyrektora szkoły, przede wszystkim była i czuła 
się nauczycielką.

Szczególnie owocne dla jedynego wtedy w mie-

ście liceum ogólnokształcącego lata siedemdziesiąte, 
kiedy w rankingu szkół tego szczebla zajmowało ono 
pierwsze miejsca w województwie jeleniogórskim, 
przyniosły także ważne osiągnięcia w Jej pracy in-
dywidualnej. Było nim zwycięstwo Barbary Mar-
czuk w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego 
na szczeblu centralnym. Pani Profesor wprowadziła 
w szkole zwyczaj organizowania tygodni tematycz-
nych - humanistycznych, matematycznych, przyrod-
niczych czy językowych oraz zainicjowała współpra-
cę ze szkołami z zagranicy. Wielokrotnie zaznaczała, 
że zarówno Jej, jak i całemu zespołowi pedagogów 
zależało na innym, pozaszkolnym spojrzeniu na róż-
ne wydarzenia mające wtedy miejsce w Polsce i na 
świecie. Od 1984 r. dzięki Jej zaangażowaniu I Li-
ceum Ogólnokształcące współtworzyło Zespół Szkół 
Twórczych. Wtedy, w tych trudnych czasach, kiedy 
polska oświata powoli odradzała się w nowej rzeczy-
wistości, stanowiło ono przedsięwzięcie pionierskie. 
Należały do niego najbardziej elitarne szkoły z ca-
łej Polski. Stosunek Pani Profesor do tej inicjatywy 
był entuzjastyczny. W zespole tym zajmowano się 
między innymi metodami pracy z uczniami zdol-
nymi, co szczególnie Ją interesowało. Opracowała 
więc i we współpracy z nauczycielami wprowadziła  
w życie czteroletni program stwarzania optymalnych 
warunków dla rozwoju ucznia, nowatorski system 
dydaktyczno-wychowawczy ułatwiający wszech-
stronny rozwój ich możliwości intelektualnych  
i uzdolnień. Opierał się on między innymi na pomyśle 
rozszerzenia bazy dydaktycznej szkoły poprzez wyj-
ście poza jej mury i kontakty z wyższymi uczelnia-
mi, stąd tak częste w liceum wykłady pracowników 
wyższych uczelni z Wrocławia. Rozwinęła w szkole 
ruch olimpijski. Za Jej czasów w liceum pracował 
jeden z najlepszych zespołów pedagogów i choć 
to dyrektorowanie nie było łatwe, bo sprawowane  
w trudnych gospodarczo i politycznie czasach, udało 
się Jej przeprowadzić remont kapitalny szkoły. O tym  
i innych faktach Anna Baniecka opowiada w wywia-
dzie zatytułowanym Tylko martwię się, czy zdążę 
wszystko przeczytać zamieszczonym w Roczniku 
Bolesławieckim 2011, s. 107-113. W 1989 r. odeszła 
na emeryturę, a 21 listopada 1999 r., zmarł Jej mąż - 
ukochany Stasio. Do końca swoich dni mieszkała ra-
zem z synem Adamem, synową Jolantą i wnuczkiem 
Krzysztofem.

Nigdy nie poddała się starości, bo nigdy nie zre-
zygnowała ze swoich marzeń. Wychowana na tek-
stach polskich romantyków, głęboko przekonana do 
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głoszonych przez nich idei zawsze na coś czekała  
i czegoś poszukiwała. Planowała kolejne wyprawy, 
jeżeli nie do ukochanej Italii - do Toskanii i Umbrii, 
to do świata książek, bo naprawdę bardzo dużo czy-
tała, zwłaszcza w nocy. Dokładnie studiowała opasłe 
tomy opracowań naukowych i popularnonaukowych. 
Fascynowała się Etruskami. Przeczytała wszystko, 
co w języku polskim zostało opublikowane na ich te-
mat. Potem dotarła do Sumerów, Mezopotamii i Azji 
Mniejszej. W ten sposób szukała odpowiedzi na py-
tanie o to, jakie są korzenie kultury europejskiej i jak 
to się stało, że powstały narody europejskie i kultura 
europejska? Interesowała Ją również historia Gotów 
i Słowian, to skąd się wzięli i skąd na terenie Polski 
są groby gockie? Mocno podkreślała, że musi tego 
wszystkiego dociec, musi mieć klarowny obraz na-
szej cywilizacji i etapów jej rozwoju. Z pozazdrosz-
czenia godną pasją konfrontowała swoją wizję świata 
starożytnego z Herodotem i jego wiedzą o ludach  

z pradawnych czasów. W ten sposób stworzyła swój 
własny prywatny uniwersytet i tak go nazwała. Mar-
twiła się tylko, czy zdąży wszystko przeczytać. 

Najbardziej będzie mi brakowało Jej oczu - prze-
nikliwego kociego spojrzenia, w którym zaduma 
mieszała się z subtelnym poczuciem humoru i taką 
młodzieńczą zadziornością, kiedy na powitanie rzu-
cała: „No, siadaj, mów, co u ciebie słychać? Co ostat-
nio czytałaś, bo ja…”

Pani Profesor zmarła 14 marca 2016 r. i została 
pochowana obok męża na Cmentarzu Komunalnym 
w Bolesławcu, ale Jej dusza utęskniona, wierzę w to 
głęboko, wędruje pośród (…) pagórków leśnych, (…) 
łąk zielonych (…), pól malowanych zbożem rozma-
item, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem 
(…), bo Niebo Pani Profesor z pewnością wypełnio-
ne jest krajobrazami z ukochanego „Pana Tadeusza”.  

Opracowała Ewa Ołenicz-Bernacka

Zdzisław Czyżowicz (1961-2016). Życie trzeba przeżyć, a nie przeczekać

Gdyby ktoś chciał znaleźć informacje o Zdzisła-
wie w Encyklopedii Powszechnej, zapewne odczytał-
by biogram zawierający daty, miejscowości, najważ-
niejsze fakty z życia i… byłaby to prawda, ale nie 
oddałaby wszystkiego o tym niezwykłym człowieku, 
który odszedł od nas tak nagle i za wcześnie…

Nie był bolesławianinem z urodzenia, bo (jako 
syn Janiny i Stanisława, urodzony 22 marca 1961 r. 
w Żarowie w powiecie świdnickim) do Bolesławca 
przeprowadził się wraz z bratem Władysławem i ro-
dzicami w 1966 r. Pięćdziesięcioletni pobyt w tym 
mieście wykorzystał maksymalnie w myśl swojego 
życiowego motta, że „Życie trzeba przeżyć, a nie 
przeczekać”. Tutaj uczył się, pracował, założył rodzi-
nę, działał społecznie, spotykał się z przyjaciółmi, żył 
pełnią życia.  

Był uczniem Szkoły Podstawowej nr 8 (1968-
1976), a później uczęszczał do Zespołu Szkół Górni-
czych (1976-1981) w Bolesławcu. Od 1981 do 1987 r. 
studiował w filii Politechniki Wrocławskiej na Wy-
dziale Mechanicznym w Jeleniej Górze. W 1987 r. 
rozpoczął pracę zawodową w Zakładach Płytek Ce-
ramicznych „Przyborsk” w Gierałtowie, w których 
pracował do 1990 r. W 1990 r. otworzył nowy etap  
w swoim życiu, podejmując pracę jako nauczyciel 
matematyki, praktycznej nauki zawodu i wychowaw-
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ca w Zespole Szkół Mechanicznych. Lata 1995-1997 
to nadal praca nauczyciela w Społecznym Zespole 
Szkół Zawodowych „Studium” w Bolesławcu przy 
ul. Bankowej 9.

Składając przyrzeczenie harcerskie 1 lipca 1973 r. 
rozpoczął swoją przygodę z harcerstwem, z którym 
związał się na całe życie. Od 1978 r. był przybocz-
nym drużyny harcerskiej HSPS (Harcerskiej Służby 
Polsce Socjalistycznej) w Zespole Szkół Górniczych 
w Bolesławcu jako uczeń tej szkoły. 8 sierpnia 1979 r.  
złożył zobowiązanie instruktorskie, otrzymując sto-
pień przewodnika ZHP. Jeszcze w trakcie studiów 
pod patronatem Komendy Chorągwi ZHP Jelenia 
Góra powołał Studencki Krąg Instruktorski „Mewa”, 
jedyny o specjalizacji żeglarskiej w Polsce. Po po-
wrocie ze studiów w Zespole Szkół Górniczych 
w Bolesławcu zorganizował 7 Harcerską Drużynę 
Żeglarską, której został drużynowym. Od 1988 r. do 
1997 r. pełnił funkcję retmana Drużyn Wodnych ZHP 
Bolesławiec. W 1988 r. wraz z grupą przyjaciół, by-
łych członków bolesławieckich drużyn żeglarskich, 
uczestniczył w zebraniu założycielskim Bolesławiec-
kiego Klubu Żeglarskiego. W 1997 r. został wybrany 
na stanowisko wicekomandora w tym klubie, który 
obecnie działa jako Yacht Club Bolesławiec. Przy-
godę z wielkimi żaglowcami rozpoczął w 1979 r., 
wygrywając zawody, które pozwoliły mu na uczest-
niczenie w rejsie na polskiej fregacie „Dar Pomorza” 
z kpt. Krzysztofem Baranowskim na pokładzie. Rok 
później dostał propozycję uczestnictwa w „Operacji 
Żagiel 80” na świeżo zwodowanej barkentynie STS 
(Sail Training Ship) „Pogoria” jako członek „Bractwa 
Żelaznej Szekli” i prekursor „Szkoły pod żaglami”. 
Nie była to jedyna „Operacja Żagiel”, w której miał 
okazję brać czynny udział. Kolejne to: „Operacja Ża-
giel 84” i „Operacja Żagiel 86” na flagowej jednostce 
ZHP „Zawisza Czarny”. W trakcie tych rejsów za-
warł znajomości, które w kolejnych latach przerodzi-
ły się w liczne przyjaźnie.  Jeszcze w trakcie studiów, 
wraz z członkami SKI „Mewa”, był współzałożycie-
lem Jeleniogórskiego Okręgowego Związku Żeglar-
skiego, który do dziś zrzesza środowiska żeglarskie 
z byłego województwa jeleniogórskiego i w którego 
szeregach aktywnie uczestniczył jako członek zarzą-
du do końca swojego życia.

Uczniom i rodzicom, mieszkańcom Bolesławca 
najbardziej jest znany jako dyrektor szkoły. W 1997 r. 
wraz z przyjaciółmi założył Prywatne Liceum Ogól-
nokształcące „College”, którego był właścicielem  
i dyrektorem do ostatnich dni swojego życia. Swoją 

pasję wychowania młodzieży w duchu harcerskim  
i żeglarskim wcielił w życie w 2004 r., zakładając  
II Prywatne Gimnazjum o profilu żeglarskim.  
W 2014 r.gimnazjum to przyjęło imię kapitana 
Krzysztofa Baranowskiego i rozszerzyło profil 
kształcenia o Bolesławiecką Szkołę Filmową. W pro-
wadzeniu tej szkoły znalazło odbicie Jego zamiłowa-
nie do morza, rejsów i podróży. Warto wspomnieć, 
że od początku kadrę gimnazjum stanowili instruk-
torzy harcerstwa, instruktorzy żeglarstwa, ratownicy 
WOPR i inni pedagodzy-pasjonaci.  

Założeniem Zdzisława było, aby każdy uczeń na-
bywał jak najwięcej bardzo ważnych cech, takich jak: 
obowiązkowość, samodzielność i dokładność w dzia-
łaniu, a przede wszystkim, aby poszerzał horyzonty  
i zyskiwał pasję. W roli dyrektora Zdzisław dał się po-
znać jako „dobry duch”. Zawsze liczył się dla niego 
uczeń i jego satysfakcja. Do każdego żywił ogromny 
szacunek. Miał również w sobie niecodzienną umie-
jętność jednania ludzi, którymi się otaczał. Ucznio-
wie uwielbiali lekcje z Panem Dyrektorem, podczas 
których godzinami snuł opowieści o odbytych podró-
żach i napotkanych w nich ludziach. Wiedział, jak 
rozbudzić ciekawość uczniów. Miał świetny kontakt 
z młodzieżą. Był empatyczny, wierzył w potencjał 
uczniów i tym samym zyskał wśród nich ogromny 
szacunek. 

Dzięki Niemu mieliśmy szczęście spotkania się 
z wielką postacią świata żeglarskiego - Krzysztofem 
Baranowskim. Kiedy w 2014 r. gimnazjum przygo-
towywało się do uroczystości przyjęcia imienia wiel-
kiego kapitana, emocjom nie było końca. Począwszy 
od zdenerwowania, poprzez ciekawość, aż do ekscy-
tacji tak podniosłym wydarzeniem. Dla Zdzisława to 
było kolejne wyzwanie, któremu oczywiście podołał.  
Dla Niego „niemożliwe” nie istniało.  

Jego wielką pasją były podróże, którym poświęcił 
całe swoje życie. Przemierzył świat wzdłuż i wszerz, 
zdobywając przy tym trzy oceany i trzy kontynenty. 
Najchętniej spędzał czas wolny, zgłębiając wiedzę 
na temat egzotycznych cywilizacji. Niejednokrotnie 
rozwijał żagle na dzikich i niebezpiecznych wodach 
mórz i oceanów. Zawsze był spokojny, opanowany 
i miał tzw. „nosa” do wyczuwania niebezpieczeń-
stwa. Podczas rejsów nie dawał zwieść się „syrenim 
śpiewom”, ani bajecznym miejscom, które w rzeczy-
wistości miały zgubny wpływ na los podróżników. 
Zdzisław był mistrzem w swoim fachu. Nieobce mu 
były zagadnienia z zakresu nawigacji, meteorologii, 
ratownictwa morskiego czy budowy żaglowców.  
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W każdej dziedzinie miał coś do powiedzenia. Dzięki 
tak szerokim zainteresowaniom stał się wzorem do 
naśladowania dla niejednego adepta sztuki żeglar-
skiej. 

 „Pewnie, nie ma sprawy, świetny pomysł” - te sło-
wa mógł usłyszeć każdy, kto przyszedł do Dyrektora 
z nowym pomysłem czy nietuzinkową propozycją. 
Jego otwartość na ludzi i otaczający świat była god-
na podziwu. Zawsze pogodny i uśmiechnięty - takim 
zapisał się w naszej pamięci. Kiedy coś wydawało się 
nieosiągalne, tym bardziej należało się temu przyj-
rzeć czy też się tym zająć. Dzięki takiemu podejściu 
do życia Zdzisław osiągnął bardzo wiele. 

Był ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego i członkiem Zarządu Oddziału 

WOPR w Bolesławcu, kapitanem i instruktorem że-
glarstwa, kapitanem i instruktorem sportów motoro-
wodnych, Instruktorem ZHP, społecznikiem, ojcem  
i mężem.  

Wychował wiele pokoleń żeglarzy, harcerzy, pa-
sjonatów i obywateli. Nigdy nie współzawodniczył,  
a zawsze łączył. Kapitan Zdzichu swój ostatni ma-
newr - manewr odejścia - wykonał bardzo profesjo-
nalnie, wręcz idealnie.    

Zmarł 17 sierpnia 2016 r., pochowany został na 
Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu. 

Ahoj!

Opracowali: Alina Rataj, Dariusz Rataj,  
Maria Czyżowicz

Wiesław Słobodzian (1958-2016)

Urodził się 12 lutego 1958 r. w Prudniku (woj. 
opolskie). Miał trzech braci. Jego rodzice - Elżbieta 
i Tadeusz - prowadzili gospodarstwo rolne w Szy-
bowicach (gmina Prudnik, powiat prudnicki). Tam 
Wiesław ukończył szkołę podstawową, a następnie  
w latach 1973-1978 uczęszczał do Technikum Me-
chanicznego w Prudniku, po ukończeniu którego od-
był studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu. Po ich ukończeniu w 1983 r. 
podjął pracę w charakterze nauczyciela wychowania 
fizycznego w szkołach podstawowych w Iwinach  
i w Warcie Bolesławieckiej, a od 1992 r. w Bole-
sławcu. 

W 1982 r. zawarł związek małżeński z Janiną 
Rozmus. Razem wychowali dwoje dzieci - Annę  
i Konrada.

Jeszcze w trakcie pracy nauczycielskiej w 1992 r. 
wspólnie z żoną zorganizował Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Provita, mający początkowo 
siedzibę w ich domu, od 1994 r. - w wynajętych po-
mieszczeniach budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7,  
a od 2004 r. we własnym wybudowanym w tym celu 
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7a w Bolesławcu.  
W 1998 r. zrezygnował z pracy w szkole i zajmo-
wał się już wyłącznie prowadzeniem NZOZ Provita.  
W roku 2002 ukończył studia podyplomowe w dzie-
dzinie: zarządzanie w służbie zdrowia.

Jednocześnie przez dwie kadencje w latach 1998-
2006 był radnym w klubie „Bolesławiec 2002” i Sto-
warzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Radzie Powia-
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tu Bolesławiec i wchodził w skład Zarządu Powiatu. 
Jego pasją od lat szkolnych była piłka nożna. 

Przez wiele lat uprawiał tę dyscyplinę sportową jako 
zawodnik w różnych zespołach. Z grą w piłkę nożną 
nie rozstał się i w późniejszych latach - także jako 
radny Rady Powiatu. Zorganizował wtedy (2003 r.) 
rozgrywki piłki nożnej dla samorządowców, które  
z czasem przybrały nazwę Międzynarodowego Tur-
nieju Piłki Nożnej. Prowadzona przez niego druży-
na kilka razy zdobyła Mistrzostwo Polski Radnych 
w piłce nożnej halowej oraz reprezentowała powiat 
na turniejach międzynarodowych, osiągając dobre 
wyniki. Jako Mistrz Polski Radnych oraz dwukrot-
ny Mistrz Dolnego Śląska w halowej piłce nożnej  
w 2008 r., drużyna ta otrzymała honorową nagrodę 
Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta. 

Był człowiekiem o wielkim sercu, wizjonerem  
i działaczem społecznym. Z niezwykłą energią an-
gażował się zarówno w sprawy zawodowe, jak 
również te, które dotyczyły ludzi i ich problemów. 

Znany był z życzliwości i umiejętności udzielania 
pomocy i wsparcia tym, którzy tego potrzebowali. 
Fascynowała go praca - najpierw ta w szkole, później  
w działalności z zakresu usług medycznych. Jego 
bezpośredni sposób bycia i poczucie humoru pozwa-
lały mu z łatwością zjednywać ludzi. Dla wielu był 
zarówno przyjacielem, jak i nauczycielem. Rodzinna 
firma, którą współtworzył i wyznaczał obowiązujące 
standardy, nadal funkcjonuje, pielęgnując wartości 
którym hołdował.  

Zmarł nagle 18 lipca 2016 r. Pochowany został 
na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu. Dla upa-
miętnienia piłkarskiej pasji Wiesława i jego zaanga-
żowania w organizowanie turniejów piłkarskich dla 
samorządowców Zarząd Powiatu Bolesławiec nadał 
rozgrywanemu w Bolesławcu Międzynarodowemu 
Turniejowi Piłki Nożnej imię Wiesława Słobodziana.

Opracował Edmund Maliński

Piotr Żądło (1940-2016) - pszczelarz hobbysta

Urodził się 27 czerwca 1940 r. w Nowym Mar-
tyńcu w rejonie Prnjavora w byłej Jugosławii w wie-
lodzietnej rodzinie. Jego ojciec Józef Żądło poślubił 
Stanisławę, wdowę z sześciorgiem dzieci, następnie 
urodziło się jeszcze siedmioro, wśród nich Piotr. Był 
drugim pokoleniem urodzonym na bośniackiej zie-

„Już lipa roztula słoneczny swój puch…
A dalej tam z ula na pracę na znój…”
  (Z harcerskiej piosenki)

mi. Jego dziadek Jan urodzony w Rozalinie (gmina 
Nowa Dęba w województwie podkarpackim) około 
1905 r. jeszcze jako kawaler wyemigrował w okolice 
Prnjavora, i tam pracował, jak większość Polaków, na 
roli, tam założył rodzinę. Jednym z synów był Józef, 
ojciec Piotra. 
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Stanisława i Józef Żądłowie wraz z dziećmi po-
wrócili z grupą reemigrantów do ojczyzny i osiedlili 
się w Milikowie, gdzie prowadzili spore gospodar-
stwo rolne, mieli też niewielką pasiekę (kilka uli),  
w której niemal od dziecka pomagał mały Piotr. Fa-
scynowały go pszczoły, potrafił godzinami je obser-
wować, nawet będąc już dorosłym, we własnej pa-
siece.

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Gościszo-
wie kontynuował naukę w Technikum Górniczym 
w Bolesławcu. Jako technik górnik podjął pracę  
w ZG Konrad. Po czterech latach zatrudnił się na sta-
nowisku kierownika działu doświadczalnego w no-
wopowstających Zakładach Górniczo-Przeróbczych 
Surowców Mineralnych Surmin w Nowogrodźcu. 
Tam pracował do przejścia na emeryturę. W 1973 r. 
rozpoczął studia na AGH w Krakowie, 26 czerwca 
1978 r. uzyskał dyplom inżyniera górnika z zakresu 
eksploatacji odkrywkowej. Jego praca uzyskała trze-

cie miejsce w konkursie międzyuczelnianym, miał 
propozycję pracy na uczelni, której jednak nie przy-
jął. Chciał bowiem wrócić do rodziny, którą założył  
w 1965 r. ożeniwszy się z Ludwiką Klimek. W 1966 r. 
urodził się pierwszy syn Zbigniew (zmarł wkrótce 
po ukończeniu seminarium duchownego), w 1970 r. 
przyszedł na świat Arkadiusz (kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Bolesławcu), a w 1980 r. córka 
Małgorzata (z wykształcenia kosmetolog). Doczekał 
się także dwóch wnuków: Kamila i Mikołaja.

Jego „przygoda z pszczelarstwem” rozpoczęła się 
na początku lat sześćdziesiątych. Lata siedemdziesią-
te to czas intensywnej pracy w rozrastającej się pasie-
ce, która była usytuowana w Mierzwinie u rodziców 
żony. Pan Piotr lubił się uczyć, był profesjonalistą  
w każdej dziedzinie, którą się zajmował. W 1983 r. 
uzyskał dyplom mistrza pszczelarstwa, ponieważ 
przez kilka lat prowadził gospodarstwo rolne teściów 
- także mistrza rolnictwa. Był pasjonatem pszczelar-
stwa, wiele czasu poświęcał jeżdżąc z pogadankami 
po okolicznych wsiach szkoląc rolników jak stoso-
wać środki ochrony roślin, by nie szkodzić pszczo-
łom. Od 1985 r. był skarbnikiem, a od 2011 r. pre-
zesem rejonowego Koła Pszczelarzy w Bolesławcu.

Lubiany, skromny i niezwykle pracowity, sza-
nowany przez kolegów - pszczelarzy był doceniany 
przez władze miasta i centralne. Świadczą o tym 
liczne dyplomy. Między innymi 14 grudnia 2011 r. 
otrzymał najwyższe odznaczenie w dziedzinie roz-
woju pszczelarstwa Medal im. ks. dr Jana Dzierżo-
na, w 2008 r. odebrał dyplom z rąk starosty bolesła-
wieckiego Cezarego Przybylskiego, który dziękował 
Piotrowi Żądle za to, że „równolegle i świadomie  
z pracą zawodową wybrał etap długiego i pięknego 
hobby (…). Praca z pszczołami wpływa na środo-
wisko naturalne, właściwości lecznicze pozyskiwa-
nych produktów pszczelich mają ogromne znaczenie 
dla zdrowotności naszego społeczeństwa” (z treści 
na dyplomie). 19 lutego 2015 r. otrzymał statuetkę  
i Nagrodę Honorową Prezydenta Miasta za Promocję 
Miasta.

Zmarł 26 sierpnia 2016 r. Został pochowany na 
Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu obok syna 
Zbigniewa. Dzieło ojca kontynuują syn Arkadiusz  
i zięć Marcin w pasiece usytuowanej w Nowej. 

 Opracowała Maria Sobolska na podstawie 
informacji uzyskanych od Arkadiusza

Żądło i kronikarza Koła Pszczelarzy
w Bolesławcu Zbigniewa Horonieckiego 
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• 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego, w Bo-
lesławcu po raz czwarty zorganizowano uliczne 
jasełka i Orszak Trzech Króli. Liczni uczestnicy 
przeszli z poszczególnych parafii na wspólne ko-
lędowanie do Rynku. Patronat nad tym barwnym 
pochodem ulicami miasta sprawował prezydent 
Bolesławca Piotr Roman. Orszaki Trzech Króli 
zorganizowano także w Nowogrodźcu i Osieczni-
cy.

• 10 stycznia w całym kraju odbył się 24. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiera-
no pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla 
oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom. W gminie 
Warta Bolesławiecka 44 wolontariuszy zebrało 
31 124,48 zł (szefem gminnego sztabu WOŚP był 
Waldemar Socha). Był też sztab WOŚP w Nowo-
grodźcu - zebrano 12 864,95 zł oraz 31,40 euro  
i 9,10 koron szwedzkich. W gminie Osiecznica fi-
nał zorganizował Gminny Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Zespół Szkół w Osiecznicy oraz Szkoła Pod-
stawowa w Parowej - zebrano łącznie 8062,40 zł 
i 5,30 euro, które przekazano do zaprzyjaźnionego 
sztabu WOŚP w Ruszowie.

• 15 stycznia w koszarach 23. Śląskiego Pułku Arty-
lerii w Bolesławcu przebywał dowódca generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Ró-
żański. Spotkał się z 250 elewami służby przygoto-
wawczej, którzy w dniach 7-8 stycznia rozpoczęli 
szkolenie do Narodowych Sił Rezerwowych (szko-
lenie ukończyło 220 elewów w dniu 29 kwietnia 
2016 r.).

• 16 stycznia w Galerii Klubu Muzyki i Literatury 
we Wrocławiu została otwarta wystawa prac ce-
ramicznych zmarłego bolesławianina Bronisła-
wa Wolanina. Wystawę można było zwiedzać do  
7 marca 2016 r.

• Firma Kegger Sp. z o.o. funkcjonująca od 5 lat  
w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Invest-Park, została laure-
atem 20. edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, or-
ganizowanego przez Bolesławieckie Towarzystwo 
Gospodarcze. Tytuł „Przedsiębiorca Roku 2015” 

odebrał prezes firmy Janusz Kozioł na dorocznym 
Balu Przedsiębiorcy, który odbył się 16 stycznia  
w Galerii przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Bo-
lesławcu. 

• 18 stycznia w galerii Format Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Bolesławcu odbyło się spotkanie  
z bolesławianką Elżbietą Gizelą Urban, autorką 
3-tomowej powieści „Kochankowie Burzy”, wy-
danej w 2015 r. przez szczeciński oddział Związku 
Literatów Polskich.

• 19 stycznia odbyła się 3. edycja międzypowiato-
wego konkursu dla gimnazjalistów „Rekiny Finan-
sjery”, organizowanego przez Zespół Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych w Bolesławcu ze 
sponsorem - Bankiem Zachodnim WBK S.A. Od-
dział w Bolesławcu. Udział wzięło 45 dwuosobo-
wych drużyn z gimnazjów z powiatu bolesławiec-
kiego i legnickiego. Uczestnicy w ciągu 90 minut 
rozwiązywali test z zakresu finansów, prowadzenia 
działalności gospodarczej i ogólnej wiedzy ekono-
micznej. II etap konkursu zaplanowano na 23 lu-
tego.

• Wiktor Skrabucha z Golnic, uczeń klasy V Szko-
ły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, po-
przez szybkie wezwanie pomocy przyczynił się 
do uratowania życia Ireneusza Konarskiego, który  
w trakcie pracy ciągnikiem uległ ciężkiemu wypad-
kowi i był nieprzytomny.

• 21 stycznia w sali kina Forum odbył się doroczny 
Koncert Noworoczny Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Bolesławcu.

• 22 stycznia w galerii mała Biała BOK-MCC odbył 
się wernisaż z wystawy „Przestrzeń geometrii”, na 
której prezentowane były prace studentów i ab-
solwentów Pracowni Ceramiki Wydziału Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Otwarcie 
wystawy poprzedziła projekcja filmu o sięgającym 
okresu międzywojennego wypale ceramiki w piecu 
opalanym drewnem.

• 22 stycznia w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki 8 
zostało otwarte biuro posła na Sejm RP Stanisława 
Huskowskiego z Platformy Obywatelskiej.

• 23 stycznia w sali sportowej I Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolesławcu odbył się 16. Opłatek 
Integracyjny, zorganizowany przez Starostwo Po-
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wiatowe. Spotkanie, w którym wzięło udział po-
nad 800 osób niepełnosprawnych, ich rodziny oraz 
przyjaciele, rozpoczęło się od Mszy św. koncele-
browanej przez biskupa Marka Mendyka. Oprawę 
artystyczną przygotowali uczniowie Powiatowego 
Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, Zespół Pie-
śni i Tańca Mały Bolesławiec, chór Cantate Deo 
oraz Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec.

• 26 stycznia w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
została otwarta wystawa „Pasjans z samych serc”, 
na której zaprezentowane zostały pocztówki z mo-
tywami miłosnymi ze zbiorów prof. dr hab. Pawła 
Banasia.

• 26 stycznia w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł 
odbył się koncert piosenki filmowej i musicalowej 
z elementami teatru w wykonaniu uczestników za-
jęć w BOK-MCC - Pracowni Wokalnej prowadzo-
nej przez Barbarę Lendzian i Pracowni Teatralnej 
prowadzonej przez Urszulę Frąszczak-Matyjewicz. 
Występy wokalne wzbogacane były o krótkie scen-
ki teatralne.

• MBP w Bolesławcu jako jedna z 20 bibliotek  
w kraju zdobyła nagrodę w konkursie na najlepiej 
przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta 
dzieciom” w roku szkolnym 2014/2015.

• W rankingu pozyskanych w latach 2004-2014 fun-
duszy europejskich, opublikowanym pod koniec 
2015 r. przez czasopismo samorządowe „Wspólno-
ta”, Bolesławiec zajął XII miejsce w Polsce oraz  
I na Dolnym Śląsku w kategorii miast powiato-
wych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Bolesławca 
pozyskana kwota wyniosła 3087 zł. Powiat bolesła-
wiecki w tym samym rankingu zajął 240 miejsce 
wśród 314 powiatów ziemskich w całym kraju.

• Szpital Powiatowy w Bolesławcu zdobył 4 miejsce 
w Polsce w dorocznym ogólnopolskim rankingu 
szpitali publicznych „Dziennika Gazety Prawnej” 
(wydanie nr 18 z dnia 28.01.2016) wśród szpitali 
średniej wielkości (wartość kontraktu 30-69 mln zł 
rocznie). Oceniano: efektywność aktywów szpitali, 
rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu.

• 28 stycznia w sali konferencyjnej BOK-MCC, 
na zaproszenie Stowarzyszenia Carpe Diem, mjr 
Mieczysław Friedek - były dowódca bolesławiec-
kiego kontyngentu z 23. Śląskiego Pułku Artylerii  
w Afganistanie - wygłosił wykład „Udział Polaków 
w misjach pokojowych na świecie”.

LUTY

• Powiat bolesławiecki zawarł porozumienie o współ-
pracy z Powiatową Izbą Gospodarczą w Libercu 
(Czechy) przy realizacji projektu „Wspólna droga 
na rzecz przedsiębiorczości w szkołach” współfi-
nansowanym ze środków Europejskiej Współpra-
cy Terytorialnej w ramach programu Interreg V-A 
Republika Czeska - Polska. W realizację projektu 
ma być zaangażowanych co najmniej 120 uczniów 
i 12 nauczycieli z 4 szkół ponadgimnazjalnych  
w Bolesławcu.

• 5 lutego na pl. Piłsudskiego w Bolesławcu 233 ele-
wów I turnusu służby przygotowawczej do Naro-
dowych Sił Rezerwowych złożyło przysięgę woj-
skową. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry 
Wojskowej z Żagania, a dodatkową atrakcją był 
pokaz sprzętu wojskowego na pl. Popiełuszki.

• 5 lutego w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23 
nastąpiło oficjalne otwarcie Bolesławieckiej Spół-
dzielni Socjalnej. Uczestniczyli w nim członkowie 
BSS wraz ze wspierającymi jej działania przedsta-
wicielami lokalnych samorządów, Powiatowego 
Urzędu Pracy, miejskich spółek i innych przedsię-
biorstw. Celem działalności BSS jest przywracanie 
na rynek pracy jej członków - szczególnie osób 
bezrobotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych 
poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa opartego  
o wspólną pracę. BSS rozpoczęła działalność  
7 grudnia 2015 r., a jej prezesem został Zbigniew 
Herbut. Członkami BSS co najmniej w 50% muszą 
być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

• 11 lutego, w wieku 85 lat zmarł Kazimierz Ziaja 
- były wieloletni dyrektor Zakładów Górniczych 
Konrad.

• Dominika Kwaszcz, lekkoatletka MKS Bolesłavia 
- podopieczna Bartosza Grumana - zdobyła złoty 
medal w skoku w dal (5,80 m) na Mistrzostwach 
Polski Juniorów i Juniorów Młodszych, które od-
były się w Spale w dniach 12-14 lutego.

• W dniach 12-16 lutego Zakłady Ceramiczne Bo-
lesławiec zaprezentowały 21 nowych dekoracji na 
całodziennych zestawach naczyń na Międzyna-
rodowych Targach Ambiente we Frankfurcie nad 
Menem. Był tu już 23 udział tej bolesławieckiej 
firmy w tych targach. Spółdzielnia Rękodzieła Ar-
tystycznego Ceramika Artystyczna w Bolesławcu 
uczestniczyła w tych targach po raz 18.

• 14 lutego Klub Biegacza Bolesławiec zorganizo-
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wał Bieg Walentynkowy - dwie pętle po ok. 2 km 
każda na trasie w lesie przy ul. Piastów. Zakochani 
przebywali tę trasę w parach. W biegu udział wzię-
ło 9 par i 36 biegaczy solo. Zwycięzcami zostali: 
wśród par - Anna Zaczyńska i Krzysztof Skiba, 
wśród biegaczy solo - Klaudia Petters (kobiety)  
i Kamil Makoś (mężczyźni).

• 18 lutego w Urzędzie Miasta w Bolesławcu od-
było się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów III 
kadencji. Po zmianach w statucie nosi ona nazwę 
Bolesławiecka Rada Seniorów, a jej kadencja trwa 
4 lata. W wyniku głosowania przewodniczącą zo-
stała wybrana Eugenia Wolska, wiceprzewodniczą-
cą Halina Waniak, a sekretarzem Marianna Doktor.

• 19 lutego w CIK Orzeł z inicjatywy bolesławiec-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 
spotkanie pod nazwą „Pejzaże życia - widziane 
oczami słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku”. W ramach spotkania zielonogó-
rzanie z Klubu Fotograficznego FotoX zaprezento-
wali wystawę fotografii „Piękno Bolesławca i oko-
lic w obiektywie seniora”, a twórczość poetycką 
- słuchacze z Klubu Literackiego Oksymoron. 

• 20 lutego Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub 
Aloha przy wsparciu Tenis Park Bolesławiec zor-
ganizowało na stoku Ski Arena Łysa Góra I Puchar 
Bolesławca w Narciarstwie Alpejskim i Snowboar-
dzie.

• 21 lutego na Halowych Mistrzostwach Dolnego 
Śląska Młodzików lekkoatleci MKS Bolesłavia 
zdobyli 8 medali. Złote medale zdobyli: Grzegorz 
Kozak w pchnięciu kulą (14,28 m), Piotr Posłuszny 
w biegu na 300 m (42,70 sek.), Julia Rogula w bie-
gu na 600 m (1.50,20 min), Wiktor Wilk w biegu na 
600 m (1.40,80 min).

• 24 lutego Anna i Zbigniew Płackowie z Trzebie-
nia obchodzili jubileusz złotych godów.   Podczas 
XI sesji Rady Gminy Bolesławiec, wójt Andrzej 
Dutkowski wraz z przewodniczącym rady Bogu-
sławem Uziejem złożyli życzenia jubilatom oraz 
wręczyli kwiaty i Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznane przez prezydenta RP.

• Anna Zug z Wrocławia została nowym dyrektorem 
Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu. Do-
tychczasowa dyrektor Ewa Hryciów przeszła na 
emeryturę.

• Dwaj uczniowie Publicznego Gimnazjum Zakonu 
Pijarów w Bolesławcu zdobyli tytuły laureatów  
w konkursach zDolny Ślązak Gimnazjalista:
- Waldemar Sęk został laureatem trzech konkur-

sów - XV Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego, 
XVI Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego  
i XV Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego; 
- Dominik Pieniądz - został laureatem XV Dolno-
śląskiego Konkursu Historycznego z elementami 
Wiedzy o Społeczeństwie.

• 25 lutego na Zamku Piastowskim w Legnicy zo-
stała otwarta wystawa ekslibrisów bolesławianki 
Magdaleny Olgi Koniecznej.

• Od 26 lutego do 30 marca w galerii W sam raz 
BOK-MCC prezentowana była wystawa ceramiki, 
grafiki, malarstwa i rzeźby „Compassio”. Więk-
szość prac nawiązywała do Męki Pańskiej. Auto-
rami prac było 19 artystów związanych ze środo-
wiskiem ASP w Krakowie: Marita Benke-Gajda, 
Maria Bieńkowska-Kopczyńska Pestka, Adam 
Brincken, Magdalena Cisło, Bogdan Czesak, Do-
rota Ćwieluch-Brincken, Czesław Dźwigaj, Zbi-
gniew Gierczak, Ewa Janus, Paweł Legutko, Józef 
Murzyn, Marcin Nosko, Natalia Nowacka, Bogusz 
Salwiński, Aleksander Śliwa, Stanisław Tabisz, 
Krystyna Zaboklicka, Barbara Zgoda, Andrzej 
Zwolak.

• 26 lutego bolesławianin Zdzisław Mirecki został 
powołany do Rady Muzeum Poczty i Telekomu-
nikacji we Wrocławiu na kadencję obejmującą lata 
2016-2020.

• 27 lutego w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
się koncert Janusza Olejniczaka - światowej klasy 
muzyka i jurora Konkursu Chopinowskiego. Ar-
tysta grał na fortepianie wyprodukowanym przez 
Carla Bechsteina w 1922 r. Instrument ten powrócił 
do bolesławieckiego teatru po renowacji. Historia 
ratowania tego fortepianu została pokazana w te-
lewizji TVN24 w programie, który powstał dzięki 
związanemu z Bolesławcem Andrzejowi Stefań-
czykowi - od 15 lat reporterowi tej stacji.

• Szymon Pogoda (Prawo i Sprawiedliwość) został 
kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bole-
sławcu. Zastąpił na tym stanowisku Mariusza Mi-
kołajczyka (Polskie Stronnictwo Ludowe).

• W dniach 27-28 lutego, na XVI Mistrzostwach Pol-
ski w Armrestlingu (siłowaniu się na rękę) w Gdań-
sku, Sonia Turzyniecka ze Szczytnicy, członkini 
klubu Steelarm Wrocław, zdobyła 6 medali: srebr-
ny na lewą i brązowy na prawą rękę w kategorii 
Masters Kobiet Open, złoty na lewą i srebrny na 
prawą rękę w kategorii Grandmasters Kobiet Open, 
złoty na lewą i srebrny na prawą rękę w kategorii 
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Osób Niepełnosprawnych Kobiet Open.
• Wieczorem 28 lutego, dla uczczenia zbliżającego 

się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, po Mszy św. w kościele Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Bolesławcu, bolesławieckie 
środowiska narodowe zorganizowały demonstra-
cję. Kilkuset młodych ludzi przeszło od pl. Zam-
kowego pod Kotwicę - symbol Polski Walczącej na 
murach obronnych przy ul. Kubika. W trakcie po-
chodu jego uczestnicy wznosili m.in. hasła: „Armia 
Wyklęta - Zagłębie o was pamięta”, „Bohaterów 
pamiętamy - komunistom żyć nie damy”, „Cześć 
i Chwała Bohaterom”, „Narodowe, Narodowe Siły 
Zbrojne”, „Narodowy, Narodowy Radykalizm”, 
„Raz sierpem, raz młotem w czerwoną hołotę”. 
Pod Kotwicą manifestujący odśpiewali hymn na-
rodowy, złożyli kwiaty i wygłosili przemówienia 
okolicznościowe.

MARZEC

• 1 marca w Bolesławcu obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych dla służb munduro-
wych zorganizowało Stowarzyszenie Byłych Żoł-
nierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando i 23. 
Śląski Pułk Artylerii. Rozpoczął je wykład dr. Je-
rzego Kirszaka z wrocławskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej pt. „Żołnierze Wyklęci w wal-
ce o niepodległość Polski” wygłoszony w Bolesła-
wieckiej Bazylice Maryjnej dla kilkuset żołnierzy, 
elewów służby przygotowawczej do Narodowych 
Sił Rezerwowych oraz uczniów klas mundurowych 
z dolnośląskich szkół. Na terenie 23. ŚPA odbyły 
się zajęcia z musztry, budowy broni strzeleckiej, 
turniej strzelecki oraz bieg „Dla Wyklętych 1963”. 
Zwieńczeniem obchodów był apel pamięci, odda-
nie salwy honorowej oraz złożenie kwiatów pod 
tablicą pamiątkową poświęconą artylerzystom. 

• Miejskie obchody tego dnia rozpoczęła Msza 
św. odprawiona w intencji Żołnierzy Wyklętych  
w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po 
Mszy św. żołnierze, kombatanci, harcerze, poczty 
sztandarowe oraz przedstawiciele miejskich władz 
samorządowych zebrali się pod Kotwicą - symbo-
lem Polski Walczącej - na murach obronnych przy 
ul. Kubika. Odegrano hymn państwowy, odbył się 
apel poległych, kompania honorowa 23. ŚPA od-
dała salwę honorową, złożono kwiaty. Na zakoń-
czenie w CIK Orzeł odbył się Koncert Pamięci  
w wykonaniu Harcerskiego Klubu Muzycznego 

oraz wykład Krzysztofa Rajczakowskiego z Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu pt. „Bolesławieckie 
sylwetki Żołnierzy Wyklętych”.

• 1 marca dla uczczenia pamięci tych, którzy walczy-
li w podziemiu niepodległościowym po II wojnie 
światowej burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, 
przedstawiciele Koła Miejsko-Gminnego Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych oraz uczniowie wraz z na-
uczycielami szkoły podstawowej i dziećmi z przed-
szkola złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem 
Obrońców Ojczyzny w Nowogrodźcu.

• 1 marca nowym prezesem Spółdzielni Mieszkanio-
wej Bolesławianka została Beata Ślęzak. Dotych-
czasowy prezes Piotr Hetel przeszedł na emeryturę.

• 3 marca w sali kina Forum odbyła się gala wręcze-
nia nagród za promocję miasta w 2015 r. W po-
szczególnych kategoriach nagrodzeni zostali:
- nagrody honorowe - NavSim Polska Sp. z o.o., 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bolesławcu, Fa-
bryka Naczyń Kamionkowych Manufaktura Sp. j. 
Smoleński & Zwierz, Spółdzielnia Rękodzieła  
Artystycznego Ceramika Artystyczna w Bolesław-
cu, Miejska Biblioteka Publiczna w Bolesławcu;
- nauka - Edyta Czernigiewicz, Monika Maru-
siak, Piotr Marecki, zespół nauczycieli Miejskiego  
Zespołu Szkół nr 1 w składzie: Agnieszka Miki-
ciuk, Katarzyna Olkuska, Iwona Orawiec, Anna 
Skrabucha, zespół nauczycieli Gimnazjum Samo-
rządowego nr 3 w Bolesławcu w składzie: Anna 
Chabiniak, Błażej Dzikowski, Monika Kalinow-
ska, Ewa Kuczyńska, Katarzyna Zięba;
- kultura - Przemysław Kania, Anna Bober-Tubaj, 
Stanisława Wojda-Pytlińska, Kamilla Dudek, Elż-
bieta Erban, Księgarnia Agora - Józefa i Marek Wi-
tas;
- działalność społeczna - Maria Subik, Kazimierz 
Surma;
- wyróżnienie - Józef Herbut.

• W dniach 4-5 marca w Teatrze Starym w Bolesław-
cu odbył się IX Festiwal Tańca Orientalnego i Fla-
menco. Występowały grupy taneczne szkoły Tierra 
Flamenca - organizatora festiwalu i dzieci z Wiej-
skiego Domu Kultury w Sobinie (powiat lubiński), 
a w koncercie finałowym - gościnnie Damian Ko-
walewski (gitara) i Niño Soto (śpiew).

• 5 marca w Pałacu Ślubów w Bolesławcu odbyła 
się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. Otrzymali je jubilaci złotych 
godów: Jadwiga i Eugeniusz Baranowscy, Anna  
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i Władysław Jędryczka, Ludwika i Piotr Żądło.
• 5 marca na Przełajowych Mistrzostwach Dolnego 

Śląska dwaj biegacze MKS Bolesłavia zdobyli zło-
te medale w biegach na 5 km: Tobiasz Burzyński  
w kategorii juniorów młodszych i Wojciech Kara-
ban - w kategorii juniorów.

• 5 marca w dwóch halach sportowych Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu odbył się II Cha-
rytatywny Turniej Piłkarski Football Academy Po-
maga 2016 w celu wsparcia Domu Dziecka w Bo-
lesławcu. W trzech grupach wiekowych (urodzeni 
w latach 2003-2004, w 2005 i w 2006 r.) wystąpiły 
drużyny Football Academy Bolesławiec, Chojnów, 
Krosno Odrzańskie, Legnica, Lwówek Śl., Zgorze-
lec, Żagań oraz Zagłębie Lubin. Ogółem zagrało 
blisko 200 młodych adeptów piłki nożnej w trzech 
kategoriach wiekowych. Honorowy patronat nad 
turniejem objął prezydent Bolesławca Piotr Roman.

• 5 marca w Bolesławcu odbyła się trzecia edycja tur-
nieju Rugby 7 o Złoty Tron Dolnośląskiego Okrę-
gowego Związku Rugby. Uczestniczyły w nim dru-
żyny: Black Griffins Świdnica, Husar Bolesławiec, 
Miedziowi Lubin, Rugby Wrocław oraz Wataha 
Zielona Góra. Zwycięzcą turnieju i zdobywcą Zło-
tego Tronu został Husar Bolesławiec.

• W dniach 5-11 marca 6 uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu 
uczestniczyło w obozie kresowym zorganizowa-
nym z funduszy unijnych we Wrocławiu pod auspi-
cjami akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnie-
nia”. W obozie wzięło udział ogółem 15 uczniów 
ze szkół dolnośląskich i 15 uczniów polskiego po-
chodzenia z Solecznik na Litwie.

• 7 marca w Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 
w Bolesławcu odbyła się konferencja prasowa, 
podczas której zaprezentowane zostały zabytkowe 
materiały, odkryte w czasie remontu hełmu na bo-
lesławieckiej wieży ratuszowej. O odkryciach opo-
wiedzieli: Anna Bober-Tubaj - Dyrektor Muzeum 
Ceramiki i Andrzej Kuriata - Naczelnik Wydziału 
Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

• 8 marca, z okazji Dnia Kobiet, w galerii mała Biała 
BOK-MCC odbył się wernisaż wystawy fotografii 
Joanny Bruździńskiej, malarstwa Jolanty Koźmin 
i patchworku (prac wykonanych poprzez zszycie 
małych kawałków materiału tworzących barwne, 
unikatowe aplikacje na przedmiotach użytkowych) 
Jolanty Filipowicz „Trzy Panie, wszystkie z Bole-
sławca”. W trakcie wernisażu odbył się happening 
pracowni teatralnej BOK-MCC prowadzonej przez 

Urszulę Frąszczak-Matyjewicz. Jego uczestnicy, 
w strojach charakterystycznych dla lat 20. XX w., 
zaprezentowali fragmenty powieści „Stefania” Ta-
deusza Boy-Żeleńskiego.

• 10 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiato-
wego w Bolesławcu odbyła się konferencja dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw na temat warunków 
pozyskiwania wsparcia na rozwój firmy z instytucji 
Unii Europejskiej w nowym okresie programo-
wania oraz możliwości pozyskiwania środków na 
rozwój firmy z urzędu pracy. Konferencję zorgani-
zował Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego, Powiat Bolesławiec i Bolesławieckie 
Towarzystwo Gospodarcze.

• 10 marca w Państwowej Szkole Muzycznej I i II 
stopnia w Bolesławcu odbył się dwudziesty koncert 
dedykowany nauczycielom ze Stowarzyszenia Car-
pe Diem z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. 

• 11 marca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zo-
stała otwarta wystawa „Nie tylko pisanki. Zwy-
czaje wielkanocne na Śląsku”. Zaprezentowano na 
niej eksponaty ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej  
w Opolu, Muzeum Etnograficznego we Wrocła-
wiu, Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 
oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej 
i prywatnych zbiorów Andrzeja Kaziuka.

• 12 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Bożejowicach odbył się  
15. Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne  
i Najpiękniejsze Kompozycje Wielkanocne. 
Przygotowane przez siebie potrawy i kompozy-
cje zaprezentowało 26 Kół Gospodyń Wiejskich  
z powiatu bolesławieckiego. Jury konkursu za naj-
smaczniejszą uznało potrawę przygotowaną przez 
KGW z Kraśnika Górnego, a za najpiękniejsze 
palmy wielkanocne - przygotowane przez KGW  
z Kraśnika Dolnego, Bożejowic-Rakowic, Jurko-
wa, Szczytnicy i Łazisk. Tegoroczną edycję kon-
kursu zorganizowało KGW z Żeliszowa.

• 14 marca, w wieku 85 lat, zmarła Anna Baniec-
ka. Od 1959 r. była nauczycielką języka polskie-
go w I Liceum Ogólnokształcącym Bolesławcu, 
w latach 1964-1978 - wicedyrektorem, a w latach 
1978-1989 - dyrektorem tej szkoły. Rozmowa  
z A. Baniecką „Tylko martwię się, czy zdą-
żę wszystko przeczytać” została zamieszczone  
w „Roczniku Bolesławieckim 2011”, s. 107-113. 

• W dniach 14-18 marca pięć uczennic Gimnazjum 
Samorządowego nr 1 w Bolesławcu: Dagma-
ra Luszka, Martyna Marks, Julia Midera, Anna  
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Rudek i Natalia Walera z opiekunkami - Izabelą Kulpą  
i Wiolettą Chlastawą wzięło udział w międzynaro-
dowym spotkaniu uczniów w miejscowości Sincel 
w Transylwanii (Rumunia) w ramach realizowane-
go przez szkołę projektu „Zjednoczeni przez kul-
turalną i naturalną różnorodność - nauka poprzez 
badania”.

• 17 marca, przy okazji spotkania przy wielkanoc-
nym stole „w kręgu baranka”, dla członków Stowa-
rzyszenia Carpe Diem wystąpił zespół wokalno-ta-
neczny prowadzony przez Agnieszkę Radwańską 
w BOK-MCC.

• 18 marca w CIK Orzeł odbyło się spotkanie z repor-
terem Mariuszem Szczygłem, twórcą 3-tomowej 
„Antologii polskiego reportażu XX wieku”. Spo-
tkanie prowadziła dr Danuta Maślicka w ramach 
wznowionego cyklu „Ci, których poznać warto”. 
Omówienie spotkania znajduje się na s. 138.

• Tomasz Bochenek z Powiatowego Zespołu Szkół 
i Placówek Specjalnych w Bolesławcu został 
zwycięzcą w zorganizowanym w Wałbrzychu 
wojewódzkim konkursie recytatorskim dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w katego-
rii gimnazjalistów z zespołów terapeutycznych.  
Do konkursu przygotowała go Dorota Kowalska. 

• Z wizytą w Bolesławcu przebywał Acho Weyer - 
dyrektor Międzynarodowego Teatru bez Granic 
(FITSAT) z Wybrzeża Kości Słoniowej z osobą 
towarzyszącą. Goście przyjechali jako kontrahenci 
PUHP Lumex - bolesławieckiej firmy zajmującej 
się konstrukcją scen, estrad mobilnych, podestów 
scenicznych oraz systemów oświetleniowych i na-
głaśniających. W bolesławieckim Ratuszu gości 
podejmował wiceprezydent Bolesławca Kornel  
Filipowicz.

• W Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4 w Bo-
lesławcu został zorganizowany II Bieg Dzieci  
- Dzieciom na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla 
Dzieci. W trakcie biegu zebrano łącznie 4220 zł dla 
tego hospicjum, obejmującego swoim zasięgiem 
cały Dolny Śląsk.

• 21 marca odbyło się uroczyste poświęcenie i od-
danie do użytku sali gimnastycznej przy Szkole  
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie 
(gmina Nowogrodziec).

• 22 marca w sali gimnastycznej Gimnazjum Samo-
rządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir  
w Bolesławcu odbył się 8. Dolnośląski Turniej 
Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Udział  
w nim wzięło ok. 100 pingpongistów z 15 dolno-

śląskich klubów. 
• 23 marca Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwa-

łę o nadaniu Hufcowi ZHP im. Szarych Szeregów 
w Bolesławcu tytułu Zasłużony dla Miasta Bole-
sławiec.

• 31 marca Stowarzyszenie Carpe Diem gościło  
Grażynę Łucką - wiceprzewodniczącą Rady Gmi-
ny Wiejskiej Bolesławiec i przewodniczącą Koła 
Gospodyń Wiejskich w Łaziskach oraz Elżbietę 
Osuchowską - przewodniczącą Stowarzyszenia 
Nasze Łaziska. Obie panie przedstawiły inicjaty-
wy obywatelskie na rzecz rozwoju tradycji swojej 
wsi. W spotkaniu uczestniczyła także Wanda Suro-
wiecka - seniorka, poetka ludowa, która promowała 
swój tomik poezji.

KWIECIEŃ

• 1 kwietnia Starostwo Powiatowe w Bolesławcu  
i stołeczny Dom Spotkań z Historią zorganizowały 
prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego „Pociąg 
ze Lwowa. Sagi wypędzonych”. Towarzyszyła ona 
konferencji popularnonaukowej „Przybyliśmy,  
jesteśmy, będziemy - 70-lecie osadnictwa w powie-
cie bolesławieckim 1946-2016” w Teatrze Starym 
w Bolesławcu, zorganizowanej we współpracy  
z lokalnymi organizacjami osadników i ich potom-
ków. 

• Wygłoszone wykłady poświęcone były przyjaz-
dowi osadników, warunkom życia w pierwszym 
okresie oraz funkcjonowaniu administracji powia-
towej i miejskiej. Przed budynkiem teatru pokaza-
no inscenizację przyjazdu pierwszych osadników. 
W hallu teatru eksponowane były plansze na te-
mat historii osadników. Na scenie zaprezentowano  
wielokulturowy program artystyczny. 

• Gośćmi konferencji byli m.in.: Minister Spraw 
Gospodarki i Rozwoju Regionalnego Republi-
ki Serbskiej w Bośni Zlatan Klokić, biskup Ban-
ja Luki ks. dr Franjo Komarica, ambasador Bośni  
i Hercegowiny w RP Duško Kovačević, ambasador 
Republiki Serbii w RP Radojko Bogojević, konsul 
honorowy Republiki Serbii w Katowicach Ranko 
Tomović, konsul honorowy Francji we Wrocławiu 
Richard Kepinski, starosta Powiatu Rhein-Sieg-
-Kreis Sebastian Schuster, marszałek wojewódz-
twa dolnośląskiego Cezary Przybylski, prezydent  
Bolesławca Piotr Roman.

• W dniach 1-3 kwietnia MDK w Bolesławcu zor-
ganizował XIII Młodzieżowe Zatargi z Teatrem - 
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ogólnopolski festiwal, na którym swą pracę twór-
czą zaprezentowały zespoły teatralne z Głogowa, 
Kędzierzyna Koźla, Lubania, Opola, Orzesza,  
Polkowic, Świdnicy, Tarnowa, Torunia i Warsza-
wy. Pierwszego dnia festiwalu odbyły się warsztaty 
tańca ludowego, przeprowadzone przez Wojciecha 
Chylewskiego.

• 1 kwietnia w CIK Orzeł w Bolesławcu została 
otwarta wystawa prac uczestników Pracowni Foto-
graficznej BOK-MCC prowadzonej przez Grzego-
rza Matoryna i Grzegorza Sidorowicza pt. „Poezja 
obrazu”. Podczas wernisażu wystąpiła gościnnie 
Idalia Kowara-Schmidt, która zaprezentowała się 
w różnych odmianach tańca orientalnego.

• W parku przy ul. 11 Listopada w Gromadce  
rozpoczął funkcjonowanie publiczny dostęp do  
Internetu, skonfigurowany na zasadzie hotspotu.

• 3 kwietnia w Czernej (gmina Nowogrodziec)  
zorganizowano uroczyste obchody 70 rocznicy 
przyjazdu 5 kwietnia 1946 r. pierwszego transportu 
osadników z bośniackiej Kunovy (pow. Prnjavor). 
Rozpoczęła je Msza św. w miejscowym kościele 
pw. św. Stanisława biskupa koncelebrowana przez 
biskupa Banja Luki ks. Franjo Komaricy. W Domu 
Ludowym prezentowana była wystawa fotografii 
„Dawniej oraz dziś”. Na przykościelnym placu zo-
stała odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniają-
ca przyjazd pierwszych osadników: „Dziękujemy 
Opatrzności Bożej, Kościołowi - kotwicy naszej 
wiary, nadziei i miłości, że po 50 latach mogliśmy 
wrócić do Polski, Ziemi Naszej Ojczystej / 1946 - 
2016 / dla uczczenia / 70 rocznicy / powrotu do Pol-
ski / z bośniackiej Kunovy i Kresów Wschodnich 
/ oraz osiedlenia się w Czernej / mieszkańcy wsi 
Czerna / Czerna, 03.04.2016 r.”

• W uroczystości wzięła udział kompania honorowa 
23. ŚPA wraz z pocztem sztandarowym, przed-
stawiciele władz samorządowych Bolesławca,  
Nowogrodźca i bośniackiej gminy Srbac, poczty 
sztandarowe służb mundurowych i szkół oraz miesz-
kańcy Czernej. Wśród honorowych gości był na-
czelnik gminy Srbac Drago Ćirić. Uroczystość zor-
ganizowało sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich  
z Czernej.

• 3 kwietnia na Bobrowej Ścieżce Biegowej (pętla  
o długości 4321 m między wiaduktem kolejowym 
a mostem przy basenach) ok. 130 entuzjastów bie-
gania wzięło udział w biegu otwierającym cykl 
Cztery Pory Roku - Bieg z MOSiR. W najlicz-
niej obsadzonym (30 kobiet, 31 mężczyzn) biegu 

głównym zwyciężyli: Bożena Król i Przemysław 
Lachowski. Odbyły się także: bieg krasnala i biegi 
dzieci w kategoriach wiekowych 7-9, 10-12 i 13-
15 lat. Bieg zorganizował MOSiR i Klub Biegacza 
Bolesławiec.

• Beata Domerecka została nowym dyrektorem 
MDK w Bolesławcu.

• 8 kwietnia w CIK Orzeł w Bolesławcu odbył się 
finał III Przeglądu Piosenek Jacka Kaczmarskiego 
„A mury runą”, adresowany do uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nagrodę głów-
ną ufundowaną przez Organizację Terenową NSZZ 
Solidarność w powiecie bolesławieckim za inter-
pretację utworów „Powrót” i „Modlitwa” zdobyła 
Hanna Druzgała z Zespołu Szkół Elektronicznych 
w Bolesławcu. 

• 8 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu uroczy-
ście ogłoszono wyniki 14. edycji konkursu Młody 
Przedsiębiorca. I miejsce zdobył zespół uczennic 
z I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu  
w składzie: Julia Babijczuk, Kaja Hytnar i Agniesz-
ka Kaziów za pracę pt. „Catering ze zdrową żyw-
nością AgJuKa”. Opiekunką zwycięskiego zespo-
łu była Dorota Chrzanowska-Florków. Konkurs 
został zorganizowany przez Powiat Bolesławiec, 
Księgarnię Agora i Bolesławieckie Towarzystwo 
Gospodarcze.

• 8 kwietnia w finale Ogólnopolskiego Międzyszkol-
nego Przeglądu Filmowego „Wylęgarnia 2016”, 
który odbył się w Teatrze Sztuk w Jaworznie,  
II nagrodę w kategorii Film - Gimnazja zdobyli 
twórcy filmu „Awakening” - uczniowie Bolesła-
wieckiej Szkoły Filmowej funkcjonującej przy  
II Prywatnym Gimnazjum: Nicole Brands, Jakub 
Czerwiński, Przemysław Kania oraz Marcel Sasiela.  

• 9 kwietnia zespół Bolesławieckiego Towarzystwa 
Siatkarskiego Elektros, po zwycięstwie 3:1 na  
wyjeździe z siatkarzami ULKS Opal Kudowa 
Zdrój, wywalczył wicemistrzostwo w Dolnoślą-
skiej III Lidze Mężczyzn. Dzięki temu BTS Elek-
tros znalazł się wśród 32 zespołów, które w central-
nych rozgrywkach w dniach 29 kwietnia - 1 maja 
2016 r. walczyły o wejście do II ligi.

• 9 kwietnia Fundacja „Twoje Dziedzictwo” zorga-
nizowała w Domu Ludowym w Żeliszowie (gmina 
Bolesławiec) koncert „Śladami muzyki świeckiej 
i sakralnej - od baroku do renesansu”. Wystąpili: 
Julieta González-Springer (sopran) i Marcin Ar-
mański (grający na pozytywie szkatulnym - odmia-
nie organów). Na koncercie, oprócz mieszkańców 
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Żeliszowa, byli także niemieccy turyści, gdyż jego 
współorganizatorem była niemiecka Kościelna 
Ewangelicka Fundacja Silesia i Muzeum Śląskie 
w Görlitz. Koncert zorganizowano w celu groma-
dzenia środków na remont będącego w ruinie miej-
scowego zabytkowego kościoła nazywanego Perłą 
Żeliszowa. 

• 10 kwietnia mieszkańcy Wykrot i Zagajnika (gmi-
na Nowogrodziec) zorganizowali uroczystość  
upamiętniającą przybycie reemigrantów z tere-
nu Jugosławii i osób wysiedlonych z Kresów 
Wschodnich. Rozpoczęło ją odsłonięcie i poświę-
cenie przez księdza Władysława Stępniaka tablicy 
pamiątkowej na placu przy kościele w Wykrotach. 
W świetlicy wiejskiej na wystawie przygotowanej 
przez uczniów Gimnazjum w Wykrotach, pokaza-
no historię przesiedleń do Wykrot i Zagajnika. Pre-
lekcję o reemigrantach wygłosił Jan Bujak - autor 
3-tomowej książki „Galicjanie i Serbowie”. Odbyły 
się występy miejscowych zespołów artystycznych, 
mieszkańcy dzielili się wspomnieniami. 

• 10 kwietnia na przykościelnym placu w Otoku 
(gmina Bolesławiec) uroczyście odsłonięto tabli-
cę upamiętniającą przyjazd osadników po II woj-
nie światowej o treści: „Ku pamięci. Dziękujemy 
Opatrzności Bożej ostoi naszej wiary za powrót do 
Polski po 50 latach pobytu na obczyźnie. W 70-
tą rocznicę powrotu Polaków z byłej Jugosławii  
i Kresów Wschodnich 1946-2016”. Tablicę po-
święcił ksiądz Grzegorz Sowa. Uroczystość zorga-
nizowali wspólnie mieszkańcy Bożejowic, Otoku  
i Rakowic.

• 11 kwietnia w Sali Rajców bolesławieckiego 
Ratusza została podpisana umowa partnerstwa  
w realizacji projektu „Budowa Systemu Informa-
cji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych 
i elektronicznych usług administracyjnych w pół-
nocno-zachodniej części województwa dolnoślą-
skiego”. Umowę podpisało 10 gmin: Bolesławiec 
- miasto i gmina, Gromadka, Lwówek Śląski, No-
wogrodziec, Osiecznica, Sulików, Warta Bolesła-
wiecka, Zagrodno, Zawidów. Partnerem wiodącym 
jest Gmina Miejska Bolesławiec. Koszt realizacji 
projektu wynosi 15 668 635,97 zł (w tym udział 
własny gmin ma wynieść 2,3 mln zł, a pozostałą 
kwotę ma stanowić dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej). Realizacja projektu trwać będzie 2 lata.

• Przemysław Kania, uczeń II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Bolesławcu, zdobył I miejsce w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych w V edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - Bohatero-
wie Niezłomni” organizowanego przez Fundację 
im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

• 13 kwietnia w sali kina Forum w Bolesławcu od-
było się widowisko taneczne „Od Hiszpanii po 
Orient”. Wystąpili uczestnicy zajęć w BOK-MCC - 
Pracowni Tańca Orientalnego Arabeska prowadzo-
nej przez Alicję Kowal, Pracowni Tańca Flamenco 
Carmen prowadzonej przez Magdalenę Zientarę 
oraz gościnnie Studio Tańca Flamenco Katarzyny 
Radułowicz z Wrocławia.

• W dniach 14-16 kwietnia w ogólnopolskim finale 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
w Ostrzeszowie Adrian Rymarz, uczeń klasy III 
Technikum Budowlanego w Bolesławcu, zdobył 
10 miejsce i uzyskał tytuł Laureata Olimpiady. 
Opiekunem olimpijczyka jest nauczyciel Broni-
sław Sołek.

• 15 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
się „Wieczór muzyki słowiańskiej”. Wykonawcy: 
Jerzy Owczarz (fortepian), Karol Lipiński-Brańka 
(skrzypce) i Bartosz Nowak (tenor) zaprezentowa-
li utwory, których kompozytorami byli: F. Chopin,  
P. Czajkowski, A. Dvořák, L. Janáček, M. Karło-
wicz, H. Wieniawski.

• 15 kwietnia spektakl „Kitty” Teatru Z jednej gli-
ny z MDK w Bolesławcu zdobył I miejsce na 34. 
Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Młodzie-
żowych „Więcej niż Teatr” w Łodzi. Spektakl wy-
reżyserowała Aneta Ćwieluch.

• Magdalena Słabicka, uczennica klasy IV Zespołu 
Szkół Usługowych i Handlowych w Bolesławcu, 
uczestniczyła w krajowym finale VIII Ogólnopol-
skiej Olimpiady Logistycznej. Dyplom odebrała  
15 kwietnia na uroczystej gali w Wyższej Szkole 
Logistyki w Warszawie.

• W dniach 15-16 kwietnia w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Bolesławcu zorga-
nizowana została V edycja Szpikolady - przedsię-
wzięcia o charakterze edukacyjno-charytatywnym, 
realizowanego przy współpracy z organizacjami 
zajmującymi się rejestracją potencjalnych dawców 
szpiku kostnego oraz propagowaniem krwiodaw-
stwa i transplantacji tkanek i narządów. Zareje-
strowano ok. 200 nowych potencjalnych dawców 
szpiku kostnego. Łącznie w trakcie Szpikolad  
zarejestrowano ok. 2500 dawców szpiku kostnego, 
z których 6 miało już możliwość oddania szpiku 
kostnego dla ratowania życia innych osób.

• W dniach 16-17 kwietnia w Rumi koło Gdyni bo-
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lesławianka Klaudia Petters zdobyła srebrny medal  
i tytuł wicemistrzyni Polski w kategorii Junior 
młodszy (16-17 lat) na Mistrzostwach Polski  
w Aquathlonie.

• 17 kwietnia na boisku Gimnazjum Samorządowe-
go nr 3 w Bolesławcu został rozegrany mecz piłki 
nożnej między drużynami bolesławieckich księży 
i policjantów. Zwyciężyli policjanci 12:8. Obydwie 
drużyny zostały nagrodzone pucharami przygotowa-
nymi przez artystę szkła Stanisława Borowskiego.

• Prezydent Bolesławca Piotr Roman został laure-
atem XIII edycji konkursu „Samorządowiec - Spół-
dzielca” zorganizowanego przez Krajową Radę 
Spółdzielczą. Uroczystość uhonorowania 31 laure-
atów tego konkursu odbyła się w Sali Portretowej 
Galerii Porczyńskich w Warszawie.

• Jan Krupa - uczeń Miejskiego Zespołu Szkół nr 1  
w Bolesławcu i Agata Knapik - uczennica II Pry-
watnego Gimnazjum w Bolesławcu zostali lau-
reatami finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Po-
znajemy Ojcowiznę”. 

• W rankingu tygodnika „Wspólnota” dotyczącym 
wydatków na kulturę (pod uwagę brano wydatki 
bieżące i majątkowe z lat 2010-2014) Bolesławiec 
zajął III miejsce w kraju w kategorii gmin miej-
skich. Wydatki na kulturę w tych latach wyniosły 
łącznie 79 206 880,98 zł, a ich udział w całym  
budżecie miasta wyniósł 11,19%.

• 23 kwietnia w CIK Orzeł w Bolesławcu odbyło 
się spotkanie z bolesławianinem Tadeuszem Jur-
kowskim, autorem pierwszej pracy magisterskiej 
poświęconej osiedleniu Polaków z Jugosławii  
w powiecie bolesławieckim, obronionej w 1970 r.  
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Po 
spotkaniu odbyła się projekcja filmu „Gucza - Po-
jedynek na trąbki” (reż. Dušan Milić). To spotkanie 
zainaugurowało realizację projektu Stowarzyszenia 
Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przy-
jaciół „Ocalić od zapomnienia - 70 lat od powrotu 
Polaków z Jugosławii”, współfinansowanego przez 
Gminę Miejską Bolesławiec. 

• 24 kwietnia bolesławieccy miłośnicy klasycznej 
oraz zabytkowej motoryzacji zorganizowali na pla-
cu przy byłych Zakładach Tekstylnych Concordia 
w Bolesławcu zlot klasyków - starych motocykli  
i samochodów, które produkowano do 1991 r. 
Można było oglądać kilkadziesiąt takich pojazdów. 
Na zakończenie odbył się przejazd „klasyków” po 
Bolesławcu.

• 24 kwietnia w Teatrze Starym w Bolesławcu  
w dwugodzinnym koncercie Zespół Tańca Ludowe-
go Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lubli-
na zaprezentował tańce ludowe i pieśni patriotyczne.

• 24 kwietnia w Krzyżowej (gmina Gromadka) 
Stowarzyszenie Nasza Krzyżowa zorganizowało  
II Turniej na Najlepsze CIACHO pod hasłem 
„Masz babo placek”. Panie z Gromadki, Krzyżo-
wej i Patoki zaprezentowały 30 przygotowanych 
przez siebie ciast domowych. Decyzją jury I miej-
sce zdobyła Stanisława Piskorz.

• 29 kwietnia w Nowogrodźcu uroczyście otwarto 
i poświęcono Zakład Opieki Paliatywno-Hospi-
cyjnej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Całkowity 
koszt tej inwestycji wyniósł ok. 5 mln zł. Placówki 
te funkcjonują pod nazwą Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, a funkcję 
dyrektora pełni Robert Adaszewski, ordynatorami 
oddziałów są: Krzysztof Bąk i Karol Łapot.

• W dniach 29 kwietnia - 1 maja drużyna siatkarzy 
BTS Elektros („Elektryczni”) walczyła w Miko-
łowie o awans do II ligi. Bolesławianie zdobyli  
I miejsce w grupie pokonując kolejno: SPS Gło-
gówek (3:0), Wenę Kostrzyn (3:1) i Trójkę Miko-
łów (3:1). Zapewnili sobie tym samym awans do 
następnego etapu tych rozgrywek, które odbyły się  
w dniach 13-15 maja w Kozienicach (wojewódz-
two mazowieckie).

MAJ 

• 1 maja odbyła się XIV Majówka Rycerska na Zam-
ku Kliczków (turnieje rycerskie, turniej łuczniczy, 
pokaz kruszenia kopii rycerskich, pokazy dawnych 
tańców, bieg rycerski dam, łowy z sokołem, bitwa 
o zamek - legenda o rycerzu Tomirze).

• 2 maja na bolesławieckim Rynku według ceremo-
niału wojskowego odbyły się obchody Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej.

• 3 maja, w 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji  
3 Maja, w kościele Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Bolesławcu została odprawiona Msza  
św. w intencji Ojczyzny z udziałem miejskich i po-
wiatowych władz samorządowych, kompanii ho-
norowej 23. ŚPA i Miejskiej Orkiestry Dętej. W sali 
kina Forum na koncercie „Jeszcze Polska nie zgi-
nęła” występowały miejskie zespoły artystyczne.

• 3 maja Folwark Książęcy (w kompleksie Zamku 
Kliczków) zorganizował towarzyskie zawody jeź-
dzieckie.
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• 4 maja bolesławieccy strażacy świętowali dzień 
swojego patrona - św. Floriana. W ich intencji  
w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej została od-
prawiona Msza św., po której w Pałacu Ślubów 
odbył się uroczysty apel, a na Rynku prezentacja 
samochodów pożarniczych.

• 5 maja ceramiczna rzeźba Mateusza Grobelnego 
została postawiona na rondzie pomiędzy I Liceum 
Ogólnokształcącym a Zespołem Szkół Elektronicz-
nych w Bolesławcu. Rzeźba ta została wypalona  
w plenerowym ceramicznym piecu „Drzewo 
Ognia” podczas 21. Bolesławieckiego Święta Ce-
ramiki i do tej pory znajdowała się na skarpie przy 
Rynku.

• 6 maja, dla uczczenia zbliżającego się Narodowe-
go Dnia Zwycięstwa pod pomnikiem Żołnierzy  
II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu odbyła 
się uroczystość patriotyczna, upamiętniająca 71. 
rocznicę zakończenia II wojny światowej w Euro-
pie. Uczestniczyli przedstawiciele powiatowych i 
miejskich władz samorządowych, poczty sztanda-
rowe organizacji kombatanckich i NSZZ Solidar-
ność, młodzież szkolna, Miejska Orkiestra Dęta 
oraz kompania honorowa 23. ŚPA.

• 7 maja na zamku w Zbarażu na Ukrainie prezydent 
Bolesławca Piotr Roman i przewodniczący Rady 
Miasta Zbaraż Roman Polikrowski - będący jed-
nocześnie merem Zbaraża podpisali list intencyjny, 
w którym zadeklarowali rozwijanie partnerskich 
kontaktów między mieszkańcami obydwu miast, 
współpracę w sferze kultury, oświaty i sportu oraz 
wspieranie gospodarki i turystyki. W uroczystym 
podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli licznie 
zebrani mieszkańcy Zbaraża, a ze strony polskiej 
- przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec Jaro-
sław Kowalski, prezes bolesławieckiego oddziału 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich Barbara Smoleńska oraz pre-
zes powstającego Polskiego Kulturalno-Oświato-
wego Towarzystwa „Zbaraż” Piotr Bajdecki. 

• 7 maja Klub Biegacza Bolesławiec i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Czernej zorganizowały II Mię-
dzynarodowy Bieg Strażaka na ścieżkach leśnych 
koło Czernej. Wystartowało w nim 60 dzieci z klas 
I-III szkoły podstawowej, 43 dzieci z klas IV-VI, 
82 osoby w kategorii open i 71 strażaków, wśród 
których byli także goście z Niemiec.

• 8 maja, w ramach obchodów Międzynarodowego 
Dnia Tańca, pracownia tańca współczesnego BOK-
-MCC prowadzona przez Halinę Bałacką-Kłak zor-

ganizowała happening na bolesławieckim Rynku. 
W 15 minutowym pokazie wzięło udział ok. 90 
osób - trzy grupy pracowni: „Promyki” (7-9 lat), 
„Nocturn” (10-15 lat), „Modus” (powyżej 15 lat), 
osoby zaprzyjaźnione z pracownią oraz tancerze  
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu. 

• 8 maja bolesławieckie Stowarzyszenie Reemigran-
tów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół uczest-
niczyło w „II Dolnośląskich Dniach Pionierów 
Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych”, które 
odbywały się na Zamku Piastowskim w Legnicy  
w dniach 5-8 maja. W trakcie ich trwania prezes 
Stowarzyszenia - Halina Waniak została odznaczo-
na odznaką honorową Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego. Występował zespół Kapela Her-
butów z Tomisławia (gmina Osiecznica), uczestni-
cy degustowali m.in. „kociołek bałkański” przygo-
towany przez Andrzeja Miżdala z Golnic.

• Miasto Bolesławiec zostało nagrodzone certyfika-
tem Gmina Przyjazna Seniorom. Wyróżnienie ode-
brała Beata Sulska - naczelnik Wydziału Społecz-
nego Urzędu Miasta na V Kongresie „Obywatel 
Senior”, który odbył się w dniach 8-9 maja w Gór-
nośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. 

• Zabytki Bolesławca: Ratusz, Bolesławiecka Bazy-
lika Maryjna, wiadukt kolejowy oraz dwa budynki 
Muzeum Ceramiki dołączyły 9 maja do ponad 450 
polskich miejsc wyeksponowanych na znaczkach 
turystycznych (z numerami 423-427).  Znaczki te 
są w postaci drewnianych krążków z wytłoczonymi 
na nich ilustracjami zabytków wraz z ich opisem. 
W ten sposób oznakowane jest prawie 4500 zabyt-
ków w 20 krajach.

• 12 maja na konferencji we Wrocławiu Zakłady Ce-
ramiczne „Bolesławiec” otrzymały Nagrodę Orzeł 
Biznesu w kategoriach: Eksportowy Produkt (ode-
brał prezes Karol Stasik) i Osobowość Eksportu 
(odebrała główna projektantka Janina Bany-Ko-
złowska).

• 12 maja w Szkole Podstawowej im. Tadeusza  
Kościuszki w Wykrotach (gmina Nowogrodziec) 
została uroczyście otwarta i poświęcona nowa sala 
gimnastyczna.

• 13 maja na pl. J. Piłsudskiego w Bolesławcu od-
była się ceremonia pożegnania 243 żołnierzy i pra-
cowników wojska udających się na misję do Ko-
sowa jako XXXIV zmiana Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Siłach Pokojowych w Kosowie  
- Kosovo Force (PKW KFOR). Trzon kontyngentu 
stanowią żołnierze 23. Śląskiego Pułku Artylerii,  
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a będzie nim dowodził ppłk Jarosław Radzimier-
ski. Uroczystości towarzyszył pokaz sprzętu woj-
skowego na pl. J. Popiełuszki. Transport żołnierzy 
do rejonu misji trwał do końca maja.

• W dniach 13-15 maja w finałowym turnieju o wej-
ście do II ligi w Kozienicach bolesławiecki zespół 
siatkówki BTS Elektros zwyciężył z zespołami 
MUKS Ziemia Milicka (3:0) i UKS IFLO Kosmet-
-Hurt Biała Podlaska (3:1), ale przegrał z KKS Ko-
zienice (0:3). 

• 14 maja w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Mu-
zeów w Dziale Historii Miasta Muzeum Cerami-
ki w Bolesławcu została otwarta wystawa „Skąd 
przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy w latach 40. 
i 50. XX wieku” oraz odbył się „Wieczór wspo-
mnień” - spotkanie z osadnikami z terenu Kresów 
Wschodnich, Syberii, Francji i Jugosławii, degusta-
cja tradycyjnych potraw z Bośni, Kresów i Fran-
cji, z także spotkanie z bolesławianami biorącymi 
udział w porządkowaniu polskich cmentarzy na 
Kresach w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”. W Dziale Ceramiki można było 
tego dnia zwiedzać wystawę „Podróż do Japonii. 
Ze zbiorów Muzeum Manggha” (przygotowaną 
ze zbiorów Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha w Krakowie), odbyły się także warsztaty: 
origami - sztuki ozdobnego składania kompozycji 
z kartek papieru, kaligrafii japońskiej - kreślenia 
znaków graficznych kanji, furoshiki - tradycyjnej 
japońskiej sztuki ozdobnego pakowania prezentów 
oraz degustacja potraw azjatyckich.

• 14 maja w CIK Orzeł w Bolesławcu dr Danuta Ma-
ślicka przeprowadziła kolejne spotkanie w ramach 
cyklu „Ci, których poznać warto”. Gościem była 
bolesławianka Iwona Banach - pisarka i tłumaczka.

• Fortepian Blüthner z 1893 r., do tej pory niszczeją-
cy w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Ner-
wowo Chorych w Bolesławcu, został wyremonto-
wany i przekazany Państwowej Szkole Muzycznej 
w Bolesławcu.

• 18 maja na zamku w Kliczkowie odbył się finał 
kolejnej edycji Powiatowego Turnieju Wiedzy 
o Sztuce. Wzięło w nim udział 47 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu 
bolesławickiego. Wśród uczniów szkół podsta-
wowych I miejsce zajął: Krzysztof Ostrowski  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie, 
II miejsce zajęła: Estera Zamojska ze Szkoły Pod-
stawowej w Ocicach. Kolejne miejsca zajęli Da-
wid Burdyna i Jakub Głaz ze Szkoły Podstawowej  

w Nowogrodźcu oraz Karolina Chwała z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie. W katego-
rii gimnazjów: I miejsce zajęła: Justyna Maksy-
mowicz, uczennica Gimnazjum w Nowogrodźcu, 
drugie miejsce zajęła: Julia Suchecka z I Prywat-
nego Gimnazjum w Bolesławca, trzecie miejsce 
zajął: Gordian Czerkawski z Gimnazjum Samorzą-
dowego nr I w Bolesławcu. Kolejne miejsca zdo-
byli Łukasz Sawicki z II Prywatnego Gimnazjum 
w Bolesławcu i Maja Małkowska z I Prywatnego 
Gimnazjum w Bolesławcu. 

• 18 maja, w 72. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, 
pod tablicą pamiątkową 1. Samodzielnej Kompanii 
Commando na terenie 23. Śląskiego Pułku Artylerii 
komandosi z byłej 62. Kompanii Specjalnej, arty-
lerzyści, elewi służby przygotowawczej i ucznio-
wie klas mundurowych uczcili pamięć poległych 
żołnierzy. Po tej uroczystości jej uczestnicy wzięli 
udział we Mszy św. w intencji poległych celebro-
wanej przez ks. prałata dr Andrzeja Jarosiewicza 
odprawionej w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej.

• 20 maja w siedzibie Kuratorium Oświaty we Wro-
cławiu kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wrę-
czył medale „Pro Patria” Szkole Podstawowej nr 3  
w Bolesławcu im. Armii Krajowej oraz dyrektor 
Barbarze Dąbrowskiej-Bugaj przyznane za szcze-
gólne osiągnięcia w kultywowaniu pamięci o wal-
ce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
uroczystym apelu z okazji święta tej szkoły, zwią-
zanego z jej patronem - Armią Krajową, Zdzisław 
Abramowicz - prezes Bolesławieckiego Obwodu 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
został odznaczony odznaką „Za Zasługi dla Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych”.

• 20 maja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszy-
nie zorganizował w Teatrze Starym w Bolesławcu 
II Gminną Galę „Odkrywców Talentów”. W wy-
stępach tanecznych, wokalnych, recytatorskich, 
teatralnych oraz pokazach zręcznościowych i akro-
batycznych wzięło udział blisko 100 uczniów ze 
szkół w całej gminie. Celem gali była prezentacja 
utalentowanych uczniów, bez dokonywania oceny 
ich występów.

• 20 maja w CIK Orzeł w Bolesławcu odbył się 
wernisaż wystawy fotografii Dawida Meiera, po-
wstałych w ramach obchodów 70-lecia I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Autor zdjęć po 
zdaniu w tym roku matury rozpocznie studia wyż-
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sze w Walii na kierunku fotografia dokumentalna 
University of South Wales.

• W dniach 20-22 maja w Nowogrodźcu odbył się 
VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzy-
ka u J.I. Schnabla”. Pierwszego dnia w koncercie 
„Perły muzyki organowej” wystąpiła Birgit Wilde-
man (Niemcy) - organy. Drugiego dnia w programie 
„Wschodni czar bałałajki” - Alexey Arkhipovskiy 
(Rosja) - bałałajka. Trzeciego dnia - w koncercie 
„Z kalendarza Vivaldiego” - Jan Stanienda (skrzyp-
ce) i Orkiestra Kameralna Wratislavia. Dyrektorem 
festiwalu była Eliza Szwed, dyrektorem artystycz-
nym - dr Aleksandra Pijarowska, a koncerty prowa-
dził Miłosz Kula.

• 21 maja, na II Mistrzostwach Polski Zachodniej  
w Freestyle w Żarach, dwie grupy starsze pracowni 
tańca współczesnego BOK-MCC: Nocturn i Mo-
dus zdobyły dwa pierwsze miejsca.

• W dniach 21-28 maja Starostwo Powiatowe w Bo-
lesławcu zorganizowało „Tydzień z Powiatem Bo-
lesławieckim”. W jego ramach odbyły się:
- 21 maja - Rowerowa i biegowa RUNdka z po-
wiatem bolesławieckim (z udziałem ok. 100 osób)  
i Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej,
- 22 maja - „Muzyka łagodzi obyczaje” - koncert 
pracowni wokalnej MDK w Teatrze Starym,
- 23 maja - Mistrzostwa Województwa Dolno-
śląskiego Strażaków w Siatkówce Plażowej oraz 
dwa spektakle w Teatrze Starym: „Planeta B”  
i „MOST”,
- 24 maja - Dzień otwarty w powiecie bolesła-
wieckim oraz konferencja „Trener zdrowia - jak 
rozruszać świat”, zorganizowana w Teatrze Sta-
rym przez „Akademię Mistrzów Sportu. Mistrzów 
Życia” - gościem specjalnym był Michał Jeliński - 
zloty medalista olimpijski w wioślarstwie z Pekinu 
(2008),
- 25 maja - „Mamo, tato co Ty na to?” - piknik in-
tegracyjny na boisku Powiatowego Zespołu Szkół 
i Placówek Specjalnych oraz Dzień Kresowy,  
a w jego ramach - wykład pt. „Kresowiacy w Że-
liszowie. Powiat bolesławiecki 1946-1950. Wspo-
mnienia - Mieczysław Szustakowski” i Festiwal 
Wielu Kultur - przegląd zespołów folklorystycz-
nych w Teatrze Starym,
- 28 maja - III Moto Show Bolesławiec. Miłośni-
cy motocykli, motorowerów i quadów zebrali się 
na terenie przy ul. Ekonomicznej, a następnie kil-
kaset pojazdów ruszyło ulicami miasta w głośnej 
paradzie. Na zakończenie odbyły się pokazy kaska-

derskie, jazdy na jednym kole, palenia gumy oraz 
driftu. Strażacy zaprezentowali pokazową akcję 
ratownictwa technicznego.

• Zorganizowano także Dzień Francuski - recital pio-
senki francuskiej w Teatrze Starym (wykonawcy: 
Marta Zieńkowska, Jerzy Brodziński i Jöel Beucher),
- 29 maja - Bajkoczytanie oraz spektakl „Skarb 
wdowy Schadenfreude” Roberta Urbańskiego, 
reż. Lech Raczak w wykonaniu Teatru im. Hele-
ny Modrzejewskiej z Legnicy na podwórku przy  
ul. Kościelnej i Zacisze.

• W maju ukazała się kolejna powieść bolesławianki 
Iwony Banach „Czarci krąg” (omówienie na s. 228).

• 24 maja w zorganizowanej przez MOSiR w Bole-
sławcu 16. edycji Europejskich Biegów Ulicznych 
wzięło udział 208 biegaczy w różnych kategoriach. 

• 25 maja na stadionie lekkoatletycznym przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bo-
lesławcu blisko 300 młodych lekkoatletów wzięło 
udział w eliminacjach Nestle Cup, czyli zawodach 
lekkoatletycznych dla klas IV-VI szkół podstawo-
wych. W trakcie zawodów zostało podpisane po-
rozumienie między Gminą Miejską Bolesławiec, 
Polskim Związkiem Lekkoatletyki i Ośrodkiem 
Lekkiej Atletyki w Bolesławcu w sprawie realizacji 
programu „Lekkoatletyka dla każdego”.

• Jakub i Patryk Patreuhowie z Bolesławieckiego 
Klubu Brydżowego, trenowani przez Rolanda 
Lippika, zdobyli dwa złote medale w kategorii ju-
niorskiej brydża sportowego na XXII Olimpiadzie 
Młodzieży w Sportach Halowych w Lidzbarku 
Warmińskim w dniach 26-29 maja. 

• 27 maja w galerii mała Biała BOK-MCC odbył się 
wernisaż wystawy prac ceramicznych drezdeńskie-
go artysty Moritza Liebiga „Kamionka I”. Ekspo-
zycja została zorganizowana w ramach współpracy 
transgranicznej Polska-Saksonia.

• 28 maja członkowie i sympatycy Stowarzysze-
nia Społecznego - Klubu Nauczycielskiego Carpe 
Diem w ramach cyklu „Podróż za miedzę” uczest-
niczyli w „Markt der Kulturen” w Pirnie (Niemcy) 
jako goście nadburmistrza Pirny Klausa Petera 
Hanke. W wyjeździe uczestniczyło 40 osób.

• Miasto Bolesławiec uzyskało II miejsce w ogól-
nopolskim rankingu miast i powiatów w kategorii 
gminy miejskie i miejsko-wiejskie prowadzonym 
Związku Powiatów Polskich za rok 2015. Za-
szczytne wyróżnienie odebrał sekretarz Bolesławca 
Jerzy Zieliński 31 maja w czasie XX Zgromadzenia 
Ogólnego ZPP w Ossie.
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• 1 czerwca, w Dniu Dziecka, w sali kina Forum, na 
rozpoczęcie programów dla dzieci, odbył się spek-
takl „Czerwony Kapturek w Bolesławcu” - sce-
nariusz Ewa Ołenicz-Bernacka, reżyseria Urszula 
Frąszczak-Matyjewicz. Na scenie zaprezentowali się 
radni Rady Miasta: Bogdan Biernat (Przechodzień  
i Stare Drzewo), Ariel Fecyk (Babcia), Renata Fre-
dyk (Czerwony Kapturek), Łukasz Jaźwiec (Pies), 
Piotr Klasa (Kronikarz), Łukasz Molak (Pan ze Stra-
ży Miejskiej), Dariusz Mucha (Właściciel Psa).

• W BOK-MCC i CIK Orzeł odbyły się także:
- otwarte warsztaty plastyczne „Dziecięce marze-
nia wiatrem podszyte” prowadzone przez Czesława 
Matyjewicza, Edytę Orlińską i Katarzynę Zarówny,
- warsztaty taneczne prowadzone przez Katarzynę 
Tomczyk-Jakubowską, 
- wernisaż wystawy prac ceramicznych wykona-
nych podczas ferii zimowych 2016 r. w pracowni 
ceramiczno-rzeźbiarskiej, 
- spektakl „Brzechwa dzieciom” przygotowany 
przez pracownię teatralną „hallo grupa” prowadzo-
ną przez Urszulę Frąszczak-Matyjewicz,
- w kinie Forum kilkakrotnie wyświetlano anima-
cje „Angry Birds Film” oraz „Jak uratować mamę”.

• 2 czerwca lekkoatletki z Gimnazjum Samorzą-
dowego nr 1 w Bolesławcu zdobyły mistrzostwo 
województwa na Mistrzostwach Dolnego Śląska 
Uczniów Gimnazjów w Lekkiej Atletyce. Skład 
reprezentacji „jedynki”: Martyna Czerner, Paulina 
Dobiech, Wiktoria Dudek, Patrycja Falbogowska, 
Emilia Gałka, Wiktoria Gęsior, Weronika Godek, 
Eryka Janiec, Dagmara Luszka, Aleksandra Nie-
zgoda, Dominika Perdon, Magdalena Przystarz, 
Anna Rudek, Marta Wołoszyn, Wiktoria Woźniak, 
Karolina Zatylna, Julia Żukowska. Opiekunem  
i trenerem jest Ryszard Posacki.

• 4 czerwca Klaudia Kowalik z prowadzonego przez 
Anetę Ćwieluch w MDK w Bolesławcu Teatru  
Z jednej gliny zdobyła III nagrodę w finale 61. 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego  
w Słupsku. Cała grupa teatralna za spektakl „Kitty” 
zdobyła II miejsce w Przeglądzie Teatrów Młodzie-
żowych „Kalejdoskop” w Świdniku. 

• 3 czerwca Zespół Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Bolesławcu uzyskał tytuł „Szkoły 
zawodowej najwyższej jakości” w konkursie zor-
ganizowanym przez Fundację „Fundusz Współpra-
cy Kuratorium Oświaty w Warszawie za realizację 

projektu „Przemyślana Zamiana Miejsc - Praktycz-
ne Zaangażowanie Młodzieży”. 

• 5 czerwca w kościele Matki Bożej Częstochowskiej 
w Gościszowie (gmina Nowogrodziec) odbył się 
Festiwal Piosenki Religijnej zorganizowany przez 
tamtejszą Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II.

• 4-5 czerwca na Zamku Kliczków zorganizowany 
został Weekend Wołodyjowskiego - spotkały się 
grupy odtwórstwa historycznego, odbyła się para-
da historyczna, pokazy fechtunku, turniej szablowy  
i łuczniczy w różnych kategoriach wiekowych.

• 5 czerwca na boisku sportowym w Bolesławicach 
odbyła się XII Bałkańska Festa - prezentacje pio-
senek polskich i bałkańskich oraz ciekawostek 
historycznych, degustacja pity, pečenicy i innych 
potraw bałkańskich. Wójt Andrzej Dutkowski  
i przewodniczący Rady Gminy Bogusław Uziej  
z okazji 70-lecia osadnictwa w gminie Bolesławiec 
wręczyli pionierom osadnikom pamiątkowe me-
dale. Gwiazdą wieczoru był zespół Kud Opanak  
z bośniackiej Banja Luki. W przeddzień festy przy 
zbiorniku wodnym w Krępnicy zorganizowano 
„Bieg po wspomnienia”, w Brzeźniku i w Ocicach 
- warsztaty taneczne, a na terenie zielonym przy 
Hotelu Europa w Kruszynie - wspólne muzykowa-
nie. Gośćmi honorowymi byli: ambasador Bośni  
i Hercegowiny Duśko Kovaćevic i konsul honoro-
wy Republiki Serbii Ranko Tomović. 

• Ukazał się album GLINIADA ze zdjęciami wyko-
nanymi w 2014 r. przez Bernarda Łętowskiego.

• Wizerunek bolesławianina Bogdana Nowaka jako 
Glinoluda, mima i wieloletniego asystenta Marcela 
Marceau, był zamieszczony na plakatach i materia-
łach promocyjnych XVI Międzynarodowego Festi-
walu Sztuki Mimu „Świat opowiedziany ciałem”, 
który został zorganizowany przez Teatr Drama-
tyczny w Warszawie w dniach 10-19 czerwca.

• 11 czerwca w bolesławieckim Pałacu Ślubów zło-
te gody obchodzili uroczyście Ludwika i Józef Pi-
rogowie. Jubilaci zostali uhonorowani Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi 
przez prezydenta RP.

• 11 czerwca, w związku z 70-leciem osadnictwa  
w gminie Warta Bolesławiecka, na stadionie GKS 
w Raciborowicach odbył się koncert „Podgro-
dziankowy Wspomnień Czar”.

• 11 czerwca, podczas XVII Ogólnopolskiego Tur-
nieju Zespołów Tanecznych „Stonoga 2016”  
w Chojnowie, grupa Nocturn z pracowni tań-
ca współczesnego BOK-MCC zdobyła I miejsce  
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w swej kategorii wiekowej, a grupa Modus  
- II miejsce. 

• 12 czerwca na obiektach MOSiR w Bolesławcu od-
był się I Piknik Piłkarski z Football Academy Bo-
lesławiec. W jego trakcie został rozegrany turniej 
„Mini Euro 2016”, w którym wzięły udział 24 dru-
żyny z dolnośląskich szkółek piłkarskich, złożone 
z zawodników z roczników 2009-2010. 3-osobowe 
drużyny rozlosowały nazwy reprezentacji wystę-
pujących na tegorocznych Mistrzostwach Europy 
w Piłce Nożnej we Francji. Zwyciężyła drużyna  
z nazwą „Walia” w składzie: Dawid Jankowski, 
Piotr Kmiecik i Bartosz Medecki, którą jako jed-
ną z sześciu wylosowali młodzi piłkarze z bolesła-
wieckiej Football Academy Bolesławiec.

• 12 czerwca, w ramach Rajdu Szlakiem 2. Armii 
Wojska Polskiego zorganizowanego przez Stowa-
rzyszenie „Pancerny Skorpion” z Opola, pojawiły 
się auta używane przez żołnierzy polskich na fron-
tach II wojny światowej.

• 12 czerwca na placu garnizonowym w Święto-
szowie odbył się Festyn Militarny zorganizowany 
przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej. Atrakcjami 
były: występy młodych artystów Klubu Garnizono-
wego Czarnej Dywizji (11. Lubuskiej Dywizji Ka-
walerii Pancernej) i zespołu Fayah Inga Di Natu-
ra, widowisko dla dzieci „O niedźwiedziu kapralu 
Wojtku” w wykonaniu grupy Mali Huzarzy, poka-
zy tamburmajorek oraz pokaz sprzętu wojskowego 
jednostek biorących udział w ćwiczeniach Ana-
konda - 16 (manewry wojskowe NATO w Polsce 
w dniach 7-17 czerwca z udziałem ponad 26 tys. 
żołnierzy).

• 15 czerwca na terenie Podstrefy Bolesławiec 
WSSE Invest-Park odbyła się uroczystość wmuro-
wania kamienia węgielnego pod budowę Centrum 
Logistycznego firmy Rhenus.

• W trakcie III Ogólnopolskiego Seminarium Se-
kretarzy Gmin Samorządowych, które odbyło się 
w Łodzi w dniach 16-17 czerwca, bolesławiecki 
Urząd Miasta otrzymał specjalny certyfikat „Bez-
pieczny Urząd 2016”.

• Od 16 do 19 czerwca trwały Dni Bolesławca.  
W ich trakcie zorganizowano wiele wydarzeń  
o charakterze kulturalnym.
- 16 czerwca w CIK Orzeł odbyło się spotkanie 
z Tomaszem Jackiem Lisem w ramach projektu 
„Ocalić od zapomnienia - 70 lat od powrotu Pola-
ków z Bośni”, a w galerii W sam raz BOK-MCC 
- wernisaż wystawy, na której swoje prace zapre-

zentowały prowadzone w BOK-MCC pracownie; 
ceramiczno-rzeźbiarskie powadzone przez Edytę 
Orlińską i Mateusza Grobelnego, szkła i witrażu 
Magdaleny Koniecznej, tkaniny artystycznej Tere-
sy Bancewicz oraz „Akademia Sztuki” Stanisławy 
Wojdy-Pytlińskiej.
- 17 czerwca na zielonym skwerze przy Rynku 
odbyła się animacja kulturalna „Czytanie Miasta 
Bolesławiec”, realizowana w ramach projektu Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, przed-
stawiono efekty pracy uczniów I Liceum Ogól-
nokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 4 oraz 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowa-
dzonej pod opieką pracowników naukowych Uni-
wersytetu Wrocławskiego na temat świadomości 
bolesławian. W sali kina Forum BOK-MCC Bole-
sławiecki Klub Amazonek zorganizował uroczystą 
galę z okazji 20-lecia swojej działalności. Gali to-
warzyszyła wystawa fotograficzna i promocja pu-
blikacji „Umiemy korzystać z marzeń - 20 lat Bo-
lesławieckiego Klubu Amazonek”, przygotowane 
przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. W BOK-
-MCC odbył się także wernisaż wystawy malarstwa 
i rysunku „Kobiety z pasją”, na której swoje prace 
prezentowali uczestnicy zajęć pracowni malarskiej 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu.
- 18 czerwca odbyła się 16. edycja Festiwalu Kul-
tury Bałkańskiej. Na Rynku powstała osada reemi-
grantów - można było w niej spróbować specjałów 
kuchni bałkańskiej: tradycyjnej pity, zupy papry-
kowej i gulaszowej. Przeprowadzono konkurs 
kulinarny na „dobrą pitę” i „kociołek bałkański”. 
Była wystawa pamiątek z Bośni. Uroczyste otwar-
cie festiwalu przez prezydenta Bolesławca poprze-
dzone było barwnym korowodem zespołów folk-
lorystycznych, który przeszedł ulicami A. Asnyka  
i Sierpnia’80 do Rynku, gdzie wspólnie zatańczono 
kolo - popularny na Półwyspie Bałkańskim taniec. 
Na scenie folklor krajów bałkańskich prezentowały 
lokalne zespoły artystyczne oraz zaproszeni goście: 
międzynarodowa formacja Balkan Folk Acoustic 
oraz zespół Still Band z Chorwacji. Gośćmi hono-
rowymi festiwalu byli: ambasador Bośni i Hercego-
winy Duśko Kovaćevic, ambasador Serbii Radojko 
Bogojević i przedstawicielka Komisji Europejskiej 
we Wrocławiu Dagna Lewandowska.
- 19 czerwca był Dniem Seniora. Zorganizowana 
została Giełda Staroci i konkurs „Cztery Łapy” - 
na najsympatyczniejszego czworonoga. Korowód 
Seniorów w stylistyce lat 30. XX w. poprzedził 
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oficjalne otwarcie Dnia Seniora. Na scenie w Ryn-
ku odbywały się występy artystyczne organizacji 
wchodzących w skład Bolesławieckiej Rady Se-
niorów i pracowni BOK-MCC, polskiego zespołu 
mandolinistów Leśne Kwiaty z Drohobycza, a na 
zakończenie koncerty: Obstawy Prezydenta, Ivana 
Komarenki i grupy Boys.

• W dniach 17-18 czerwca w Bolesławcu odbyła się 
konferencja naukowa „Bolesławianie - nie przyby-
li znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego 
Śląska” zorganizowana przez Pracownię Atlasu Hi-
storycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu, Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu  
i Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział  
w Bolesławcu. Szczegółowe omówienie konferen-
cji na s. 103.

• 18 czerwca Chór Cantate Deo pod batutą Alek-
sandra Samostrokowa zdobył wyróżnienie na XX 
Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej 
Cantate Deo Rzeszów 2016.

• 18 czerwca reprezentacja Gimnazjum Samorządo-
wego nr 2 w Bolesławcu zdobyła V miejsce w ogól-
nopolskim finale lekkoatletycznej Ligi Gimnazjal-
nej w Białymstoku. Indywidualnie medale zdobyli: 
Eryk Stec - złoty medal w rzucie oszczepem (50,58 
m), Gracjan Kozak - złoty medal w rzucie dyskiem 
(51,26 m) i Dawid Borysewicz - srebrny medal  
w pchnięciu kulą (12,15 m). Poza nimi w skła-
dzie szkolnej reprezentacji byli: Arthur Borawski,  
Kamil Herbut, Jakub Karaban, Krzysztof Kamiń-
ski, Piotr Komada, Kamil Krawiec, Przemysław 
Mienculewicz, Piotr Posłuszny, Jakub Szwedziń-
ski, Jan Wasilewicz, Kacper Zaręba. Opiekunem 
drużyny jest Tomasz Markowski.

• 22 czerwca prezydent Bolesławca Piotr Roman na 
uroczystości Pan Prezydent Zaprasza w sali kina 
Forum BOK-MCC wręczył nagrody i wyróżnienia 
102 uczniom gimnazjów i szkół podstawowych za 
sukcesy w 80 różnych konkursach i 30 zawodach 
sportowych oraz 30 uczniom - Stypendium Prezy-
denta Miasta Bolesławiec.

• 22 czerwca w CIK Orzeł odbyła się premiera filmu 
(krótkiej etiudy z życia nastolatków) „Niewierna”, 
autorstwa Przemysława Kani - ucznia II Liceum 
Ogólnokształcącego w Bolesławcu.

• 22 czerwca w wieku 81 lat, zmarł Franciszek 
Uściński - dyrektor BOK w latach 1980-1990, 
inicjator i redaktor naczelny „Głosu Bolesławca”, 
dzięki niemu w 1983 r. powstała w Bolesławcu 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Informacje 
o jego działalności znajdują się w dwóch tekstach 
zamieszczonych w „Roczniku Bolesławieckim 
2012” (s. 104-109).

• 24 czerwca na uroczystości w Trzebieniu wójt gmi-
ny Bolesławiec Andrzej Dutkowski wręczył sty-
pendia 120 uczniom szkół podstawowych (średnia 
ocen 5,2) i gimnazjów (średnia ocen 5,1) wyróżnia-
jącym się w nauce i odnoszącym sukcesy w kon-
kursach i olimpiadach.

• W dniach 24-25 czerwca w Gierałtowie (gmina 
Nowogrodziec) odbyło się VII Święto Kresowe, 
zorganizowane dla upamiętnienia 70 rocznicy 
przesiedleń z Kresów Wschodnich. W jego trakcie 
odbyły się m.in.: I Gwiaździsty Zlot Kresowy Har-
cerzy, występy zespołów folklorystycznych, degu-
stacja potraw kresowych, festyn kresowy i Koncert 
Kresowy w wykonaniu aktora Stanisława Górki.

• Bolesławianin Bogdan Nowak - inicjator i wielo-
letni organizator bolesławieckiej Gliniady - był ku-
ratorem Festiwalu Bieli (Festival of White), który 
odbył się w dniach 24-25 czerwca we Wrocławiu 
w ramach programu „Wrocław - Europejska Stoli-
ca Kultury 2016”. 25 czerwca parada Glinoludów 
przeszła od pl. Solnego przez Rynek, ul. Kuźniczą, 
przez pl. Uniwersytecki i z powrotem na pl. Sol-
ny. Paradę otwierał jadący na koniu Bogdan No-
wak. Kostiumy, wszystkie rekwizyty i pojazdy oraz 
uczestnicy (wśród nich także szczudlarze i tance-
rze) zostali pokryci warstwą białej glinki. 

• 25 czerwca na boisku przy II Liceum Ogólno-
kształcącym w Bolesławcu odbył się XX Turniej 
Piłkarski Dolne Młyny.

• 25 czerwca, na Mistrzostwach Polski Muaythai Ka-
detów i Dzieci w Żarach, 3-osobowa reprezentacja 
bolesławieckiego Klubu Sportów Walki Gladiator 
zdobyła 3 medale: złote - Oliwia Ziembikiewicz  
i Kamil Kuczyński, srebrny - Marcelina Czuchraj.

• 25 czerwca, w trakcie XVII Dymarek Kaczawskich 
w Leszczynie (pow. Złotoryja), bolesławianin Jan 
Paździora został nominowany na członka Klubu 
Generałów Górnictwa przy Skansenie Górniczo-
-Hutniczym Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji 
Górniczych w Leszczynie.

• 25 czerwca na pl. J. Popiełuszki w Bolesławcu  
odbył się pokaz sprzętu wojskowego US Army.

• W dniach 25-26 czerwca na boisku sportowym  
odbyły się Dni Gminy Osiecznica. Pierwszego 
dnia występowały lokalne zespoły ludowe oraz 
Formacja Seweryn i Wędrowne Gitary. W związku  
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z rozgrywanym w tym dniu meczem Polska  
- Szwajcaria na Mistrzostwach Europy w piłce noż-
nej we Francji zorganizowano strefę kibica. Dru-
giego dnia, z udziałem zawodników z całej Polski, 
odbył się IX Skate Maraton Borów Dolnośląskich.  
Na dystansie 42 km sklasyfikowano 109 zawod-
ników (zwyciężył Wojciech Baran z czasem 
1:06:16). Na dystansie 16 km sklasyfikowano 104 
zawodników (zwyciężył Konrad Tatarata z czasem 
0:29:47). Na dystansie 2 km sklasyfikowano 67 za-
wodników (zwyciężył Marek Zgrzywa).

• 26 czerwca Bolesławieckie Stowarzyszenie  
Aktywni zorganizowało III Marsz dla Życia i Ro-
dziny. Uczestnicy po Mszy św. w Bolesławieckiej 
Bazylice Maryjnej przeszli do kościoła Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa na Osiedlu Kwiatowym, 
gdzie odbyła się prelekcja, a na zakończenie - Pik-
nik Rodzinny na skwerze przy kościele.

• 27 czerwca na emeryturę przeszedł ks. prałat Jó-
zef Gołębiowski - proboszcz parafii pw. Chrystu-
sa Króla w Bolesławcu. Nowym proboszczem 
został ks. Zbigniew Pędziwiatr. Z kolei następ-
cą zmarłego, 21 czerwca, proboszcza parafii pw. 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  
w Ławszowej - ks. Zbigniewa Domińskiego, został  
ks. Krzysztof Zimnicki.

• Bolesławianin Łukasz Jaźwiec zdobył wicemi-
strzostwo Polski w kategorii 40-latków na Mistrzo-
stwach Polski Radnych i Samorządowców w Teni-
sie Stołowym w Gorzowie Śląskim.

• 28 czerwca delegacja Stowarzyszenia Społeczne-
go Klub Nauczycielski Carpe Diem wzięła udział  
w Międzynarodowym Spotkaniu Seniorów w Li-
bercu (Czechy). Spotkanie poświęcone było pre-
zentacji organizacji życia codziennego emerytów 
w Czechach, Polsce (Dolny Śląsk) i Niemczech 
(Saksonia). 

• 29 czerwca Rada Miasta podjęła uchwałę o przy-
znaniu tytułu Honorowy Obywatel Bolesławca 
artystce rzeźbiarce Krystynie Gay-Kutschenreiter 
i ks. Józefowi Gołębiowskiemu. Sylwetki obydwu 
wyróżnionych zostały zaprezentowane na s. 105  
oraz 111. 

• 29 czerwca w Sali Rajców bolesławieckiego Ratu-
sza odbyła się promocja „Rocznika Bolesławiec-
kiego 2015”.

• 30 czerwca Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu 
poinformował, że stopa bezrobocia w powiecie bo-
lesławieckim wyniosła 6%.

LIPIEC

• 2 lipca w trakcie cyklicznej imprezy sportowej 
„Cztery pory roku. Biegaj z MOSiR” na Ścieżce 
Bobrowej (4321 m) odbył się Letni Bieg Między 
Mostami. Łącznie wystartowało w nim 77 osób - 
w biegu głównym, nordic walking, wyścigu osób 
na wózkach inwalidzkich, biegu krasnala (250 m) 
i biegach starszych dzieci (ok. 1000 m). Przy tej 
okazji prezydent Bolesławca Piotr Roman zapre-
zentował „Koncepcję zagospodarowania bulwaru 
nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną” 
(teren o powierzchni 9 ha) i zachęcił mieszkańców 
do konsultacji społecznych.

• W dniach 2-3 lipca w Gościszowie odbyło się  
coroczne Święto Pečenicy. W jego trakcie odsłonięto  
i poświęcono tablicę pamiątkową z napisem: „W 70 
rocznicę przybycia do Gościszowa reemigrantów 
z Jugosławii, głównie mieszkańców bośniackiego 
Nowego Martyńca oraz osadników z Centralnej 
Polski i wysiedlonych z Kresów Wschodnich, któ-
rzy znaleźli swoją nową małą ojczyznę na tej ślą-
skiej ziemi. Pamiętający o ofiarach i trudzie, jaki 
ponieśli ówcześni pionierzy. Mieszkańcy Gościszo-
wa i władze samorządowe Gminy Nowogrodziec. 
Lipiec 2016 r.” W parku dworskim wystawiono 
widowisko „Z bośniackiego Nowego Martyńca 
do śląskiego Gościszowa. Przesiedlenie 1946 r.”  
Historyczne grupy rekonstrukcyjne zainscenizowa-
ły pokaz o walkach o Gościszów w 1945 r. 

• W dniach 2-12 lipca 17 bolesławian (10 uczniów 
Gimnazjów Samorządowych nr 2 i 4, Gimnazjum 
Zakonu Pijarów, Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych oraz 7 nauczycieli tych szkół 
i członków Towarzystwa Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu) 
uczestniczyło w VII edycji akcji „Mogiłę pradzia-
da ocal od zapomnienia”. Porządkowali cmentarze 
polskie w Sieniawie koło Zbaraża i Jazłowcu koło 
Buczacza. W Jazłowcu bolesławianie spotkali się  
z metropolitą lwowskim ks. arcybiskupem Mieczy-
sławem Mokrzyckim.

• 3 lipca na boisku w Kruszynie odbył się finał Tur-
nieju Wsi Gminy Bolesławiec z udziałem 4 drużyn 
reprezentujących miejscowości: Kruszyn, Nowa, 
Nowa Wieś i Żeliszów. Rozegrano następujące 
konkurencje: toczenie ogromnej opony, rzut jaj-
kiem do podbieraka, wyścig na nartach na trawie, 
dojenie sztucznej krowy, oddzielanie grochu od 
fasoli (konkurs kopciuszka), rzut workiem nad 
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poprzeczką, wyścig z taczkami, przeplatanie ko-
lorowych taśm przez szczeble drabiny, przeciąga-
nie liny, przelewanie wody kubkami z wiader do 
słoików. Na rozpoczęcie obowiązkowym, ale nie-
ocenianym, punktem programu była prezentacja 
wiersza. I miejsce wywalczył Kruszyn, który jako 
nagrodę otrzymał 10 tys. zł do wykorzystania na 
cele wsi.

• W dniach 4-8 lipca nauczycielki z Miejskiego 
Przedszkola Publicznego z oddziałami integra-
cyjnymi w Bolesławcu uczestniczyły w szkoleniu  
w Doetinchem (Holandia) w ramach projektu 
 „Autyzm - pomóż zrozumieć świat”.

• Bolesławiecki Patrol Rozminowania (działający na 
terenie 8 powiatów: bolesławieckiego, jeleniogór-
skiego - grodzkiego i ziemskiego, kamiennogór-
skiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego 
i złotoryjskiego) przekazał informację, że w I po-
łowie 2016 r. wykonał 96 interwencji - wyjazdów 
do akcji usuwania niewybuchów i niewypałów,  
w trakcie których wykryto i rozminowano 5428 
sztuk wybuchowych i niebezpiecznych przedmio-
tów, w tym 5 bomb lotniczych i 30 min.

• 7 lipca w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu została 
otwarta wystawa „Z zachwytu na światem. Twór-
czość Mieczysława Kozłowskiego”. Na ekspozycji 
zaprezentowano ok. 60 prac znanego bolesławiec-
kiego artysty, pozyskanych z kolekcji prywatnych 
oraz ze zbiorów rodzinnych.

• 7 lipca, w wieku 90 lat, zmarła Janina Chojnow-
ska - emerytowana nauczycielka, pracująca w bo-
lesławieckiej oświacie od przyjazdu z Siedlec na 
Podlasiu w 1946 r., żona przedwcześnie zmarłego 
(w 1965 r.) inspektora szkolnego w Bolesławcu  
- Zbigniewa Chojnowskiego.

• Paweł Kozicki i Szymon Grabarz, tegoroczni  
absolwenci Gimnazjum Zakonu Pijarów w Bo-
lesławcu, jako jedyni z Polski zostali wyróżnieni  
w międzynarodowym konkursie Say it with Oxford 
2016, polegającym na wykonaniu krótkich filmów, 
w których rozmawia się w języku angielskim na 
wybrany temat. Film powstał pod opieką nauczy-
cielki Izabeli Stępień.

• W rankingu tygodnika „Wspólnota” pod wzglę-
dem dochodu per capita Bolesławiec (z dochodem 
3184,39 zł) zajął 21 pozycję wśród miast powiato-
wych w całym kraju, a 3 w województwie dolno-
śląskim (po Polkowicach i Lubinie).

• Miasto Bolesławiec, we współpracy z Zittau 
jako partnerem w ramach Programu Współpracy  

INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, pozy-
skało dofinansowanie na realizację projektu „Kul-
tura bez granic - renowacja amfiteatru w parku 
miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym 
powietrzu «Weinau» w Zittau”. Uzyskane dofi-
nansowanie w kwocie 1 529 655 zł stanowi 85% 
wydatków na przebudowę amfiteatru w parku przy  
ul. H. i W. Tyrankiewiczów.

• Bolesławianin Franciszek Trzciński wynikiem 
56,71 m zdobył złoty medal w rzucie granatem 
na Mistrzostwach Europy Weteranów w Rzutach 
LSW (nietypowych), które odbyły się w dniach  
15-17 lipca w miejscowości Jüteborg (Niemcy).

• 17 lipca na placu przy zabytkowym pałacu w To-
maszowie Bolesławieckim odbył się zlot kilku-
dziesięciu klasyków - zabytkowych pojazdów  
samochodowych.

• 18 lipca, w wieku 58 lat, zmarł nagle Wiesław Sło-
bodzian - radny Rady Powiatu i członek Zarządu 
Powiatu Bolesławiec w latach 1998-2006, współ-
właściciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Provita.

• Od 19 do 23 lipca na obiektach sportowych MOSiR 
przy ul. Spacerowej w Bolesławcu odbywała się 
XXII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Spor-
tach Letnich Dolny Śląsk 2016 - Rugby. Uczest-
niczyło 6 drużyn wyłonionych w trakcie krajo-
wych eliminacji: Arka Gdynia, Budowlani Lublin,  
KS Budowlani Łódź, Lechia Gdańsk, Orkan So-
chaczew i Sparta Jarocin. Mistrzostwo Polski ju-
niorów starszych w rugby 15-osobowym zdobył 
KS Budowlani Łódź, który w finale olimpiady po-
konał Orkana Sochaczew wynikiem 16:8. Brązo-
wy medal zdobyła Sparta Jarocin po zwycięstwie 
31:10 nad Budowlanymi Lublin. Zawody zorgani-
zował Klub Husar Bolesławiec.

• 20 lipca Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę 
w sprawie porozumienia o współpracy partnerskiej 
z miastem Zbaraż na Ukrainie. Działania prowa-
dzące do tego porozumienia zostały przedstawiona 
na s. 126.

• 20 lipca Pracownia Badań Historycznych i Arche-
ologicznych POMOST z Poznania przeprowadziła 
w Bolesławcu (na podstawie informacji otrzyma-
nych od bolesławianina Mieczysława Sulikow-
skiego) ekshumację niemieckiego pilota, który 
tu zginął w 1945 r. i został pochowany w rejonie  
ul. Zabobrze. Ekshumowane szczątki zostaną po-
chowane na niemieckim Cmentarzu Wojennym  
w Nadolicach Wielkich (pow. Wrocław).
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• Pielgrzymi udający się na Światowe Dni Młodzie-
ży odbywające się w Krakowie w dniach 26-31 lip-
ca przebywali także w Bolesławcu. 27 lipca ponad 
100 pielgrzymów zatrzymało się w Bolesławcu  
i uczestniczyło we Mszy św. w kościele matki 
Bożej Nieustającej Pomocy przy pl. Zamkowym.  
31 lipca, po zakończeniu ŚDM, grupa 130 piel-
grzymów z Francji wraz z 8 kapłanami została za-
kwaterowana w Gimnazjum Samorządowym nr 2,  
a 1 sierpnia uczestniczyła we Mszy św. w Bolesła-
wieckiej Bazylice Maryjnej.

• 28 lipca w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu 
marszałek województwa dolnośląskiego Cezary 
Przybylski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg  
i Kolei Leszek Loch i dyrektor wrocławskiego  
oddziału firmy Skanska SA Witold Nietubyć podpi-
sali umowę o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 
297. W jej ramach powstanie południowo-wschod-
nia obwodnica Bolesławca o długości ok. 4 km 
oraz rondo turbinowe (zaplanowane w taki sposób, 
że potoki pasa ruchu wewnętrznego i zewnętrznego 
nie przecinają się) w Kruszynie. Wartość kontraktu 
wynosi ponad 27 mln zł, a jego realizacja będzie 
trwała do roku 2019. Uroczyste podpisanie umo-
wy odbyło się w asyście przedstawicieli lokalnych 
samorządów - starosty bolesławieckiego Dariusza 
Kwaśniewskiego, przewodniczącego Rady Powia-
tu Karola Stasika, prezydenta Bolesławca Piotra 
Romana i zastępcy wójta gminy Bolesławiec Ro-
mana Jaworskiego.

• Zarząd Powiatu Bolesławiec zdecydował, że roz-
grywany od wielu lat przez drużyny z terenu  
powiatu bolesławieckiego oraz zaprzyjaźnionych 
miast i powiatów Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej będzie nosił imię Wiesława Słobodziana.

• Zespół siatkówki BTS Elektros Bolesławiec  
w nowym sezonie rozgrywek będzie grał w IV gru-
pie II Ligi Mężczyzn. Ostateczny skład zespołów 
tej ligi zatwierdził Zarząd Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej w dniu 28 lipca.

• 29 lipca w Prnjavorze (Bośnia i Hercegowina)  
w ramach współfinansowanego przez Senat Rze-
czypospolitej Polskiej projektu „70 lat od powrotu: 
Polaków z Bośni - umacnianie tożsamości kultu-
rowej Polonii w Bośni i Hercegowinie” odbyła się 
konferencja „Polacy na bośniackiej ziemi - 70 lat 
po wyjeździe”. Prelegentami byli: Tomasz Jacek 
Lis - autor książki „Z Bośni do Polski”, dokto-
rant historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, Jan Bujak - autor trzytomowej książki 

„Galicjanie i Serbowie”, Miloš Mišković - profe-
sor nauk geograficznych i kartografii Uniwersytetu  
w Sarajewie. Konferencji towarzyszył Festiwal 
Mała Europa, na którym wystąpił Zespół Pieśni  
i Tańca Bolesławiec, bolesławiecka orkiestra i chór 
Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potom-
ków oraz Przyjaciół. Na festiwalu tym zaprezento-
wały się także inne spośród 12 mniejszości narodo-
wych zamieszkujących Bośnię.

• W lipcu zakończył się trwający od maja remont  
kopuły wieży zabytkowego kościoła św. Mikołaja 
w Nowogrodźcu. Koszt remontu wyniósł ponad 
150 tys. zł, w tym 75 tys. zł stanowiło dofinanso-
wanie z Urzędu Miasta i Gminy Nowogrodziec,  
35 tys. zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego we Wrocławiu, a pozostałe środki pochodziły  
z wpłat parafian.
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• 1 sierpnia pod Kotwicą - symbolem Polski Walczą-
cej na murach obronnych w Bolesławcu przy ul. B. 
Kubika - z udziałem żołnierzy 23. Śląskiego Pułku 
Artylerii, Miejskiej Orkiestry Dętej, przedstawicie-
li władz samorządowych i organizacji społecznych 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 72 rocznicę 
wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowa-
na przez bolesławiecki Hufiec Związku Harcerstwa 
Polskiego im. Szarych Szeregów.

• Od 1 do 5 sierpnia w BOK-MCC odbywały się pol-
sko-czeskie warsztaty muzyczne „Muzyczne Mo-
sty - polsko czeskie warsztaty wokalne”. Prowadzi-
li je: amerykański muzyk Frank McComb i polska 
wokalistka Ania Szarmach, a uczestnikami było 15 
bolesławian i 10 gości z Liberca. Na zakończenie 
odbyły się koncerty: 6 sierpnia w Bolesławcu, a 7 
sierpnia - w Libercu.

• Od 1 do 5 sierpnia ponad 120 piłkarzy urodzonych 
w latach 2000-2005 trenowało codziennie pod 
okiem 15 trenerów z całej Polski i 5 z Bolesław-
ca na obiektach MOSiR w Bolesławcu w ramach 
projektu Comt Coaching Club dla młodych piłka-
rzy.  Projekt ten został dofinansowany w ramach 
programu „Aktywny Dolny Śląsk”, a jego organi-
zatorem był Bartosz Kubica - prezes Stowarzysze-
nia Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012  
w Bolesławcu.

• 1 sierpnia artysta ceramik Mateusz Grobelny roz-
począł budowę „Dzbana Bolesławca” - ceramicz-
nego dzbana o wysokości ok. 4 m. Jego wypał 
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odbywał się na skarpie przy Rynku w czasie 22. 
Bolesławieckiego Święta Ceramiki.

• Od 4 do 14 sierpnia w Kruszynie trwał XXVI 
Festiwal Blues nad Bobrem. W jego trakcie:
- codziennie, z udziałem 96 uczestników, odbywały 
się warsztaty muzyczne w klasach: bas (prowadzą-
cy Tomasz Grabowy), gitara (Leszek Cichoński/
Jacek Jaguś, Jacek Królik, Artur Lesicki, Marek 
Raduli/Marek Napiórkowski), gitara akustyczna 
(Roman Puchowski), harmonijka (Roman Pu-
chowski), Magda Piskorczyk Masterclass (Magda 
Piskorczyk), klawisze (Paweł Serafiński), perkusja 
(Cezary Konrad/Zbigniew Lewandowski), wokal 
(Aleksandra Królik, Aleksandra Sozańska-Kut), 
budowa instrumentów (Mikołaj „Miku” Sikorski);
- codziennie o godz. 21.00 w Gospodzie Kruszyna 
odbywały się jam session;
- 11 sierpnia w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu  
- Msza św. w oprawie bluesowej, odprawiona przez 
ks. proboszcza Józefa Hupę, z oprawą muzyczna 
przygotowaną przez Aleksandrę Sozańską-Kut  
z uczestnikami warsztatów; 
- 12 sierpnia w Gospodzie Kruszyna - prezentacje 
klas;
- 13 sierpnia w Domu Ludowym w Kruszynie 
- Przegląd Zespołów Bluesowych im. Tadeusza  
Nalepy oraz koncert z udziałem: Jan Gałach Band, 
Hot Tamales i Magda Piskorczyk Masterclass. 
Koncert prowadził Jan Chojnacki - dziennikarz  
radiowej Trójki.
Nagrodę Główną i Nagrodę Publiczności otrzymał 
zespół Manfredi & Johnson z Wrocławia. Nagrody 
indywidualne zdobyli:
- za najciekawsze wykonanie utworu Tadeusza  
Nalepy - Pola Chobot i Adam Baran;
- dla najlepszego gitarzysty - Adam Baran;
- dla najlepszego harmonijkarza - Mieszko Służew-
ski z zespołu Manfredi & Johnson.
Imprezy towarzyszące XXVI Festiwalowi BnB:
- 6 sierpnia w Gospodzie Kruszyna - Podróże  
Śladami Bluesa - spotkanie z Andrzejem Matysi-
kiem, redaktorem naczelnym kwartalnika „Twój 
Blues”.
- 10 sierpnia w Bibliotece Gminnej w Kruszynie - 
spotkanie z Janem Chojnackim z radiowej Trójki, 
autorem książki „Blues z kapustą”.

• W sierpniu ukazała się bajka „Przygody Krasnala 
Kichusia”, napisana przez bolesławiankę Barba-
rę Delimat z ilustracjami Agnieszki Strzeleckiej 

-Ślęzak.
• 7 sierpnia Stowarzyszenie Nasza Krzyżowa zor-

ganizowało dożynki Dzień Kartofla w Krzyżowej 
(gmina Gromadka). Jedną z atrakcji był pokaz 
traktorów rolniczych, w tym zabytkowego traktora 
sprzed II wojny światowej.

• 12 sierpnia Parafia św. Maksymiliana Marii Kol-
be w Osiecznicy zorganizowała II Bieg św. Mak-
symiliana. Zawody przeprowadzono dla kobiet  
i mężczyzn na pięciu dystansach w pięciu katego-
riach: bieg główny - 10 km (kat. open), bieg 5 km 
- dla ur. do 2002 r., bieg 1500 m - dla ur. w latach 
2003-2005, marszobieg 1000 m - dla ur. w 2006 r.  
i młodszych oraz nordic walking - 5 km w kat. 
open. Ogółem wystartowało 65 uczestników.  
W biegu głównym wśród kobiet zwyciężyła Ad-
rianna Kala z czasem 43:09:55, a wśród mężczyzn 
- Kamil Makoś w czasie 38:21:04.

• W dniach 13-14 sierpnia w Nowogrodźcu od-
był się IV Jarmark Garncarski „Wielki Garniec  
z Nowogrodźca nad Kwisą”. 
- Pierwszego dnia na Rynku odbywały się konkur-
sy i występy miejscowych zespołów artystycznych 
oraz gości z partnerskiej gminy Srbac (Republi-
ka Serbska, Bośnia i Hercegowina) i Przemyślan 
(Ukraina), a wieczorem - koncerty: „Motajički 
vuk” z gminy Srbac, Grupa WHY, Mateusz Ziół-
ko i Liber oraz spektakl akrobatyczno-taneczny pt. 
„Sploty czasu” w reżyserii Beaty Zając w wykona-
niu Teatru Sztuki Ruchu Ocelot ze Złotoryi.
- Drugiego dnia przed południem na stadionie miej-
skim odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Noż-
nej Orlików o Puchar Burmistrza Nowogrodźca,  
a po południu, po Mszy św. w kościele parafialnym 
św. Piotra i Pawła ulicami Nowogrodźca przeszedł 
barwny korowód, a na Rynku odbywały się pre-
zentacje lokalnych zespołów folklorystycznych.  
Wystąpiły także zespoły z Przemyślan: Dywo-
struny, Galyczanky oraz Dziecięcy Chór Melos. 
Przeprowadzono konkurs nas „Najdłuższą Pitę 
Bałkańską” oraz ogłoszono wyniki w konkursie 
„Prezentacja ludowego rękodzielnictwa sołectw 
Gminy Nowogrodziec 2016” oraz wręczono statu-
etki za promocję Miasta i Gminy Nowogrodziec. 
Na zakończenie odbył się koncert piosenkarki 
Anny Wyszkoni i pokaz sztucznych ogni. 

• 13 sierpnia po południu na pl. Piłsudskiego w Bo-
lesławcu zorganizowany został Piknik Rodzin-
ny, połączony z Akcją Segregacja, w toku której 
przeprowadzono zabawy i konkursy związane  
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z problematyką selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, a wieczorem - „Piknik Country”. 
Prowadzony przez dziennikarza radiowego Kor-
neliusza Pacudę. Na scenie wystąpili: Krzysztof 
Krawczyk, Alicja Boncol & Koalicja oraz Droga 
na Ostrołękę.

• W dniach 13-14 sierpnia w Pasterniku (gmina Gro-
madka) odbyły się Mistrzostwa Polski w walkach 
powietrznych modeli samolotów z okresu I i II 
wojny światowej.

• 14 sierpnia, w przeddzień Święta Wojska Polskie-
go, pododdział złożony z 24 żołnierzy reprezentu-
jących 3. dywizjon 23. ŚPA w Bolesławcu dokonał 
uroczystej zmiany Posterunku Honorowego przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

• 14 sierpnia, z okazji jubileuszu 150-lecia Kół Go-
spodyń Wiejskich na ziemiach polskich, na terenie 
boiska sportowego w Żeliszowie odbyła się powia-
towa uroczystość. Przeprowadzono plebiscyt na 
„Najciekawszą aranżację stoiska KGW”, konkur-
sy: folklorystyczny, sprawnościowy i na najlepszy 
wypiek „Letnie ciasto z owocami”, zaprezentowa-
no twórczość artystyczną KGW. Na terenie powia-
tu bolesławieckiego działa 36 KGW.

• 17 sierpnia, w wieku 55 lat,  zmarł Zdzisław Czy-
żowicz - właściciel i dyrektor II Prywatnego Gim-
nazjum im. kpt. Krzysztofa Baranowskiego w Bo-
lesławcu, wicekomandor Bolesławieckiego Klubu 
Żeglarskiego.

• Od 17 do 21 sierpnia odbywało się 22. Bolesła-
wieckie Święto Ceramiki zorganizowane przez 
Gminę Miejską Bolesławiec
Przez wszystkie dni  w godz. 10.00-20.00 na bo-
lesławieckim Rynku trwały targi ceramiki „Cera-
miczny zawrót głowy”. Swoje wyroby sprzedawa-
ło ponad 100 firm bolesławieckich i zewnętrznych 
(z kraju i z zagranicy).
- 17 sierpnia na skarpie przy Rynku, wokół zbudo-
wanego już „Dzbana Bolesławca”, w celu doko-
nania jego wypału, Mateusz Grobelny rozpoczął 
wznoszenie własnego autorstwa pieca Ceramika 
Ogniem Malowana. Obok został zbudowany ze 
stali i mat krzemowych, opalany gazem, ceramicz-
ny piec „Iskra” autorstwa Karoliny Gorczyńskiej.
- 18 sierpnia w galerii mała Biała BOK-MCC odbył 
się wernisaż wystawy „Nowe wzornictwo w cera-
mice bolesławieckiej”, na której najnowsze projek-
ty dekoracji i form zaprezentowali bolesławieccy 
producenci ceramiki: Zakłady Ceramiczne Bole-
sławiec Sp. z o.o., Spółdzielnia Rękodzieła Arty-

stycznego Ceramika Artystyczna i Fabryka Naczyń 
Kamionkowych Manufaktura Sp. j.  Smoleński & 
Zwierz.
- Od 18 do 21 sierpnia na Rynku odbywały się 
warsztaty tworzenia szklanych naczyń „Szklana 
przygoda z Markiem Jargiło” przygotowane przez 
Jargiło Glass Studio.
- Od 19 do 21 sierpnia  wzdłuż ul. B. Prusa odby-
wała się Giełda Staroci. Także przez te trzy dni na 
skwerze za BOK-MCC funkcjonowało Miasteczko 
Animacji Ceramicznych, a w nim odbywały się: 
pokazy toczenia na kole garncarskim (połączone 
z warsztatami) przygotowane przez Ceramiczne 
Koło Naukowe ASP we Wrocławiu, warsztaty ce-
ramiczne dla najmłodszych „Stempelek”, malowa-
nie biskwitów metodą stempelkową „Biskwitowe 
szaleństwo”, warsztaty garncarskie rodziny Arku-
szyńskich i Konopczyńskich, warsztaty w drewnie 
z Dariuszem Pawłowskim, pokaz garncarstwa hi-
storycznego grupy artystycznej Loricamos.
- 19 sierpnia na małej scenie na pl. J. Piłsudskiego 
w programie „May The Force” zaprezentowały się 
pracownie muzyczne BOK-MCC.
W namiocie wystawowym na Rynku odbył się 
wernisaż poplenerowej wystawy 51. Międzyna-
rodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego  
i przedplenerowej wystawy prac uczestników tego-
rocznego pleneru „Przed/Po”.  
O godz. 17.00 ulicami: A. Asnyka, K. Miarki,  
I. Łukasiewicz do Rynku i dalej ul. Sierpnia’80  
i A. Asnyka przeszedł Ceramiczny Karnawał - pa-
rada oficjalnie otwierająca 22. BŚC. Otwierała go 
Orkiestra Miejska i szczudlarze, po których szło 
Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne. W dalszej 
kolejności w paradzie prezentowali się: pracow-
nicy miejscowych zakładów ceramicznych ubra-
ni w stroje, których kolorystyka nawiązywała do 
wzornictwa ceramiki bolesławieckiej, członkowie 
bolesławieckich zespołów artystycznych i dziecię-
cych klubów sportowych, pracownicy komunal-
nych spółek samorządowych, władze samorządo-
we miasta, powiatu i gminy Bolesławiec, goście ze 
Lwówka Śląskiego (Lwóweckie Lato Agatowe), 
Zgorzelca (Jakubowy Gród Zgorzelec) i z zagrani-
cy, uczestnicy konkursu na „Skołowane stempelki” 
(dla najlepiej ozdobionego roweru), na najciekaw-
sze indywidualne i grupowe prezentacje podczas 
parady oraz przedstawiciele organizacji społecz-
nych. Paradę zamykały udekorowane pojazdy Auto 
Centrum Zmaczyńscy. Po paradzie na dużej scenie 
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na ul. A. Asnyka nastąpiło oficjalne otwarcie 22. 
BŚC przez prezydenta Bolesławca Piotra Romana  
i przekazanie symbolicznego klucza do bram mia-
sta na ręce Bolesławieckiego Bractwa Ceramiczne-
go oraz wręczenie tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Bolesławiec Krystynie Gay-Kutschenreiter. 
Ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu na najciekaw-
sze prezentacje podczas parady - wśród grupowych 
prezentacji zwyciężyła Fabryka Naczyń Kamion-
kowych „Manufaktura” Sp. j. Smoleński & Zwierz 
(Wstąp do Królestwa Niebieskiego), wśród indy-
widualnych - Olimpia Urda (Wróżka Ceramiczna), 
a w konkursie na „Skołowane stempelki” - Bernar-
da Gołąb.
Na skwerze przy Rynku M. Grobelny rozpoczął 
proces wypału „Dzbana Bolesławca” w piecu Ce-
ramika Ogniem Malowana.
W hallu Ratusza odbył się wernisaż wystawy 
„Wielorakość” Krystyny Gay-Kutschenreiter,  
a w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu - wystawy „Transmisje. Mozai-
ki Mirosława Kocińskiego” (profesora Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu). Na ekspozycji zaprezentowano ok. 40 
kompozycji mozaikowych, które od kilkunastu lat 
stanowią główną oś zainteresowań artysty.
- Na dużej scenie koncertowały zespoły Pectus oraz 
Golec uOrkiestra.
Ostatnim wydarzeniem tego dnia było otwarcie pie-
ca „Iskra” K. Gorczyńskiej na skwerze przy Rynku.
- 20 sierpnia przy scenie głównej na ul. A. Asnyka 
odbył się Ceramiczny Strongman - Puchar Europy. 
Zawody prowadził Robert „Robuś” Nemś - strong-
man. Gościem specjalnym był Mariusz Pudzianow-
ski - zawodnik mieszanych sztuk walki, a wcześniej 
strongman i rugbysta, wielokrotny mistrz Polski  
i Europy, który dopingował zawodników i im pod-
powiadał. Zwyciężył Edgars Andersons (Łotwa), 
II miejsce wywalczył Krzysztof Schabowski (Pol-
ska), III - Szczepan Krzesiński (Polska).
W Dziale Ceramiki Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu odbył się wernisaż wystawy „Z bolesławieckiej 
gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicz-
nych Rzeczypospolitej Polskiej”. Zaprezentowały 
się na niej 23 wytwórnie ceramiki z terenu powia-
tu bolesławieckiego oraz 4 zakłady zajmujące się 
wydobyciem surowców i ich przygotowaniem dla 
potrzeb przemysłu ceramicznego. Wystawie to-
warzyszył katalog prezentujący te bolesławieckie 
firmy. Na wernisażu byli obecni burmistrzowie  

i przedstawiciele miast partnerskich oraz ceramicz-
nych miast włoskich: Vitto Ferrantelli - burmistrz 
miasta Burgio na Sycylii i Francesco Benincasa - 
burmistrz Vietri sul Mare w Kampanii.
Na małej scenie DJ prezentował muzykę lat 80-
tych.
Na dużej scenie wystąpił Grzegorz Hyży - polski 
wokalista, założyciel i lider zespołu Grzegorz Hy-
ży&Band.
Do zaplanowanej na godz. 23.00 na skarpie przy 
Rynku kulminacji wypału w piecu Ceramika 
Ogniem Malowana M. Grobelnego nie doszło, 
gdyż ok. godz. 20.00 zawaliło się palenisko i runął 
wypalany „Dzban Bolesławca”. Nie powiodło się 
wypalenie dzbana o wysokości ok. 4 m.
Na zakończenie tego dnia na małej scenie Lwow-
ski Teatr Woskresinnia zaprezentował spektakl 
„Wiśniowy sad” (uliczną wersję dzieła Antoniego 
Czechowa).
- 21 sierpnia na małej scenie z koncertem dla dzieci 
wystąpiła Magda Femme oraz odbyły się prezen-
tacje artystyczne pracowni BOK-MCC. Tu odby-
ły się także wybory Miss i Mistera 22. BŚC. Tytuł 
Miss zdobyła Paulina Pawłowicz, a Mistera - Ka-
mil Wieczorek. Po tych wyborach koncertował ze-
spół Mirosława Kuca. 
Na dużej scenie odbył się koncert Kate Ryan, fla-
mandzkiej piosenkarki muzyki pop i eurodance. Po 
koncercie 22. BŚC zakończono pokazem sztucz-
nych ogni. 

• Imprezy towarzyszące 22. BŚC:
- W dniach 17-21 sierpnia na placu przy Zakładach 
Ceramicznych Bolesławiec odbywał się kiermasz 
ceramiczny, a 17 i 18 sierpnia - prezentacja kolekcji 
naczyń w ekskluzywnych dekoracjach artystycz-
nych oraz możliwość zwiedzania zakładu i galerii 
poplenerowej rzeźby ceramicznej.
- W dniach 17-21 sierpnia na skwerze przed Spół-
dzielnią Rękodzieła Artystycznego Ceramika Arty-
styczna zorganizowany był „Ogród Ceramiczny” 
- prezentacje stołu japońskiego, weselnego, wiel-
kanocnego, spotkania z projektantami dekoracji, 
prezentacja i sprzedaż limitowanej edycji wyrobów 
w dekoracjach autorskich, lepienie w glinie, zdo-
bienie ceramiki metodą stempelkową. W ogrodzie 
prezentowano także katalogi projektantek dekora-
cji - Marii Starzyk i Teresy Liany.
- W dniach 19-21 sierpnia w Fabryce Naczyń Ka-
mionkowych „Manufaktura” Sp. j. Smoleński & 
Zwierz przy ul. Gdańskiej zorganizowano „Polish 
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Pottery Party” „Piknik w kolorze blue” - promowa-
no nową kolekcję ceramiki artystycznej blue&whi-
te, była możliwość zapoznania się na żywo z proce-
sem produkcyjnym wytwarzania ceramiki.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizo-
wał na terenie Ośrodka Wodno-Sportowego przy  
ul. Spacerowej w dniu 20 sierpnia Turniej Siat-
kówki Plażowej o Puchar Prezydenta Bolesławca 
i Turniej Boule o Puchar Prezydenta Bolesławca,  
a 21 sierpnia w wieżowcu Urzędu Miasta - Bolesła-
wiecki Bieg po Schodach.
- 20 sierpnia Stowarzyszenie Via Sudetica we 
współpracy z firmą Xtrabike Bolesławiec zorgani-
zowało amatorski wyścig kolarstwa - 3. Ceramicz-
ny Xtrabike Marathon MTB na bulwarze przy wia-
dukcie kolejowym.
- W dniach 19-21 sierpnia Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu zorganizowało warsztaty dawnych 
rzemiosł.
- W południe 20 sierpnia na bolesławieckim Rynku 
pojawiła się reprezentacja Glinoludów z Bogda-
nem Nowakiem juniorem.  

• Od 18 sierpnia do 10 września w Bolesławcu 
trwał 52. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-
-Rzeźbiarski. Udział wzięło w nim 14 ceramików-
-rzeźbiarzy - 7 z zagranicy: Pálma Babos (Węgry), 
Pinar Baklan Önal (Turcja), Peggy Bjerkan (USA), 
Chia-Yun Liu (Tajwan), Artem Dmytrenko (Ukra-
ina), Šárka Radová (Czechy) i Keka Ruiz-Tagle 
(Chile) oraz 7 z Polski: Piotr Flądro, Władysław 
Garnik, Mateusz Grobelny (komisarz pleneru), Ad-
riana Grochal, Kazimierz Kalkowski, Agata Mar-
cinkowska i Monika Patuszyńska. 
Artyści tworzyli w trzech bolesławieckich firmach: 
Zakładach Ceramicznych Bolesławiec Sp. z o.o., 
Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego Ceramika 
Artystyczna i Fabryce Naczyń Kamionkowych 
Manufaktura Sp. j. Smoleński & Zwierz oraz  
w BOK-MCC i Garncarni na Widoku. 
- 19 sierpnia uczestnicy pleneru zaprezentowali 
swoje prace (razem z pracami powstałymi podczas 
51. MPC-R) na wystawie „Przed/Po” w namiocie 
wystawowym na bolesławieckim Rynku.
- 2, 3 i 4 września uczestnicy pleneru przeprowa-
dzili wykłady w sali konferencyjnej BOK-MCC.
- 9 września w galerii W sam raz BOK-MCC zosta-
ła otwarta wystawa prac powstałych podczas plene-
ru i odbyło się jego uroczyste zakończenie.

• 20 sierpnia w bolesławieckim Ratuszu przewodni-
czący Rady Miasta Zbaraż i mer tego miasta Ro-

man Polikrowski oraz prezydent Bolesławca Piotr 
Roman uroczyście podpisali umowę o współpracy.

• Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej 
uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folk-
lorystycznym w miejscowości Cluj-Napoca w Ru-
munii.

• Bolesławieckie Termy, powstałe w wyniku inwe-
stycji „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu ką-
pielowego w zabytkowej pływalni”, zostały uznane 
za jedną z „Modernizacji Roku 2015” w ogólno-
polskim konkursie otwartym pod taką samą nazwą 
w kategorii „Obiekty Sportu i Rekreacji”. Nagro-
dy w tym konkursie zostały wręczone 24 sierpnia  
w trakcie uroczystości na Zamku Królewskim  
w Warszawie.

• Bolesławianka Oliwia Ziembikiewicz zdobyła 
srebrny medal i tytuł wicemistrzyni świata na Mi-
strzostwach Świata Muaythai dla dzieci i kadetów 
w Bangkoku (Tajlandia) w dniach 25-31 sierpnia.

• W nowogrodzieckim Ratuszu została otwarta 
barwna wystawa wyrobów rękodzielniczych lokal-
nych artystów, na której swoje prace zaprezento-
wały: Helena Rojewska z Nowogrodźca (technika 
decoupage - zdobienie przedmiotów codziennego 
użytku za pomocą papieru i serwetek) i Iwona Siu-
da z Gościszowa (technika dekoracji scrapbooking 
- sztuka ręcznego ozdabiania albumów, kartek, pu-
dełek…).

• 26 sierpnia, w wieku 76 lat, zmarł Piotr Żądło - od 
2011 r. prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bo-
lesławcu.

• W dniach 26-28 sierpnia 15 członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Czernej (gmina Nowogrodziec) 
i 14 członków tamtejszej Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej uczestniczyło w manewrach pożarni-
czych w saksońskiej miejscowości Crosta.

• 28 sierpnia wieniec dożynkowy z Tomaszowa Bo-
lesławieckiego decyzją komisji konkursowej po-
wołanej przez starostę bolesławieckiego zdobył  
I miejsce w powiecie bolesławieckim. Reprezento-
wał powiat bolesławiecki na dożynkach wojewódz-
kich 4 września w Krzyżowej.

• 31 sierpnia w Zebrzydowej (gmina Nowogrodziec) 
uroczyście otwarto filię przedszkola w Nowo-
grodźcu.

• 31 sierpnia w kościele Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Bolesławcu, na uroczystej Mszy św. 
za Ojczyznę z okazji 36 rocznicy powstania Soli-
darności, wręczono ks. Józefowi Gołębiowskiemu 
- wieloletniemu proboszczowi Parafii Chrystusa 
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Króla w Bolesławcu - tytuł Honorowy Obywatel 
Miasta Bolesławiec. W kościele Chrystusa Króla  
w latach 80. odbywały się Msze św. za Ojczyznę.

WRZESIEŃ

• 1 września, w 77 rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zorga-
nizowało uroczystość pod pomnikiem Żołnierzy 
II Armii Wojska Polskiego z udziałem kompanii 
honorowej 23. ŚPA. Uroczystość miała charak-
ter wojskowy. Po odegraniu hymnu państwowe-
go przemawiali: Stanisław Chwojnicki - etatowy 
członek Zarządu Powiatu Bolesławiec, mjr rezer-
wy Wiesław Łysakowski - w imieniu weteranów 
II wojny światowej, kapelan wojskowy odmówił 
modlitwę, był apel poległych łącznie z apelem 
smoleńskim, salwa honorowa, a na zakończenie 
kombatanci, sybiracy, przedstawiciele służb mun-
durowych, samorządowcy i uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Armii Krajowej złożyli wieńce  
i wiązanki kwiatów.

• 1 września dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Armii Krajowej w Bolesławcu została Dorota 
Basiak. Dotychczasowy dyrektor tej szkoły Barba-
ra Dąbrowska-Bugaj przeszła na emeryturę.

• 2 września w Bolesławcu został pierwszy sklep 
JYSK w nowej galerii Stara Mleczarnia.

• Gracjan Kozak, lekkoatleta MKS Bolesłavia, zdo-
był złoty medal w wieloboju rzutowym w roze-
granych w ramach programu „Lekkoatletyka dla 
Każdego” w dniach 2-3 września w Toruniu wie-
lobojowych Mistrzostwach Polski. Na tych samych 
zawodach Julia Rogula z MKS Bolesłavia zdobyła 
brązowy medal w wieloboju wytrzymałościowym.

• Wieś Ławszowa (gmina Osiecznica) zdobyła  
II miejsce w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” 
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

• Zdjęcie wykonane w Maroku w 2015 r. przez bole-
sławieckiego fotografa Michała Medyńskiego zna-
lazło się wśród 26 zdjęć wyróżnionych w konkursie 
fotograficznym Leica Street Photo.

• 9 września w ramach 51. Festiwalu Wratislavia 
Cantans w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej od-
był się koncert, w którym wykonana została Pa-
sja według św. Jana autorstwa J.S. Bacha. Wyko-
nawcami inscenizacji „I Ty musisz cierpieć” byli: 
Andreas Spering (dyrygent), śpiewacy - Sebastian 
Kohlhepp, Dominik Köninger, Grace Davidson, 

Benno Schachtner, Magnus Staveland, Tomáš Král 
oraz chór Narodowego Forum Muzyki z Wrocła-
wia i B’Rok Orchestra z Gandawy (Belgia). Kie-
rownictwo artystyczne sprawowała Agnieszka 
Franków-Żelazny.

• W dniach 10-11 września w ramach projektu „Ball-
-Mić-Piłka. Euroregionalne zawody i turnieje piłki 
wszelakiej”, realizowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej i Euroregionu Nysa w Bolesławcu odbyło 
się wiele rozgrywek sportowych. Na terenie Ośrod-
ka Wodno-Sportowego przy ul. Spacerowej roze-
grano turnieje siatkówki plażowej i turnieje piłki 
nożnej w różnych kategoriach oraz mecze w „dwa 
ognie”. Na boisku przy ul. Rajskiej w Bolesławcu 
rozegrano turnieje rugby (w tym Międzynarodowy 
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec  
w ramach Pucharu Polski Seniorów Rugby 7,  
w którym zwyciężył Klub Husar Bolesławiec).  
W Gimnazjum Samorządowym nr 2 i na terenie 
Leśnego Potoku 4-osobowe zespoły grały w teni-
sa stołowego. Na kompleksie sportowym Przylesie 
rozgrywano zawody w następujących dyscypli-
nach: streetball, piłkarski tor przeszkód, golf, tcho-
ukball; odbył się także konkurs rzutów i konkurs 
strzelecki. Zawody w imieniu Gminy Miejskiej 
Bolesławiec zorganizował Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, a współorganizatorem było miasto 
Czeska Lipa (Czechy). Uczestniczyli zawodnicy  
z Polski, Czech i Niemiec.

• Na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-
-Technicznej „Polska Ceramika 2016”, zorgani-
zowanej w dniach 11-14 września w Krakowie 
przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
Akademii Górniczo-Hutniczej, dyrektor Muzeum  
Ceramiki w Bolesławcu Anna Bober-Tubaj wygło-
siła referat „Technologia i wzornictwo ceramiki bo-
lesławieckiej od XVI do XXI wieku”.

• Bolesławianka Karolina Kędzia, żołnierka  
23. Śląskiego Pułku Artylerii, zdobyła złoty medal  
w pięcioboju nowoczesnym na Mistrzostwach Do-
wództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, które odbyły się  
w Zegrzu w dniach 12-15 września. 

• Od 12 do 17 września w skansenie „Leśne Li-
cho” w Ławszowej odbywał się plener rzeźbiarski  
z udziałem artystów: Mirosława Czeladki, Krzysz-
tofa Wizy i Łukasza Zabłockiego. Wykonane  
z drewna rzeźby można było oglądać i licytować  
17 września podczas festynu „Smaki Lasu”.

• 13 września w ramach prowadzonego przez dr Da-
nutę Maślicką cyklu „Ci, których poznać warto”  
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w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło się otwarte 
spotkanie z pisarką Olgą Tokarczuk. 

• Bolesławieckie Glinoludy gościły w Trewirze 
(Niemcy). Bogdan Nowak przeprowadził tam kil-
kudniowe warsztaty z ekspresji ciała ze studentami 
uczelni artystycznych z całej Europy. Podsumowa-
niem warsztatów był spektakl przed Porta Nigra 
(brama z czasów rzymskich), w którym Glinoludy 
były elementem pokazu mappingu.

• W dniach 13-15 września na terenie 23. ŚPA w Bo-
lesławcu odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Sportowo-Obronne. Uczestniczyło w nich 12 dru-
żyn żeńskich i 23 zespoły męskie z klas o profilu 
wojskowym szkół ponadgimnazjalnych w całym 
kraju (ogółem ponad 200 osób).

• 16 września w CIK Orzeł w Bolesławcu odbyła się 
konferencja „Wychowanie naśladowaniem miło-
siernej miłości Boga” zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej 
i Gminę Miejską Bolesławiec. Referentami byli: 
ks. bp Marek Mendyk - przewodniczący Komisji 
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopa-
tu Polski, mec. Rafał Dorosiński - Instytut na rzecz 
Kultury Prawnej Ordo luris, Kornel Filipowicz - 
wiceprezydent Bolesławca, dr Aleksandra Aszkie-
łowicz - Uniwersytet Wrocławski i ks. Waldemar 
Wesołowski. Uczestniczyli wychowawcy, nauczy-
ciele i przedstawiciele instytucji związanych z pro-
cesem kształcenia i wychowania młodych ludzi.

• 16 września, w przeddzień 77. rocznicy radziec-
kiej agresji na Polskę i przededniu Dnia Sybiraka, 
w Bolesławcu odbył się Marsz Żywej Pamięci Ze-
słańców Sybiru zorganizowany przez Gimnazjum 
Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sy-
bir i Koło Sybiraków. Uczestnicy przeszli od Ryn-
ku na Cmentarz Komunalny pod pomnik polskich 
męczenników Sybiru oraz pomordowanych w Ka-
tyniu i łagrach. Z udziałem kompanii honorowej 
23. Śląskiego Pułku Artylerii odbył się apel pamię-
ci, wygłoszony został także apel smoleński.

• W dniach 16-18 września, podczas Dni Dolnego 
Śląska we Lwowie, jednym z elementów prezen-
tacji tego regionu Polski była oferta Zakładów 
Ceramicznych Bolesławiec. Zaprezentowano ręcz-
ne zdobienie ceramiki, a dodatkową atrakcją była 
możliwość samodzielnego zdobienia półfabryka-
tów biskwitowych i pomalowania ciała w trady-
cyjne bolesławieckie wzory wykonane techniką 
stempelkową. 

• 17 września ok. 100 gości z Gospody Kruszyna 

w Kruszynie i 38 mieszkańców z sąsiednich po-
sesji zostało ewakuowanych, a przebiegająca tam 
droga krajowa nr 94 została zamknięta. Przyczyną 
był biały dym ulatniający się z beczki z kwasem 
przemysłowym przewożonej samochodem, któ-
ry zatrzymał się na parkingu przy tej gospodzie. 
Po kilku godzinach, po przemieszczeniu pojazdu  
z uszkodzoną beczką poza teren Kruszyna i prze-
prowadzeniu przez ratowników ze straży pożarnej 
utylizacji kwasu wapnem, goście wrócili do Go-
spody, a droga krajowa została otwarta.

• 17 września na Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików we Wrocławiu lekkoatleci 
MKS Bolesłavia zdobyli I miejsce wśród 36 klu-
bów dolnośląskich i lubuskich. Indywidualnie zdo-
byli 11 medali - w tym 4 złote: Julia Rogula w bie-
gu na 600 m (1:41:54), Gracjan Kozak w pchnięciu 
kulą (14,50 m) i w rzucie dyskiem (57,35 m) 
oraz Dobrosława Pietrkiewicz w rzucie dyskiem  
(32,21 m).

• 17 września odbył się „Jesienny Bieg między Mo-
stami” zorganizowany w ramach cyklu „Cztery 
pory roku - biegaj razem z MOSiR”. Zwycięzca-
mi w najliczniej obsadzonych kategoriach zostali: 
w biegu głównym kobiet - Monika Lachowska,  
w biegu głównym mężczyzn - Mateusz Bobrowski, 
w biegu krasnala - Patrycja Lisowska.

• 17 września ogłoszone zostały wyniki konkursu 
fotograficznego „Zabytki Ziemi Bolesławieckiej 
okiem obiektywu” zorganizowanego przez Mu-
zeum Ceramiki w Bolesławcu i Stowarzysze-
nie Fotograficzne Camera. Laureatami konkursu  
zostali: w kategorii amatorzy: I miejsce: Joanna 
Stankiewicz-Witek, II miejsce: Wojciech Wró-
blewski, III miejsce: Kalina Śliwińska; w kategorii 
profesjonaliści: I miejsce: Krzysztof Łukasiewicz, 
II miejsce: Krzysztof Jędrzejczyk, III miejsce: Piotr 
Koza.

• W dniach 17-18 września na terenie 23. Śląskiego 
Pułku Artylerii w Bolesławcu odbyły się po raz szó-
sty Ogólnopolskie Mistrzostwa Sportowo-Obronne 
Żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Wśród 
kobiet zwyciężyła Aleksandra Stec, a wśród męż-
czyzn - Jerzy Ładysz. 

• Od 18 do 23 września Gimnazjum Samorządowe 
nr 1 w Bolesławcu gościło 32 swoich rówieśników 
z 10 opiekunami z 5 miejscowości położonych  
w 4 krajach: Humenné (Słowacja), Návsí i Ostrava 
(Czechy), Sincel (Rumunia) i Zagrzeb (Chorwa-
cja). Goście mieszkali w domach podejmujących 
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ich bolesławian. W trakcie pobytu zwiedzili Bole-
sławiec oraz zabytki Dolnego Śląska. Ta wymiana 
międzynarodowa zrealizowana została w ramach 
projektu Erasmus+ „Zjednoczeni poprzez kulturową 
i naturalną różnorodność - nauka poprzez badania”. 

• Bolesławiec otrzymał tytuł lidera zrównoważone-
go gospodarowania przestrzenią w kategorii miast 
powiatowych w drugiej edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Miast zorganizowanego przez Instytut 
Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz 
Związek Miast Polskich. Wyniki konkursu „Lider 
zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” 
zostały ogłoszone 19 września na XIV Kongresie 
Miast Polskich w Wałbrzychu.

• 19 września w pobliżu siedziby Starostwa Powia-
towego przy pl. Piłsudskiego w Bolesławcu znale-
ziono niewybuch pocisku artyleryjskiego. Zarzą-
dzono ewakuację starostwa, galerii Bolesławiec 
City Center i okolicznych budynków. Po zabraniu 
pocisku przez saperów ewakuację zakończono.  
5 października na konferencji prasowej komendant 
Policji Henryk Stefanko poinformował, że pocisk 
ten został podrzucony przez nieznanych sprawców. 

• Miasto Bolesławiec zajęło IV miejsce w kategorii 
miast powiatowych w rankingu tygodnika „Wspól-
nota” podsumowującym wykorzystanie funduszy 
UE na projekty społeczne w inwestycjach z lat 
2007-2015. Wyróżnienie dla miasta odebrał sekre-
tarz Bolesławca Jerzy Zieliński w czasie XIV Sa-
morządowego Forum Kapitału i Finansów, które 
odbyło się w Katowicach w dniach 22-23 września.

• W dniach 22-25 września w sali sportowej I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu odbyła 
się XXV Bolesławiecka trzydniówka Brydża Spor-
towego z udziałem ponad 200 zawodników. Roze-
grano:

- Mistrzostwa Polski Teamów systemem Pattona - 
Grand Prix Polski Teamów,
- Budimex Grand Prix Polski Par 2016.
- I, II i III Turniej Par na impy,
- Turniej Par Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzie-
ży Szkolnej,
- Turniej Teamów o Puchar Euroregionu Nysa,
- Turniej Par VIP&MASTER.

• 23 września Bolesławieckie Stowarzyszenie Ka-
waleryjskie im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich 
zorganizowało Piknik Kawaleryjski. Rozpoczął 
się on od sesji historycznej w CIK Orzeł, w trakcie 
której ułani poznańscy przedstawili rys historycz-
ny polskiej jazdy, a ułani bolesławieccy - historię 

6. PUK. Następnie w gospodarstwie jeździeckim 
Patalejowo we Włodzicach Wielkich, gdzie odbyły 
się pokazy władania białą bronią (lancą i szablą), 
ujeżdżania i minikadryla oraz zawody strzeleckie, 
zorganizowano także wystawę militariów.

• 24 września w Bolesławcu gościło ok. 200 przed-
stawicieli Stowarzyszenia Europejskich Regionów 
Granicznych, którzy jeden dzień odbywającej się  
w Görlitz i Libercu konferencji na temat „Bezpiecz-
na przyszłość bez granic” przeznaczyli na zwiedza-
nie Bolesławca. Goście zwiedzili Ratusz, Muzeum 
Ceramiki, Bolesławiecką Bazylikę Maryjną, zapo-
znali się z procesem produkcyjnym w Spółdzielni 
Rękodzieła Artystycznego Ceramika Artystyczna  
i obejrzeli występy młodzieży w BOK-MCC. 
Szczegółowe informacje o wizycie zamieszczone 
zostały na s. 120.

• 24 września Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesła-
wieckiej uroczyście obchodził w Teatrze Starym 
40-lecie swojej działalności. Szczegółowe infor-
macje o jubileuszu zamieszczone zostały na s. 81.

• 24 września zespół Skaldowie wystąpił na festy-
nie zorganizowanym na pl. ks. J. Popiełuszki przez 
Parafię Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja oraz 
Stowarzyszenie byłych Żołnierzy Kompanii Spe-
cjalnej „Commando”. Dochód z festynu zostanie 
przeznaczony na renowację  Bolesławieckiej Bazy-
liki Maryjnej.

• Gracjan Kozak, zawodnik MKS Bolesłavia, zdobył 
srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski w rzucie 
dyskiem wynikiem 61,67 m na Mistrzostwach Pol-
ski Młodzików, które odbyły się w dniach 24-25 
września w Słubicach.

• 25 września Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu zorganizowało 21. edycję Święta 
Chleba w Milikowie. W programie była prezenta-
cja wyrobów chlebowych, przygotowanych przez  
zaproszone zespoły folklorystyczne, a główną 
atrakcją muzyczną był koncert góralskiej grupy 
Baciary.

• Pasieka bolesławianina Andrzeja Niewiadomego 
została uznana za najlepszą w konkursie na Wzoro-
wą Pasiekę Dolnego Śląska. Rozstrzygnięcie tego 
konkursu zostało ogłoszone 25 września, w drugim 
dniu XVII Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina  
w Przemkowie.

• 28 września, w czasie XVI sesji Rady Gminy Bole-
sławiec, wójt Andrzej Dutkowski i przewodniczący 
rady Bogusław Uziej wręczyli parom małżeńskim 
obchodzącym złote gody Medale za Długoletnie 
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Pożycie Małżeńskie przyznane przez prezydenta 
RP. Otrzymali je: Władysława i Franciszek Bachór, 
Ludmiła i Zbigniew Skorupka ora Elżbieta i Stani-
sław Walendziak.

• Prezes Bolesławieckiego Klubu Amazonek Włady-
sława Kotlarek została uhonorowana przez kapitułę 
konkursu Lady D im. Krystyny Bochenek (nazwa 
pochodzi od angielskich wyrazów lady disabled  
- dama niepełnosprawna). Podsumowanie konkur-
su odbyło się na uroczystej gali we Wrocławiu.

PAŹDZIERNIK

• 1 października w Zittau, w ramach wspólnego 
projektu „Kultura bez granic - renowacja amfite-
atru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny 
na wolnym powietrzu «Weinau» w Zittau”, odby-
ła się impreza pod nazwą „Ceramika & Tekstylia 
- tradycyjne rzemiosło z regionu”. Promowały na 
niej swoje wyroby bolesławieckie firmy ceramicz-
ne, prezentowane były prace ceramiczne Joanny 
Bruździńskiej z pracowni Mateusza Grobelnego  
w BOK-MCC, występował chór Stowarzyszenia 
Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przy-
jaciół z kapelą Zespołu Pieśni i Tańca Bolesławiec.

• 5 października w galerii Format MBP w Bolesław-
cu odbyło się spotkanie z podróżnikiem Piotrem 
Kowalczykiem zatytułowane „Kobiety na trzech 
kontynentach”.

• 7 października Helena Smoleńska, prezes Zarządu 
Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego Ceramika 
Artystyczna w Bolesławcu, otrzymała honorowe 
wyróżnienie „Keramos”, przyznane przez Wydział 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie.

• 7 października biskup legnicki Zbigniew Kierni-
kowski poświęcił wyremontowany kościół w Ła-
ziskach.

• 8 października bolesławiecki Cech Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości uroczyście obcho-
dził w sali kina Forum swoje 70-lecie. W cechu 
zrzeszonych jest 148 podmiotów z terenu powia-
tu bolesławieckiego. Od 2007 r. starszą cechu jest 
Marzena Kruk. W trakcie uroczystości uhonorowa-
no Stanisława Brzozowskiego, uznanego za najlep-
szego nauczyciela zawodu w 10-leciu. Wydarzeniu 
towarzyszyła promocja publikacji „70 lat Cechu 
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości  
w Bolesławcu 1946-2016” wydana przez Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu. Szczegółowe informacje 

o jubileuszu zamieszczone zostały na s. 70.
• W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 

Psychicznego w dniach 10-11 października w CIK 
Orzeł odbyła się konferencja „Godność w życiu 
psychicznym - pierwsza pomoc psychologiczno-
-psychiatryczna dla wszystkich”. Referentami 
byli psycholodzy: Katarzyna Jędryszczak, Tomasz 
Kozłowski, Agnieszka Pisarek, Beata Stefanik, 
Szymon Trzebuniak, Stanisław Ratajski (socjo-
log), Teresa Rudzińska (pedagog, oligofrenopeda-
gog) i Krystian Antoniewicz (specjalista psychia-
tra). Uczestnicy konferencji obejrzeli spektakle: 
„Czerwony Kapturek szuka księcia” w wykonaniu 
podopiecznych II Środowiskowego Domu Pomo-
cy Społecznej w Bolesławcu i „Brudne sprawy”  
w wykonaniu grupy teatralnej Szept z MDK w Bo-
lesławcu oraz wystawę prac nagrodzonych w kon-
kursie „Emocje po drugiej stronie lustra”. Omówie-
nie konferencji na s. 95.

• 12 października bolesławieckie Koło Polskiego 
Związku Niewidomych obchodziło swoje 35-le-
cie w Teatrze Starym. Koło skupia blisko 150 osób 
niewidomych i słabo widzących. Prezes koła Kazi-
mierz Łętowski otrzymał Srebrną Odznakę Hono-
rową Polskiego Związku Niewidomych.

• 14 października w galerii W sam raz BOK-MCC 
została otwarta wystawa malarstwa „Artyści Ca-
valetto”, na której zaprezentowali swą twórczość 
współcześni artyści skupieni wokół Galerii Arty-
stycznej Cavaletto w Polkowicach: Justyna Izabela 
Bamba, Renata Brzozowska, Aneta Mlaś „Touan-
da”, Jerzy Treit, Laura La Wasilewska, Bożena 
Wiszniewski i Krzysztof Wiśniewski. Obecni byli 
właściciele galerii - Joanna Pędlowska i Mieczy-
sław Pędlowski. Wernisaż uświetnił koncert gitaro-
wy Mirosława Kuca i Wojciecha Andrzejewskiego

• 14 października Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Gościszowie uroczyście obchodziła 70-lecie 
istnienia.

• Bogdan Fiałkowski, wiceprezes Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy Kompani Specjalnej Comman-
do, otrzymał nagrodę za szczególne osiągnięcia 
dla regionu od marszałka dolnośląskiego Cezarego 
Przybylskiego. Nagroda została wręczona 15 paź-
dziernika w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej 
Górze, w trakcie uroczystej XXVI sesji Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z okazji VII Święta 
Województwa Dolnośląskiego.

• Kacper Grela, uczeń I Liceum Ogólnokształcące-
go w Bolesławcu, zwyciężył w Międzynarodowym 



211

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD

Otwartym Turnieju Szachowym w Hradec Králové 
(Czechy).

• W XIII edycji konkursu „Dolnośląski Gryf - Na-
groda Gospodarcza” Gmina Miejska Bolesławiec 
została laureatem w kategorii „Nagroda dla sa-
morządu za szczególne sukcesy we współpracy  
z biznesem”, a Zakłady Ceramiczne Bolesławiec 
sp. z o.o. w kategorii „Ambasador Dolnego Ślą-
ska”. Statuetki „Gryfa” odebrali 17 października 
podczas Wielkiej Gali Biznesu w Narodowym Fo-
rum Muzyki we Wrocławiu prezydent Bolesławca 
Piotr Roman i prezes spółki Wiesław Ogrodnik.

• 20 października, w ramach 50. Wrocławskich 
Spotkań Teatru Jednego Aktora, w Teatrze Starym  
w Bolesławcu litewski aktor Aleksander Rubino-
vas wystąpił w monodramie „Koba/Stalin” (autor 
Edvard Radzynski, reżyser Stanislovas Rubinovas). 

• 20 października wiceprezydent Bolesławca Kornel 
Filipowicz gościł w Urzędzie Miasta grupę 20 gim-
nazjalistów z 2 nauczycielami z Łucka na Ukrainie. 
Dziewięciodniowy pobyt tej grupy w Bolesławcu 
realizowany był przez Gimnazjum Samorządowe 
nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w ramach 
projektu edukacyjnego „Mamy to! - Tworzymy 
transgraniczną telewizję”, dofinansowywanego 
przez Narodowe Centrum Kultury.

• Teatr Z jednej gliny z MDK w Bolesławcu został 
wyróżniony za spektakl „Kitty” w reżyserii Anety 
Ćwieluch w III edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Młodych Alchemia Teatru, który odbył się w Kra-
kowie w dniach 21-23 października.

• 22 października w bolesławieckim Pałacu Ślubów 
złote gody uroczyście obchodzili: Maria i Piotr 
Majchrowiczowie oraz Bogusława i Paweł Roma-
nowiczowie. Jubilaci otrzymali Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez prezy-
denta RP.

• Podczas walnego zgromadzenia Europejskiej Fe-
deracji Miast Napoleońskich, które odbyło się  
w dniach 22-23 października w Orebić (Chorwa-
cja), prezydentowi Bolesławca Piotrowi Romanowi 
została nadana funkcja wiceprezydenta Federacji,  
a Bolesławiec został wybrany jako siedziba Lokal-
nego Komitetu Sterującego, odpowiedzialnego za 
działania Federacji w Polsce.

• 27 października bolesławiecka artystka Krystyna 
Gay-Kutschenreiter została odznaczona Brązo-
wym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
na uroczystości w CIK Orzeł.

• Projekt „Is this castle haunted” opracowany przez 

nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bole-
sławcu Izabelę Kulpę i Teresę Prokowską zwycię-
żył w Europejskim Konkursie programu eTwinning 
(wykorzystanie Internetu we współpracy ponad 
granicami i doskonaleniu zawodowym) w kategorii 
wiekowej 12-15 lat. Laureatki odebrały nagrodę na 
dorocznej konferencji programu eTwinning, która 
odbyła się w Atenach (Grecja) w dniach 27-29 paź-
dziernika.

• 28 października w Teatrze Starym w Bolesławcu, 
w związku z obchodami 1050 rocznicy chrztu Pol-
ski, odbył się koncert muzyki fortepianowej i pie-
śni polskich „Ad maiorem Dei gloriam”. Koncert 
prowadziła Anna Suszek, a wystąpili: Maurycy 
Huf - fortepian, Jerzy Owczarz - fortepian, Daria 
Stachowicz - sopran. Koncert odbył się w ramach 
cyklu Dolnośląskie Salony Muzyczne.

• 28 października w Dziale Historii Miasta Muzeum 
Ceramiki w Bolesławcu odbył się wernisaż wy-
stawy „Turystyczne pasje Leona Piątkowskiego”.  
Na wystawie zaprezentowano postać Leona Piąt-
kowskiego, który był organizatorem i uczestnikiem 
spływów kajakowych, rajdów kolarskich, biegów 
narciarskich i wędrówek pieszych po wielu regio-
nach Polski. Swoje eskapady w latach 50-70. XX w. 
opisał w 24 tomowym opracowaniu.

LISTOPAD

• 3 listopada w Radzie Powiatu Bolesławiec została 
podpisana nowa umowa koalicyjna, zawarta przez 
radnych Platformy Samorządowej Powiatu Bole-
sławieckiego, Forum Samorządowego Ziemi Bole-
sławieckiej (wybrani z Komitetu Wyborczego Go-
spodarze w Powiecie Bolesławieckim), 3 radnych 
niezależnych (wybranych w 2014 r. z list Komitetu 
Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego)  
i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Powstała koali-
cja dysponuje 12 głosami w 21-osobowej Radzie 
Powiatu.

• Na VI Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzie-
ży i Dorosłych „Trybuna Teatru”, który odbył się  
w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 4-6 listopa-
da grupy teatralne z MDK w Bolesławcu zdobyły:  
w kategorii młodzież Teatr Z jednej gliny - pierw-
szą nagrodę za spektakl „Kitty”, a w kategorii doro-
słych Teatr Formalina - drugą nagrodę za spektakl 
„Planeta B”. Za reżyserię obydwu spektakli Aneta 
Ćwieluch otrzymała wyróżnienie instruktorskie.

• 5 listopada w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
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się koncert wrocławskiej Akademickiej Orkiestry 
Barokowej oraz Zespołu Wokalnego Studenckie-
go Koła Artystyczno-Naukowego Wokalnej Mu-
zyki Dawnej. W programie było pięć intermediów  
„Orfeo dolente” Domenico Belliego oraz utwory 
innych kompozytorów włoskich XVII w.

• 6 listopada w Muzeum Zamku w Oświęcimiu odbył 
się wernisaż wystawy „Piękno na świątecznym sto-
le”, przygotowanej ze zbiorów Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu. Otwarciu ekspozycji towarzyszył 
wykład poświęcony historii ceramiki bolesławiec-
kiej oraz warsztaty zdobienia wyrobów biskwito-
wych przy pomocy stempelków, które prowadziła 
Agata Bojanowska z bolesławieckiego muzeum.

• 8 listopada w Sali Rajców bolesławieckiego Ra-
tusza podsumowano i ogłoszono wyniki konkursu 
„Bolesławiec w kwiatach”. W poszczególnych ka-
tegoriach zwyciężyli:

- Najlepiej ukwiecone okno - Juliana Gdeczyk;
- Najlepiej ukwiecony balkon - Halina Czajkowska;
- Najlepiej ukwiecony ogród kwiatowy w zabudo-
wie wielorodzinnej - Helena Bortkiewicz;
- Najlepiej ukwiecony ogródek kwiatowy przy 
obiektach użyteczności publicznej - Miejskie Przed-
szkole Publiczne nr 1;
- Najlepiej ukwiecony Rodzinny Ogród Działkowy 
- ROD Alstromeria.

• 10 listopada archeolodzy z Pracowni Badań Histo-
rycznych i Archeologicznych POMOST z Poznania 
przeprowadzili w Wierzbowej (gmina Gromadka) 
ekshumację szczątków kilku żołnierzy niemiec-
kich z okresu II wojny światowej. W następnych 
dniach ekshumowano szczątki 25 niemieckich żoł-
nierzy ze zbiorowej mogiły w tej samej miejsco-
wości. Ekshumowane szczątki zostały pochowane 
na cmentarzu żołnierzy niemieckich w Nadolicach 
Wielkich (gmina Czernica, pow. Wrocław).

• Dla uczczenia Święta Niepodległości w Teatrze 
Starym w Bolesławcu 10 listopada odbył się Prze-
gląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Na pa-
triotyczną nutę”, 11 listopada w Bolesławieckiej 
Bazylice Maryjnej została odprawiona Msza św.  
w intencji Ojczyzny, na Rynku odbyła się uroczy-
stość według ceremoniału wojskowego, a w Te-
atrze Starym - koncert „Polska oczami Europy”,  
w którym wystąpili: Jerzy Owczarz (fortepian), 
Karol Lipiński-Brańko (skrzypce), Anna Rodak 
(wiolonczela) i Joanna Kołodziej (prowadzenie). 
Obchody Święta Niepodległości zorganizowało 
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu we współpra-

cy z 23. ŚPA.
• Justyna Tylicka i Sebastian Burczyk z bolesławiec-

kiej Szkoły Tańca Bernarda Lewandowskiego wy-
walczyli wicemistrzostwo Polski w 10 tańcach na 
Mistrzostwach Polski, które Polskie Towarzystwo 
Taneczne zorganizowało w Gogolinie w dniach  
12-13 listopada.

• 13 listopada na murach obronnych w Bolesławcu 
przy ul. B. Kubika została uroczyście odsłonię-
ta Tablica Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 
Uroczystość została zorganizowana według ce-
remoniału wojskowego - odśpiewano hymn pań-
stwowy, odczytano apel smoleński, oddano salwę 
honorową. Tablicę poświęcił biskup pomocniczy 
diecezji legnickiej ks. Marek Mendyk. Okolicz-
nościowe przemówienia wygłosili: Małgorzata  
Sekuła-Szmajdzińska, prezydent Piotr Roman oraz 
inicjator tego przedsięwzięcia i przewodniczą-
cy Komitetu Społecznego Eugeniusz Jabłoński.  
Tablica została ufundowana przez mieszkańców 
Bolesławca. Szczegółowe informacje o budowie 
tej tablicy zamieszczone zostały na s. 122.

• 13 listopada mieszkańcy Kraśnika Dolnego (gmi-
na Bolesławiec) zorganizowali w Domu Ludowym 
uroczystą galę 100-lecia urodzin Janiny Gogulskiej. 
Listy gratulacyjne od prezesa Rady Ministrów, wo-
jewody dolnośląskiego i wójta odczytał i wręczył 
jubilatce zastępca wójta gminy Bolesławiec Roman 
Jaworski. Janina Gogulska urodziła się 13 listopada 
1916 r. w Zbarażu, a w Kraśniku Dolnym mieszka 
od 1945 r.

• 14 listopada na nadzwyczajnej sesji Rada Powia-
tu Bolesławiec przyjęła rezygnację Karola Stasika  
z funkcji przewodniczącego i Dariusza Kwaśniew-
skiego z funkcji starosty. Przewodniczącym Rady 
Powiatu wybrany został Ryszard Kawka, I wice-
przewodniczącym Józef Król, II wiceprzewodni-
czącym Michał Bojanowski. Starostą został wybra-
ny Karol Stasik, wicestarostą Tomasz Gabrysiak, 
etatowym członkiem Zarządu Powiatu Stanisław 
Chwojnicki, członkami Zarządu Powiatu - Jan Ko-
zak i Zbigniew Mitera.

• 15 listopada w sali sportowej I Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolesławcu odbyły się XX pol-
sko-czesko-niemieckie transgraniczne targi in-
formacyjno-rekrutacyjne zorganizowane przez 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Oferty  
pracy przedstawili pracodawcy z pogranicza Pol-
ski, Czech i Niemiec.

• 18 listopada w galerii mała Biała BOK-MCC odbył 
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się wernisaż wystawy „Wzrastanie” Jakuba Ama-
deusza Biewalda, doktoranta na Wydziale Cera-
miki i Szkła ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, 
uczestnika 51. Międzynarodowego Pleneru Cera-
miczno-Rzeźbiarskiego w Bolesławcu. Zaprezen-
towane zostały na niej ceramiczne formy rzeźbiar-
skie wykonane metodą wałeczków.

• Bolesławianka Jolanta Anasiewicz zdobyła zło-
ty medal w wyciskaniu sztangi leżąc w kategorii 
do 56 kg (wynikiem 80 kg) i w kategorii masters 
na Mistrzostwach Świata w Sportach Siłowych  
w Moskwie w dniach 18-20 listopada. 

• Sonia Turzyniecka ze Szczytnicy (gmina Warta 
Bolesławiecka) na Pucharze Świata Osób Niepeł-
nosprawnych w Armwrestlingu, który odbył się  
w dniach 22-23 listopada w Rumi (powiat wej-
herowski) zdobyła srebrny medal w siłowaniu na 
lewą rękę i złoty medal w siłowaniu na prawą rękę. 

• 24 listopada na placu apelowym 10. Brygady Ka-
walerii Pancernej w Świętoszowie odbyło się uro-
czyste przekazanie dowodzenia. Generała bryg. 
Macieja Jabłońskiego zastąpił na tym stanowisku 
płk Dariusz Parylak.

• 25 listopada na spotkaniu władz samorządowych 
miasta i powiatu Bolesławiec powołany został 
miejsko-powiatowy zespół ds. reformy oświa-
towej. Na jego czele stoją: wicestarosta Tomasz  
Gabrysiak i zastępca prezydenta Kornel Filipowicz. 

• 26 listopada w Teatrze Starym w Bolesławcu odbył 
się V Bolesławiecki Przegląd Kapel Garażowych 
(Hard Core Festival). Wystąpiło 6 zespołów. Zwy-
cięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:  
- najlepszy zespół - Beyond The Infinity (Wrocław);
- najlepszy gitarzysta - Karol Kureła (AdHoc);
- najlepszy basista - Daniel Mendychowski (Klam-
ra);
- najlepszy wokalista - Daria Staszak (AdHoc);
- najlepszy perkusista - Jakub Szczyrbak (High 
Sensitive).

• Organizatorami przeglądu byli: Bolesławieckie 
Stowarzyszenie Aktywni, MDK w Bolesławcu  
i Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

• 26 listopada w V Mikołajkowym Turnieju Karate 
Goju Ryu Shuseikan w Chobieni (gmina Rudna, 
powiat lubiński) zawodnicy TOP Bolesławiec zdo-
byli 16 medali: 1 złoty, 5 srebrnych i 10 brązowych. 
Złoty medal zdobył Igor Markiewicz w konkuren-
cji kata.

• 29 listopada w trakcie I Bolesławieckiego Dnia Se-
niora zainaugurowano akcję Koperta Życia, która 

polega na umieszczeniu w lodówce przez osoby 
starsze i samotne w specjalnie przygotowanych 
plastikowych kopertach danych osobowych i naj-
ważniejszych informacji o stanie zdrowia.

• 29 listopada w sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Elektronicznych w Bolesławcu odbył się XII Dol-
nośląski Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad 
Specjalnych. Zawodnicy, podzieleni na 4 kate-
gorie według wieku i płci, rywalizowali w trzech  
konkurencjach: wyciskaniu sztangi na ławeczce, 
przysiadzie ze sztangą i martwym ciągu (podnosze-
niu ciężaru z podłoża do momentu wyprostowania 
pleców i nóg w kolanach). Spośród zawodników 
klubu Olimpijczyk Bolesławiec złote medale zdo-
byli: Ewelina Czernek, Jarosław Obrzut i Włady-
sław Obrzut.

GRUDZIEŃ

• 2 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu uroczy-
ście ogłoszono wyniki konkursu „Wolontariusz 
Roku 2016 Powiatu Bolesławieckiego”. Decyzją 
kapituły, złożonej z przedstawicieli władz powiatu 
i laureatów tego konkursu z lat poprzednich, tego-
rocznymi laureatami w poszczególnych katego-
riach zostali:
- wolontariusz dorosły - Beata Żuromska (nauczy-
cielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Bolesławcu);
- wolontariusz młodzieżowy - Kacper Szwed (uczeń 
I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu);
- wolontariusz darczyńca - Barbara Niedoszytko 
(prowadząca salon fryzjerski w Bolesławcu);
- organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Zie-
mia Bolesławiecka (organizacja pożytku publicz-
nego).

• 3 grudnia, w 150 rocznicę urodzin św. Marii  
de Mattias - patronki Bolesławca, Zakon Adorato-
rek Krwi Chrystusa i Stowarzyszenie Świętej Ma-
rii de Mattias w Bolesławcu zorganizowali w CIK 
Orzeł konferencję poświęconą jej życiu i dziele.

• 5 grudnia w kawiarni Toscano przy bolesławieckim 
Rynku, z udziałem 25 zawodniczek i zawodników, 
odbył się turniej brydża sportowego - Memoriał 
im. Krzysztofa Dołharza. I miejsce wywalczył  
Zbigniew Patreuha.

• 7 grudnia na Cmentarzu Komunalnym w Bolesław-
cu w sąsiadujących ze sobą mogiłach pochowani 
zostali Andrzej Burdzy i Arkadiusz Sowa - dwaj 
górnicy z Bolesławca, którzy zginęli 29 listopada 
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po tąpnięciu górotworu w kopalni Rudna. Mszę św. 
pogrzebową w kościele Chrystusa Króla w Bole-
sławcu odprawił biskup legnicki Zbigniew Kier-
nikowski. Pogrzeb odbył się według ceremoniału 
górniczego.

• 7 grudnia w Polo Museale del Palazzo della Gu-
ardia w Vietri sul Mare (prowincja Salerno na po-
łudniu Włoch) uroczyście otwarto wystawę Stowa-
rzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej „Z bolesławieckiej gliny”. Na wystawie 
zaprezentowano około 650 wyrobów, pochodzą-
cych z 23 zakładów ceramicznych funkcjonujących 
na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego oraz 
ofertę 4 firm wspierających lokalny przemysł po-
przez wydobycie i obróbkę surowców oraz produk-
cję mas wykorzystywanych do produkcji ceramiki. 
Szczegółowe informacje o tej wystawie zamiesz-
czone na s. 115.

• Zakłady Ceramiczne Bolesławiec otrzymały wy-
różnienie w 5. edycji konkursu „Polska Firma 
- Międzynarodowy Czempion” w kategorii „Eks-
porter: polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa”. 
Nagrodę w imieniu spółki odebrał prezes Wiesław 
Ogrodnik.

• 10 grudnia Powiatowe Centrum Edukacji  
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu zorganizowa-
ło w Teatrze Starym konferencję dla nauczycie-
li na temat „Kształtowanie postaw. Wychowa-
nie do wartości”. Problematykę tę rozpatrywano  
z 3 punktów widzenia:
- chrześcijańskiego - ks. prof. dr hab. Bogusław 
Drożdż w referacie „Wartości chrześcijańskie  
w wychowaniu młodego pokolenia”;
- psychologicznych podstaw edukacji - prof. dr hab. 
Anna Brzezińska w referacie „Edukacja i wartości: 
w rodzinie i szkole”;
- doboru odpowiednich tekstów kultury - dr Robert 
Mertuszka w referacie „Edukacja ku wartościom w 
literaturze, kulturze i sztuce”.

• Bolesławianin Waldemar Krzemiński zdobył 
srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski w teni-
sie stołowym na Mistrzostwach Polski Osób Nie-
pełnosprawnych, które odbyły się w dniach 10-11 
grudnia w Gdańsku.

• 13 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyło 
się uroczyste pożegnanie przechodzącego na eme-
ryturę komendanta powiatowego Policji inspektora 
Henryka Stefanko i powierzenie obowiązków no-
wemu komendantowi - podinspektorowi Dariuszo-
wi Borskiemu, dotychczasowemu zastępcy komen-

danta powiatowego Policji w Bolesławcu.
• Od 15 do 22 grudnia na bolesławieckim Rynku 

trwał Jarmark Świąteczny. Sprzedawano m.in.: 
bombki, ozdoby świąteczne, pieczone kasztany, 
piwo grzane z przyprawami korzennymi, miody, 
miody pitne, wino grzane, sery, wędliny, kołacze 
węgierskie, wypieki świąteczne i pierniki.

• 16 grudnia odbyła się 15. Bolesławiecka Gwiazd-
ka Życzliwości. Na scenie występowali uczestnicy 
pracowni wokalnej MDK oraz orkiestra i wokaliści 
z BOK-MCC. Ogłoszono wyniki IV edycji konkur-
su na szopkę bożonarodzeniową: wśród przedszko-
laków I miejsce zdobyła grupa Pszczółki z Miej-
skiego Przedszkola Publicznego nr 2, w kategorii 
otwartej - Milena Mrożek ze Szkoły Podstawowej 
nr 1, a nagrodę grupową otrzymał zespół ze świetli-
cy Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. Licznie zgroma-
dzeni na Rynku mieszkańcy łamali się opłatkiem 
z przedstawicielami władz samorządowych mia-
sta i powiatu. Częstowano tradycyjnymi potrawa-
mi wigilijnymi: pierogami i barszczem. Harcerze 
przekazali prezydentowi Piotrowi Romanowi Be-
tlejemskie Światło Pokoju. Spotkanie zakończyło 
wspólne kolędowanie.

• 16 grudnia Zespół Szkół Budowlanych w Bole-
sławcu uroczyście obchodził w Teatrze Starym 
swoje 50-lecie. Historię tej placówki opisał Zyg-
munt Brusiło w artykule „50 lat Zespołu Szkół 
Budowlanych w Bolesławcu” zamieszczonym  
w „Roczniku Bolesławieckim 2015”, s. 55-61.

• Bolesławianin Grzegorz Sidorowicz za fotografię 
otworkową glinoludowego roweru zdobył II miej-
sce w kategorii dorosłych w konkursie „Matematy-
ka w obiektywie” zorganizowanym po raz siódmy 
w Szczecinie. Wernisaż wystawy prac konkurso-
wych odbył się 16 grudnia w sali senatu Uniwersy-
tetu Szczecińskiego.

• 19 grudnia w CIK Orzeł odbyła się gala czwartej 
edycji konkursu literackiego „Zatrzymać w cza-
sie”. Organizowany z inicjatywy Stowarzyszenia 
Carpe Diem przez Powiatowe Centrum Edukacji  
i Kształcenia Kadr konkurs, poza walorami lite-
rackimi, stanowi także pole do dokumentacji życia 
codziennego ludności, która po II wojnie świato-
wej osiedliła się na Ziemi Bolesławieckiej. W do-
tychczasowych czterech edycjach tego konkursu 
wzięło udział 675 uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów.

• W dniach 19-21 grudnia w Miejskim Zespole Szkół 
nr 2 w Bolesławcu w ramach projektu Erasmus+ 
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„Zjednoczeni przez kulturową i naturalną różno-
rodność - nauka poprzez badania” gościła grupa na-
uczycieli z Chorwacji, Czech, Rumunii i Słowacji. 
Goście zapoznali się z ze zwyczajami i tradycjami 
związanymi z Bożym Narodzeniem, brali udział w 
niektórych zajęciach szkolnych i dyskutowali na te-
mat dalszej współpracy.

• 21 grudnia w Urzędzie Gminy Osiecznica wójt 
Waldemar Nalazek z okazji 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego uroczyście wręczył Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie i listy gratulacyjne 
przyznane przez prezydenta RP.  Jubileusz złotych 
godów obchodzili: Bronisława i Dariusz Gurianow, 

Wiesława i Zygmunt Parylak, Genowefa i Zdzisław 
Siewiera oraz Zofia i Jerzy Sokołowscy.

• Powiatowy Urząd Pracy podał, że 31 grudnia 
2016 r. w powiecie bolesławieckim było zareje-
strowanych 1852 bezrobotnych (31 grudnia 2015 r. 
liczba ta wynosiła 2375), w tym prawo do zasiłku 
miało 299 bezrobotnych (odpowiednio 410). Licz-
ba bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę pracy 
wynosiła 8 (7), a stopa bezrobocia - 5,9%  (7,5%).

Opracowali: MagdalenaZientara 
i Edmund Maliński

Bolesławiec 2016 r.
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IX Recenzje i omówienia

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Tadeusz Orawiec, Krzysztof Rajczakowski
Z BOLESŁAWIECKIEJ GLINY

WYSTAWA STOWARZYSZENIA GMIN CERAMICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ

Bolesławiec 2016, ss. 112

20 sierpnia 2016 r. w Dziale Ceramiki bole-
sławieckiego Muzeum Ceramiki została otwarta 
wystawa prezentująca wytwórczość 23 zakładów 
ceramicznych działających na terenie  powiatu bo-
lesławieckiego oraz 4 zakładów zajmujących się 
przygotowywaniem i przetwarzaniem lokalnych 
surowców naturalnych na potrzeby przemysłu cera-
micznego. Wystawa ta była pierwszą inicjatywą Sto-
warzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej, które zostało utworzone w 2015 r. Wernisaż 
wystawy odbył się w ramach 22. Bolesławieckiego 
Święta Ceramiki. Wystawa do końca 2018 r. prezen-
towana będzie we Włoszech (Vietri sul Mare, Rzym, 
Ancona, Faenza, Mediolan).

Wystawie towarzyszył polsko-włosko-angielski 
katalog wydany przez Muzeum Ceramiki w Bo-
lesławcu w nakładzie 3000 egzemplarzy. Stanowi 
on prezentację historii zakładów oraz współczesnej 
produkcji zakładów ceramicznych i firm wspierają-
cych przemysł. Katalog jest czytelnie i profesjonalnie 
sporządzoną publikacją podzieloną na trzy części. 

Pierwsza przybliża historię oraz działalność instytu-
cji, stowarzyszeń oraz dorocznych imprez promują-
cych lokalne rzemiosło i przemysł ceramiczny, takich 
jak: Bolesławiecki Ośrodek Kultury - Międzynaro-
dowe Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki, Sto-
warzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej, Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne. Omó-
wiono również Bolesławieckie Święto Ceramiki oraz 
Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski.

W drugiej części znaleźć można prezentację  
zakładów ceramicznych z pięciu gmin powiatu bo-
lesławieckiego, opatrzoną wieloma barwnymi zdję-
ciami wytwarzanych w nich wyrobów dekoracyjnych  
i użytkowych. Trzecia część natomiast pokazuje 
zakłady dostarczające surowce oraz półprodukty 
niezbędne dla przemysłu ceramicznego Zakłady te 
produkują masy lejne i plastyczne oraz obrabiają  
i uszlachetniają materiały ogniotrwałe wykorzysty-
wane do produkcji ceramiki. Dwie ostatnie części za-
wierają również dane adresowe sklepów firmowych 
oraz strony internetowe poszczególnych zakładów. 
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BOLESŁAWIANIE - NIE PRZYBYLI ZNIKĄD
 WOKÓŁ KRAJOBRAZU OSADNICZEGO DOLNEGO ŚLĄSKA

red. Anna Bober-Tubaj, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold
Bolesławiec 2016, ss. 284

Ponadto przy opisach poszczególnych firm podano 
również loga, jakimi sygnowane są produkty.  Ka-
talog zamyka czytelny spis treści grupujący zakła-
dy zgodnie z lokalizacją na terenie poszczególnych 
gmin.  

Katalog stanowi pierwszą obszerną prezentację 
zakładów ceramicznych działających na terenie po-

wiatu bolesławieckiego. To swoisty przewodnik dla 
turystów i potencjalnych klientów zainteresowanych 
bolesławiecka ceramiką. Stanowi on również kom-
pendium wiedzy o aktualnej produkcji kamionki bo-
lesławieckiej.

Barbara Bednarowicz

Proces zakorzeniania się 
obecnych mieszkańców Dolne-
go Śląska, oswojenia zastanego 
krajobrazu kulturowego, spuści-
zny po niemieckich mieszkań-
cach tego regionu umożliwia po 
70 latach od chwili dokonania się 
wielkiej wymiany ludności ko-
lejnym pokoleniom potomków 
przesiedleńców wnikliwie przy-
glądnąć się genezie, przebiego-
wi oraz skutkom powojennych 
procesów, których doświadczy-
ło całe społeczeństwo polskie, 
a społeczność Dolnego Śląska 
w szczególności. Recenzowany 
tom zawiera teksty, które próbu-
ją zobrazować, z perspektywy 
ważnego ośrodka regionalnego, 
jakim był i jest Bolesławiec, 
pierwszy dramatyczny dla nowych osiedleńców 
okres po II wojnie światowej. Z szerszej nieco - dol-
nośląskiej - perspektywy, której w tomie nie zabra-
kło, dostrzegalna jest zarazem typowość i specyfika 
losów tego ośrodka i mieszkańców dorzecza Bobru.

Wśród autorów tekstów zgromadzonych w zbio-
rze są zarówno historycy jak i muzealnicy, archiwiści, 
studenci oraz pasjonaci dziejów lokalnych, co prze-
kłada się na różnorodność i bogactwo sposobów per-
cepcji, analizy i prezentacji poruszanych zagadnień. 

Bezpośrednio do tej wielkiej wędrówki ludów, 
jakiej ziemie nad Odrą, Kwisą, Bobrem oraz Nysą 
Łużycką w połowie dekady lat czterdziestych XX w. 
były areną, nawiązują teksty: Zdzisława Abramo-
wicza, „Repatrianci” czy wysiedleni - poświęcony 

początkom zasiedlania przez 
ludność polską Ziemi Bolesła-
wieckiej w 1945 r. oraz Zyg-
munta Brusiły, Powrót na Dolny 
Śląsk Polaków z dawnej Jugo-
sławii po 1945 r. Uwarunkowa-
nia historyczne - stanowiący nie-
wątpliwie ciekawy przyczynek 
dotyczący reemigracji Polaków 
z terenów Bośni i Hercegowiny. 
Na mozaikę osiedleńczą powia-
tu bolesławieckiego składali się 
również reemigranci z Francji, 
którym krótki, oparty na rela-
cjach i wspomnieniach przyby-
szy z Zachodu, tekst poświęciła 
Kamilla Dudek, Reemigranci  
z Francji w Bolesławcu. 

Swoiste tło, kontekst, a nie-
kiedy punkt wyjścia do porów-

nań stanowią referaty: Piotra Pałysa, poświęcony 
nieudanej próbie „rewitalizacji” w województwie 
dolnośląskim etnikum serbołużyckiego w latach 
1945-1948; Aleksandra Srebrakowskiego dotyczą-
cy sposobu postrzegania odmienności krajobrazu 
naturalnego i kulturowego pozostawianego i zasta-
nego przez przesiedleńców ze Wschodu zwłaszcza 
z Wileńszczyzny; Barbary Techmańskiej przynoszą-
cy - na podstawie źródeł autobiograficznych - próbę 
ukazania motywacji do przesiedlenia się i osiedlenia 
na Dolnym Śląsku różnych grup ludności polskiej; 
Rościsława Żerelika ukazujący procesy wymiany 
ludności w latach 1945-1948 na przykładzie Szcze-
panowa, wsi w pow. średzkim oraz wreszcie Grze-
gorza Straucholda rzucający przemiany ludnościowe  
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w powiecie bolesławieckim na szersze tło osadnictwa 
polskiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych na 
podstawie „Atlasu Ziem Zachodnich”, monumental-
nej pozycji z 1947 r. (pierwsze wydanie: 1946 r.).

Problemom codziennej egzystencji, budowy no-
wego życia w Bolesławcu i Ziemi Bolesławieckiej 
poświęcone są teksty: Anny Bober-Tubaj, dotyczący 
zniszczeń wojennych i powojennych Starego Miasta 
w Bolesławcu, a także koncepcji i procesu rewitali-
zacji i odbudowy tego obszaru miejskiego w latach 
1945-1960; Adama Banieckiego, dotyczący zmian 
w strukturze rolnej w powiecie bolesławieckim po 
1945 r.; Edmunda Malińskiego przedstawiającego 
początki szkolnictwa powszechnego, średniego oraz 
oświaty dla dorosłych i wychowania przedszkolnego 
w powojennym Bolesławcu (1945-1950); Barbary 
Grzybek próbującej scharakteryzować problemy co-
dziennego życia osadników wojskowych w Lubaniu 
na podstawie lektury pisma „Na Straży” z lat 1945-
1946; Krzysztofa Rajczakowskiego poświęconego 
obecności radzieckiej w Bolesławcu w pierwszych 
latach po zakończeniu II wojny światowej. 

W życie i walkę polityczną pierwszych lat powo-
jennych wprowadza bardzo interesujący tekst Kamila 
Frączkiewicza, dotyczący działalności propagando-
wej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robot-
niczej we Wrocławiu podczas referendum ludowego 
w 1946 r. oraz wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
w 1947 r. Istotnym mankamentem jest fakt, że Autor 
skupił się na dokumentach normatywnych - zarzą-
dzeniach i instrukcjach, nie próbując szerzej przyj-
rzeć się realizacji i jej skutkom w rzeczywistości.

Nieznany zupełnie epizod z dziejów przesiedleń-
ców ze wschodu opisał Ivo Łaborewicz przedstawia-
jąc nieudaną próbę utworzenia w latach 1946-1948 
na Dolnym Śląsku struktur Centralnego Związku Re-
patriantów Polskich ze Wschodu.

Kwestiom kształtowania się tożsamości regional-
nej oraz pamięci historycznej powojennych miesz-
kańców Dolnego Śląska poświęconych jest kolej-
nych kilka tekstów. Filip Wolański w krótkim szkicu 
Historycy z misją - wrocławscy badacze przeszłości 
wczesnonowożytnego Śląska w latach 1945-1981. 
Przyczynek do kształtowania tożsamości przez pi-
sarstwo historyczne (W. Czapliński, J.A. Gierowski, 
J. Leszczyński) przybliżył dorobek tych wybitnych 
historyków, którzy współtworzyli fundamenty pol-
skiej myśli historycznej dotyczącej Śląska i Łużyc. 
Joanna Nowosielska-Sobel poruszyła niezwykle 
istotną kwestię niezakończonego jeszcze procesu 

kształtowania się tożsamości wsi dolnośląskiej po 
II wojnie światowej (do 1989 r.), natomiast Leszek 
Ziątkowski podjął próbę przedstawienia podstawo-
wych części składowych pamięci historycznej o ży-
dowskiej ludności Dolnego Śląska. Agata Bojanow-
ska przedstawiła kwestię tworzenia miejsc pamięci 
w Bolesławcu po 1945 r. przez Armię Czerwoną oraz 
ludność polską. Ta ostatnia odwoływała się do histo-
rii Polski, a po 1989 r. również do niemieckiej prze-
szłości regionu, wcześniej skutecznie zacieranej. 
Koresponduje z tym tekst Jerzego Zielińskiego, któ-
ry scharakteryzował znaczenie realizowanych przez 
samorząd miasta po 1989 r. projektów historycznych 
dla budowania tożsamości lokalnej mieszkańców 
Bolesławca.

Kolejna grupa tekstów ogniskuje się wokół hi-
storii regionu, dokumentując i przywołując zjawiska 
i procesy wskazujące na różnorodność, bogactwo  
i wielokulturowość oblicza Dolnego Śląska na prze-
strzeni dziejów. Dariusz Przybytek zanalizował mapy 
osadnicze Dolnego Śląska z okresu nowożytnego, 
będące znakomitym źródłem do badań nad historią 
osadnictwa jako elementu studiów nad krajobrazem 
kulturowym danego regionu. Grzegorz Sobel skupił 
się na zagranicznych inspiracjach gastronomicznych 
na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu od czasów nowo-
żytnych po koniec XIX w. Natalia Maria Kotrys opi-
sała losy koncepcji stworzenia specjalnego osiedla 
dla chorych na gruźlicę we wrocławskich Praczach 
Odrzańskich w 1929 r., a Kamilla Jasińska zanalizo-
wała motywację przybycia i skład pierwszych pra-
cowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego 
w latach 1945-1946. 

Problematyce współczesnej poświęcona jest war-
tościowa analiza współpracy Bolesławca z miastami 
partnerskimi autorstwa Rafała Nowakowskiego. 

Charakter świadectwa dokumentującego spo-
łeczną aktywność mieszkańców Bolesławca i Ziemi 
Bolesławieckiej na polu pielęgnowania tradycji mają 
teksty: Barbary Smoleńskiej, Towarzystwo Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich; 
Haliny Waniak, Stowarzyszenie Reemigrantów z Bo-
śni, ich Potomków oraz Przyjaciół; Marii Niemczuk, 
Bolesławieckie Koło Związku Sybiraków; Barbary 
Schutty i Joanny Wolskiej-Zielińskiej, „Na tej ziemi 
znaleźli nowy świat…” Wernisaż fotografii autorstwa 
Barbary Schutty i Grzegorza Jankowskiego, Bolesła-
wieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6 Pułku 
Ułanów Kaniowskich.

Dopełnieniem tego różnorodnego tomu - łączą-



219

cego przeszłość odległą z pamięcią ostatnich trzech 
pokoleń i chwilą bieżącą są dwa teksty poświęcone 
twórczości poetyckiej i związkom z Ziemią Dolno-
śląską: Jana Owczarka (autorstwa Angeliki Perz)  
i Tadeusza Różewicza (autorstwa Marty Łobacz).

Omawiany tom w najlepszy z możliwych sposo-
bów dokumentuje nie tylko osiągnięcia naukowe sto-
licy regionu - Wrocławia, ale także znakomicie od-
daje żywy puls i wzmożoną aktywność intelektualną 

innych ośrodków Dolnego Śląska. W tym w wielkiej 
mierze Bolesławca. Teksty w nim zamieszczone po-
głębiają dorobek i wiedzę na temat przeszłości lokal-
nych małych Ojczyzn, ziemi rodzinnej potomków 
osiedleńców przybyłych tu w drugiej połowie lat 
czterdziestych XX w.

Grzegorz Hryciuk 

Jan Paździora
PRZED WIELKĄ MIEDZIĄ

Bolesławiec 2016, ss. 48

Omawiana publikacja ukazała 
się w dość nietypowym rozmia-
rze A-4, zatem nieco zwodnicza 
jest jej - w konsekwencji - ob-
jętość wynosząca 50. stron. Jan 
Paździora jest autorem, którego 
na łamach „Rocznika Bolesła-
wieckiego” nie trzeba przedsta-
wiać. Jednak przypomnę, iż au-
tor od lat regularnie dostarcza na 
rynek wydawniczy opracowania 
dotyczące starego i nowego za-
głębia miedziowego na Dolnym 
Śląsku, jak też i innych form 
aktywności społecznej na tym 
terenie (por. tegoż autora: Bole-
sławiecki Klub Sportowy, Bo-
lesławiec 2005, ss. 96; Kronika 
bolesławieckiego SLD, Bolesła-
wiec 2008, ss. 75; Polska miedź 
1945-2010, Żary 2011, ss. 232).

Obecnie opracowane dotyczy dziejów dolnoślą-
skiego zagłębia miedziowego przed eksplozywnym 
odkryciem sprzed równo lat sześćdziesięciu. Z tą 
tematyką, sprzed odkrycia inżyniera Wyżykowskie-
go, zetknąłem się osobiście w początkach lat 80. XX 
wieku, gdy zaczęła się moja bolesławiecka przygo-
da. Wtedy dowiedziałem się od mej bliskiej kole-
żanki, jeszcze ze studiów, Joli Banieckiej, że pracuje  
w szkole średniej kształcącej specjalistów w zakresie 
górnictwa miedziowego. Jako ówcześnie kompletny 
laik nie mogłem zrozumieć, dlaczego akurat w Bole-
sławcu znajdowała się placówka oświatowa o takim 
profilu. Już teraz wiem, że w centrum tzw. starego 

zagłębia miedziowego w 1951 r. 
w Bolesławcu powołano Za-
sadniczą Szkołę Górnictwa Rud 
i Technikum Górnictwa Rud. 
Po różnych kolejach losu tego 
kształcenia w 1972 r. szkołom 
tym nadano formę organizacyj-
ną Zespołu Szkół Górniczych 
Kombinatu Górniczo-Hutnicze-
go Miedzi, który w 1981 r. otrzy-
mał imię Ignacego Domeyki,  
a w 1994 r. został przekształcony 
w Zespół szkół Elektronicznych 
im. I. Domeyki. 

Jan Paździora w zwięzłym 
wywodzie przypomniał jeszcze 
przedwojenne dzieje wydoby-
wania miedzi na Dolnym Śląsku, 
poczynając od średniowiecznej 
kopalni Miedzianka w rejonie 

Jeleniej Góry. Jednak niemal współczesne nam dol-
nośląskie zagłębie zaistniało tak naprawdę w pierw-
szej połowie minionego stulecia. W 1945 r. ziemie te 
weszły w skład Rzeczypospolitej Polskiej. Komuni-
styczne władze państwowe z tzw. dobrodziejstwem 
inwentarza, nie oglądając (jeszcze wówczas) na kwe-
stie ideologiczne - w dobrym rozumieniu polskiej 
racji (i potrzeby) stanu - wykorzystały przedwojen-
ne kadry dla szybkiego podjęcia wydobycia miedzi  
w starym zagłębiu.  Choć nie jest to sprawa zupełnie 
zamknięta. Stare/nowe kopalnie jeszcze mogą być 
uruchomione… Jan Paździora, myślę że bardzo pro-
roczo, w swym opracowaniu dużo miejsca poświecił 
idei zupełnie nowej kopalni Bolesławiec.
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Krzysztof Rajczakowski, Agata Bojanowska, 
Anna Bober-Tubaj

70 LAT CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
W BOLESŁAWCU 1946-2016

 Bolesławiec 2016, ss. 72

Pracownicy Muzeum Cera-
miki w Bolesławcu przygotowali 
- na zlecenie miejscowego Cechu 
Rzemiosł Różnych - kilkudzie-
sięciostronicowe opracowanie 
stanowiące resume wiedzy o ist-
niejącym już 70 lat (od 1945 r.)  
stowarzyszeniu tak zwanej  
w czasach realnego socjalizmu 
„prywatnej inicjatywy”. Dwie 
absolwentki historii sztuki Anna 
Bober-Tubaj i Agata Bojanow-
ska oraz historyk Krzysztof Raj-
czakowski zaproponowali małą 
„encyklopedię” historii i form 
aktywności na ogół drobnych 
przedsiębiorców, bez których pro-
duktów bardzo często dużo trud-
niej byłoby przełamywać pułapki 
codziennej egzystencji. 

Książka została zaopatrzo-
na (s. 3) w loga mnogich in-
stytucji - na czele z Urzędem 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, które ob-
jęły mecenat nad jubileuszem 
70-lecia. Bardzo cieszy wykaz 
lokalnych samorządów, któ-
re poczuły się w obowiązku  
i na siłach, by wesprzeć jubile-
usz, jak i liczny spis sponsorów 
tejże okoliczności. Obie te infor-
macje dowodzą, że Polska i jej 
gospodarka to nie tylko Warsza-
wa i dyrektywy kierownictw par-
tii politycznych, ale że to także  
- i chyba przede wszystkim - od-
dolne, regionalne („prowincjo-
nalne”) inicjatywy społeczne. 

Wchodząc na moment  

Obok dziejów instytucjonalnych przedsiębiorstw 
wydobywających miedź, J. Paździora przypomniał - 
odpowiednio ilustrując - obiekty techniczne służące 
zagłębiu (np. kolejka linowa). Nawiązując do swej 
wcześniej publikacji w „Roczniku Bolesławieckim” 
autor przypomniał tragiczną katastrofę w Iwinach. 
Jako zawodowy archiwista nawet nie podejmę się 
komentowania (by nie używać sformułowań „ko-
lokwialnych”) decyzji o bezdusznym zbrakowaniu 
dokumentów o tej tragedii i przeznaczeniu ich do  
likwidacji.

Kolejną część opracowania zajmują biogramy  
(i odautorskie komentarze) związanych z wydoby-
ciem w starym zagłębiu miedzi kluczowych oso-
bowości: Tadeusza Zastawnika (przypomnianego  
w latach ostatnich w dysertacji doktorskiej Barbary 
Folty), Arkadiusza Tobolskiego (jak napisał J. Paź-
dziora: „człowieka, który odtopił kopalnię Konrad”), 
Władysława Lubocha, Józefa Szczerby (niezmor-
dowanego działacza także sportowego, który okupił 

swe zawodowe i pozazawodowe pasje przedwczesną 
śmiercią w służbowym aucie).

W ostatniej części publikacji znajduje się osobiste 
wspomnienie samego Jana Paździory. Przypomnienie 
jego drogi życiowej od dzieciństwa do znaczących 
stanowisk w dolnośląskim zagłębiu miedziowym,  
i do pozycji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Bolesławcu. 

Opracowanie zostało zaopatrzone w kalendarium 
ważniejszych wydarzeń starego zagłębia miedzio-
wego. Uważam, iż omówiona publikacja wnosi do 
naszej wiedzy wielki zasób informacji. Życzę PT 
Autorowi, by częstował nas kolejnymi swymi roz-
prawami.

Pragnę gorąco podziękować Pani Profesor Jolancie 
Banieckiej z Zespołu Szkół Elektronicznych w Bole-
sławcu za pomoc w zdobyciu cennych dla powyższe-
go omówienia informacji.

Grzegorz Strauchold
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w kwestie techniczne, pragnę zauważyć, iż tzw. 
strona techniczno-wydawnicza została - zaskaku-
jąco - umiejscowiona na ostatniej stronie książki 
(s. 72). Tamże zostali wymienieni autorzy oma-
wianego opracowania. Być może jest to przy-
padek, ale jeśli umiejscowienie tej strony było  
z góry zamierzone na końcu opracowania, to nie kry-
ję, iż bardzo mnie to zaniepokoiło. Podobnie, jak to, 
iż na stronie tytułowej autorzy recenzowanego tomu 
nie zostali w ogóle wskazani.

Zasadnicza treść studium została poprzedzona 
przez okolicznościowe wypowiedzi: marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego 
(notabene przez lata związanego z Bolesławcem), 
prezydenta Bolesławca Piotra Romana, starosty bole-
sławieckiego Dariusza Kwaśniewskiego i członków 
Zarządu oraz kierownictwa Cechu Rzemiosł Róż-
nych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu.

Układ treści omawianej książki jest logiczny. Pierw-
szy merytoryczny tekst zawiera historię - z lat tuż po-
wojennych (1945-1948) - instytucji skupiającej w po-
wiecie bolesławieckim tworzone od zera rzemiosło  
i kupiectwo. Omalże wzruszająco wygląda pla-
kat z 1946 r. o zwołaniu zebrania miejscowych 
rzemieślników. Napisany na poniemieckiej ma-
szynie, bez polskich fontów… Sam w sobie ten 
dokument jest swoistym signum temporis. Wzru-
szające są fotografie z tamtego okresu przedsta-
wiające pionierów bolesławieckiego rzemiosła, 
nigdy chyba niepublikowane i nikomu prawie 
nieznane. A przecież są one świadectwem bu-
dowania normalności po wojennym koszmarze,  
w jakże obcym krajobrazie fizycznym i psychicznym.

Idąc rytem chronologiczno-problemowym au-
torzy książki opisali dzieje cechu wędliniarzy i rze-
miosł różnych na przestrzeni dekad tzw. realnego 
socjalizmu (1948-1989). Znowuż i tutaj czytelnik 
ma do czynienia z mnogimi informacjami, datami, 
nazwiskami, reprodukcjami fotografii i dokumen-
tów „z epoki”. Z otchłani minionych dziesięcioleci 
zostały przywołane i udostępnione współczesnym 
czytelnikom historie już dawno minione. A przecież 
składające się na dzieje polskiej obecności, polskie-
go rzemiosła na ziemiach włączonych do Polski  
w 1945 r. Raz jeszcze podkreślę, jak wielką warto-
ścią tomu są reprodukowane fotografie i dokumenty. 
Konterfekty, które pokazują, jak to się wtedy „ro-
biło”. Stroje, moda, ubrania itd. itp. Szkoda, że na  
s. 35 autorzy nie spróbowali - chociażby szacunkowo 
- określić, kiedy powstały reprodukowane fotografie. 

Warto byłoby nawet i napisać, iż daty i okoliczności 
ich powstania są obecnie nie do ustalenia. Zarazem 
bardzo się cieszę, iż w omawianej publikacji przypo-
mniano zasługi niestrudzonego tropiciela powojennej 
bolesławieckiej historii - Pawła Śliwki, który kilka 
dekad temu wydał opracowanie na rocznicę 40-lecia 
bolesławieckiego rzemiosła (s. 36). Nie byłbym sobą, 
gdybym wścibsko nie zapytał, na podstawie jakich to 
materiałów archiwalnych (i gdzie się znajdujących) 
powstała tabela (s. 37.) ilustrująca działalność szko-
leniową Cechu.

Kolejny esej tyczy się funkcjonowania Cechu 
Rzemiosł Różnych w dekadzie 1989-1999. Dla tego 
okresu w narracji fotografie i ilustracje statystyczne 
są już kolorowe. W związku z podpisem pod tabe-
lą na s. 41 mam podobne zapytanie, jak na końcu 
poprzedniego akapitu… Może też warto byłoby we 
wstępie wskazać powody, dla których wprowadzono 
do narracji cezurę 1999 r.

Dopełnieniem powyższego eseju jest tekst tyczą-
cy działalności społecznej i socjalnej Cechu do roku 
1999. To ważny ustęp, wszak cechy już od swego za-
rania w średniowieczu zajmowały się działalnością 
dobroczynną (socjalną) skierowaną ku grupom, które 
nie radziły sobie same i potrzebowały pomocy. 

Ostatni w recenzowanej książce ustęp narracyjny 
zawiera historię Cechu w latach 1999-2016. Został 
on zatem „doprowadzony” do dni niemal ostatnich. 
Jest to już - fachowo pisząc - historia najnowsza,  
a nawet „współczesna”. Opowieść pokazująca zna-
czenie rzemiosła i jego - co daj Boże - dobre perspek-
tywy na przyszłe lata. 

Dla optymalnego opisania dziejów i prac Cechu 
opracowanie zaopatrzono w aneksy - uzupełnienia 
narracji. Zawierają one szereg ważnych informacji 
statystyczno-personalnych.

Recenzowana publikacja pokazuje wyraźnie, jak 
wiele jeszcze pól społecznej aktywności bolesławian 
po 1945 r. wymaga swych dziejopisów. Jak wiele  
z nich jeszcze nie opisano, nie zanalizowano i nie zi-
lustrowano. Aż się prosi, by zaproponować opisanie 
tych spraw w planowanym, zupełnie nowym, kom-
pletnym opracowaniu o dziejach miasta Bolesławiec 
i powiatu bolesławieckiego w okresie po II wojnie 
światowej.

 
Grzegorz Strauchold
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WYDZIERAJĄC PUSZCZY ZIEMIĘ ...
WSPOMNIENIA BOLESŁAWIECKICH REEMIGRANTÓW Z JUGOSŁAWII

pod redakcją Grzegorza Straucholda 
Bolesławiec 2016, ss. 238

Odkrywanie przeszłości swoje-
go miejsca narodzin czy zamiesz-
kania to jeden z podstawowych 
warunków budowania tożsamości 
człowieka w środowisku małej oj-
czyzny. Jeśli na to nałoży się jesz-
cze aktywność popularyzatorską 
i wyjście z tą wiedzą do lokalnej 
społeczności, to możemy w tym 
przypadku już mówić o swoistej 
pedagogice społecznej. Wiedzę o 
historii odkrywać można przy po-
mocy podręczników i książek oraz 
wykładów profesorów i nauczycie-
li, którzy z wysokości katedry wi-
dzą może więcej i dokładniej. Jest 
jednak i taki sposób wypełniający 
nie tylko głód wiedzy, ale również odnoszący się do 
emocji, które mocniej, niż wszystkie naukowe wy-
wody pogłębiają związki człowieka ze swoją małą 
ojczyzną. Mowa tu o osobistym zaangażowaniu się 
w poszukiwanie śladów przeszłości, ich archiwizo-
wanie i popularyzowanie, czyli uprawianie „historii 
lokalnej”, a przez to uczynienie jej bliższą społecz-
ności regionu. Tak odkrywana przeszłość miejsca, 
która indywidualizuje na poziomie miasta czy wsi 
tzw. wielkie wydarzenia historyczne, ukazuje małą 
ojczyznę jako swoisty fenomen społeczny, kulturowy 
i mentalny, gdzie współczesność przez tradycję wiąże 
się z przeszłością.

Takiej to właśnie jakże oryginalnej formule mie-
rzenia się z historią hołduje bolesławiecka seria 
wydawnicza zatytułowana „Ocalić od zapomnie-
nia”. Koncentruje się ona głównie na problematyce 
osadników, którzy przybyli tu z różnych stron Polski  
i świata po II wojnie światowej. Poprzednie publika-
cje poświęcone były Sybirakom (2013 r.), Kresowia-
nom (2014 r.) i reemigrantom z Francji (2015 r.).

Czwarty tom dotyczy historii najliczniejszej gru-
py osadniczej przybyłej na Ziemię Bolesławiecką  
z Bałkanów. Zatytułowany „Wydzierając puszczy 
ziemię… Wspomnienia bolesławieckich reemigran-
tów z Jugosławii”, pod redakcją naukową prof. zw. 
dr hab. Grzegorza Straucholda z Instytutu Historycz-

nego Uniwersytetu Wrocławskiego 
(autor wstępu), przy współpracy 
zespołu redakcyjnego: Agaty Bo-
janowskiej, Ewy Ołenicz-Bernac-
kiej, Anny Puk i Ewy Szajwaj uka-
zał się  w 2016 r. Publikacja została 
wydana przez Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu na zlecenie Gmi-
ny Miejskiej Bolesławiec. Obok 
wspomnianych instytucji w pra-
cach nad przygotowaniem książki 
brało udział Gimnazjum Samorzą-
dowe nr 2 im. Polaków Zesłanych 
na Sybir w Bolesławcu oraz Sto-
warzyszenie Reemigrantów z Bo-
śni, ich Potomków oraz Przyjaciół 
w Bolesławcu.

Omawiany tom zawiera 89 biogramów osadni-
ków, stanowiąc oryginalne zbiorowe portrety ludzi, 
których indywidualne losy wyznaczyła wielka histo-
ria. Są ze wszech miar ważną dla lokalnej społeczno-
ści dokumentacją. W tych krótkich, ale jakże esencjo-
nalnych wiedzą i emocjami opowieściach kryją się 
dzieje ludzi, którzy wpłynęli swoją bytnością i dzia-
łaniami na współczesny ogląd Ziemi Bolesławiec-
kiej. Biogramy opatrzone zostały bogatą ikonografią  
w formie fotografii pochodzących z prywatnych 
zbiorów ich bohaterów ukazujących obok scen z ży-
cia codziennego również dokumenty.

Ogromny walor publikacji zasadza się również na 
jej współautorach, którzy nie tylko zbierali materiał 
źródłowy dla stworzenia biogramów, ale go również 
opracowywali. Wydawnictwo nie mogłoby powstać 
bez 13 nauczycieli i 91 uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Szczególnie dla wspomnia-
nych tu młodych ludzi czas poświęcony na pracę nad 
książką był jakże bardzo oryginalną lekcją historii, 
która może na dłużej zapadnie im w pamięci, niż nie-
skończone ciągi dat i wydarzeń z podręcznikowych 
kart. Zaproponowane przez pomysłodawców publi-
kacji żywe spotkanie z przeszłością to inicjatywa, 
która winna być naśladowana również przez inne 
miejscowości Dolnego Śląska.

Wydawnictwo nie mogłoby ukazać się bez ogrom-
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nego zaangażowania Haliny Waniak i członków Sto-
warzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków 
i Przyjaciół oraz dyrektor Muzeum Ceramiki Anny 
Bober-Tubaj.

Polecając uwadze wspomnianą publikację warto 

w tym miejscu przytoczyć jakże ważne słowa pre-
zydenta Bolesławca Piotra Romana: „[…] udało się 
ocalić od zapomnienia kolejny ważny fragment na-
szej lokalnej historii”.

     Joanna Nowosielska-Sobel            

Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Kamilla Dudek, Krzysztof Rajczakowski
SKĄD PRZYBYLIŚMY?

 BOLESŁAWIECCY OSADNICY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Bolesławiec 2016, ss. 20.

 W bolesławieckim Muzeum Ceramiki w maju-
-czerwcu 2016 miała miejsce wystawa pn. „Skąd 
przybyliśmy? Bolesławieccy osadnicy w latach 
40. i 50 XX w.” Została ona zorganizowana przez 
Gminę Miejską Bolesławiec i Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu przy współpracy szeregu instytucji  
i organizacji społecznych pieczołowicie wymienio-
nych na przedostatniej stronie publikacji. Zespół 
autorsko-redakcyjno-wy-
dawniczy pod wodzą Anny 
Bober-Tubaj przygotował 
obfitą w ilustracje ekspo-
zycję przypominającą za-
wiłe, dramatyczne - cza-
sami i tragiczne - ścieżki, 
które zawiodły na ziemie 
bolesławiecką osadników  
z różnych części Polski  
i Europy. 

Jakże symbolicznie, 
biednie, ale i godnie pre-
zentuje się treść strony 
tytułowej opracowania 
ukazująca klasyczny dla 
owych czasów wóz drabiniasty na drewnianych, 
„twardych” kołach. Wystawa przeminęła, ale na 
szczęście pozostało po niej opracowanie utrwalające 
jej zawartość.  Treść zawierającą się symbolicznie  
w słowach Tadeusza Szafrana, przytoczonych w sło-
wie wstępnym przez prezydenta Bolesławca Piotra 
Romana: „pomimo, że »Jugosławianie« trzymali się 
razem i mówili w jednym kącie fabryki po serbsku, 
»Francuzi« w drugim kącie po francusku, Polacy zaś 
ze starej Polski oczywiście po polsku, to jednak nigdy 
nie było jakichkolwiek zatargów na tle politycznym 
bądź społecznym”. Przytoczony osąd zapewne jest 
nieco idealistyczny, niemożliwe było „docieranie” 
bez jakichkolwiek kontrowersji Polaków z przeróż-
nych kątów Europy, ale też zachowane archiwalia  
i relacje uczestników tamtych wydarzeń nie odnoto-

wują jakiś pogłębionych konfliktów. Pomimo, iż rze-
czywiście na ziemi bolesławieckiej zamieszkiwały 
przeróżne grupy świeżych osadników.

W omawianym wydawnictwie podano, iż w koń-
cu 1950 r. na około 40.000 mieszkańców tych tere-
nów ponad 11 000 pochodziło z tzw. starej Polski 
(terenów, które byłych w granicach Rzeczypospolitej 
Polskiej przed 1939 r. i po 1945 r.), około 10 000 przy-

było z utraconych na rzecz 
Związku Radzieckiego kre-
sów wschodnich, niemal 
18 000 dotarło z różnych 
okolic Europy, a przede 
wszystkim z ówczesnej 
Jugosławii (Bośni) i Fran-
cji. Dla tej masy ludzkiej 
podstawowymi „metropo-
liami” miejskimi był Bo-
lesławiec i Nowogrodziec. 
Naturalnie, większość  
z przybyłych osiedliła się 
na terenach wiejskich, co 
było związane z ich sposo-
bami na życie praktykowa-

nymi przed wybuchem II wojny światowej.
W omawianym wydawnictwie bardzo cenna 

jest mapa Ziemi Bolesławieckiej w opracowaniu 
Leona Piątkowskiego z 1968 r. Zilustrowała ona czy-
telnie zasiedlenie tego terenu przez różne, polskie 
grupy osadnicze w latach 1946-1950. Przyznam, że 
nie znałem tego dzieła, jakże przydanego dla pozna-
wania dziejów najnowszych tej ziemi po II wojnie 
światowej. Notabene warto byłoby podać, czy mapa 
ta była gdziekolwiek publikowana (a najpewniej 
była) i gdzie ona się znajduje. 

Broszura towarzysząca wystawie wypełniona jest 
pokrótką charakterystyką grup osadniczych przy-
bywających na włączone do Polski w 1945 r. tere-
ny. Naturalnie ze wskazaniem na Bolesławiec i jego 
„okolice”. Treść wypełniona jest charakterystykami 
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poszczególnych grup osadniczych, statystykami 
demograficznymi z tamtych czasów, ale i licznymi 
archiwalnymi fotografiami (bardzo zresztą unikal-
nymi) ilustrującymi realia pierwszych powojen-
nych lat. Gdy oglądam te artefakty, przypomina mi 
się epizod ze słynnego filmu angielskiego „Stowa-
rzyszenie umarłych poetów” z niezapomnianą rolą  
R. Wiliamsa. Gdy oglądaniu archaicznych fotografii  
z zeszłego wieku towarzyszy konstatacja, iż wszy-
scy je wypełniający już nie żyją. W odniesieniu do 
realiów bolesławieckich, zapewne choć kilka utrwa-

lonych jako dzieci postaci z zeszłego stulecia jeszcze 
żyje. Niemniej, są oni - nolens volens - ostańcami 
czasów, które przeminęły. Lecz zarazem są oni i ich 
już nieżyjący przodkowie - jak to mówią Niemcy - 
„Gruntlage” współczesnej nam bolesławieckiej spo-
łeczności. To ich trudne losy i ciężka przez dziesię-
ciolecia praca dała podwaliny pod obecną - oby jak 
najdłuższą - pomyślność Bolesławca i Ziemi Bolesła-
wieckiej. 
                                                                                                                   

Grzegorz Strauchold

UMIEMY KORZYSTAĆ Z MARZEŃ.
20 LAT BOLESŁAWIECKIEGO KLUBU AMAZONEK

red. Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Anna Puk, Krzysztof Rajczakowski
Bolesławiec 2016, ss. 44

Z okazji jubileuszu 20-lecia 
Bolesławieckiego Klubu Amazo-
nek wydana została niewielka pu-
blikacja towarzysząca obchodom, 
które miały miejsce 17 czerwca 
2016 r. w sali kina Forum w Bo-
lesławcu. Choć przy pierwszym 
kontakcie wydaje się niepozorna, 
kryje ciekawą treść.  Na czter-
dziestu kilku stronach udało się 
zawrzeć całą moc uczuć, przeżyć  
i emocji.

Pierwsza część publikacji jest 
typowa dla tego typu wydawnictw o charakterze 
jubileuszowym - zawiera opis dziejów klubu wraz 
ze zdjęciami archiwalnymi oraz wykaz obecnych 
członków BKA. Część druga jest mniej oczywista, 
niebanalna. Pod względem treści to swoisty prezent-
-niespodzianka dla niezrównanych członkiń Bole-
sławieckiego Klubu Amazonek od szerokiego grona 
przyjaciół, współpracowników i wydawcy.

Na kilkunastu stronicach umieszczono ciepłe, 
wzruszające listy z życzeniami. Teksty chwytają za 
serce, są trafne, zawierają osobiste wyznania, co czyni 
je jeszcze bardziej wartościowymi. Są niewątpliwym 
dowodem sympatii, ale także wielkiego uznania dla 
pracy członkiń i Zarządu BKA (podobnie, jak długa 
lista sponsorów i darczyńców umieszczona na końcu 
wydawnictwa). W tej części publikacji zaprezento-
wano także efekty interesującego projektu, którego 
pomysłodawczyniami były członkinie Klubu z pre-
zes Władysławą Kotlarek i wiceprezes Teresą Śliwiń-

ską na czele. Szesnaście Amazo-
nek zdecydowało się wziąć udział 
w sesji fotograficznej, autorstwa 
Grzegorza Matoryna. Panie: Wła-
dysława Kotlarek, Teresa Śliwiń-
ska, Irena Malinowska, Krystyna 
Rogojś, Teresa Dębińska, Joanna 
Kędzierska, Jolanta Kozina, Bar-
bara Krysa, Alicja Krzyśko, Boże-
na Kulczycka, Czesława Lewiń-
ska, Barbara Orłowska, Renata 
Pankowska, Violetta Stelmaszek, 
Anna Szlachta i Wanda Wysocka, 

przebrane w historyczne stroje pozowały na tle zabyt-
ków Bolesławca. W ten sposób powstał szereg wy-
jątkowych zdjęć, które zaprezentowano w publikacji, 
ale też pokazano na wystawie w hallu kina Forum oraz  
w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu. Koordy-
natorem projektu było Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu.

Dodatkowym walorem publikacji jest szata gra-
ficzna, projektu Przemka Muszyńskiego. Lekka, ko-
bieca, kwiatowa, podkreślającą charakter wydawnic-
twa, ale nienarzucającą się.  

„Umiemy korzystać z marzeń. 20 lat Bolesławiec-
kiego Klubu Amazonek” to publikacja niezwykła, bo 
niezwykłe są bohaterki, dla których powstała. Człon-
kinie Bolesławieckiego Klubu Amazonek to kobiety 
o wielkim sercu, silne, energiczne, posiadające szcze-
gólną wrażliwość.  

Monika Czarnota
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Tomasz Jacek Lis
Z BOŚNI DO POLSKI. EDYCJA ŹRÓDŁOWA DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH 

REEMIGRACJI POLAKÓW Z BOŚNI I HERCEGOWINY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Bolesławiec 2016, ss. 178

W 70-lecie przyjazdu Polaków z Jugosławii do 
Polski w Bolesławcu podjęto wiele działań upamięt-
niających to wydarzenie. Jednym z nich było wyda-
nie książki przygotowanej przez T.J. Lisa. 

Omawiana publikacja przedstawia tło historyczne 
i zawiera dokumenty z lat 1945-1946 dotyczące re-
emigracji Polaków z Bośni i Hercegowiny do Polski 
oraz krótkie notki o najważniejszych osobach zaan-
gażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. 

W części „Tło historyczne” autor przedsta-
wia okoliczności, które spowodowały, że kilkana-
ście tysięcy Polaków mieszkających od półwiecza  
w Jugosławii zdecydowało się na przyjazd do Polski, 
przygotowania i przeprowadzenie akcji repatriacyj-
nej oraz organizację przyjazdu. Koncentruje się przy 
tym na problemach, jakie wystąpiły z wyżywieniem, 
opieką medyczną, finansowaniem, ochroną transpor-
tów i rozbieżnościami w kwestii interpretacji uzgod-
nień w sprawie wywozu nieruchomości i zwierząt 
domowych pomiędzy stroną polską i jugosłowiańską. 
Ta dobrze udokumentowane źródłowo część książki 
zawiera wiele informacji dotyczących repatriacji. 

Jest tu jednak błąd w wyrażeniu „...powstały  
w grudniu 1944 roku Tymczasowy Rząd Jedno-
ści Narodowej (TRJN)...” (s. 11). Rząd ten powstał 
bowiem później - w wyniku realizacji postanowień 
konferencji krymskiej w trakcie narady moskiewskiej 
trwającej od 17 do 21 czerwca 1945 r., a formalnie 
został powołany przez Krajową Radę Narodową 28 
czerwca 1945 r.

Wśród dokumentów zamieszczonych w części 
źródłowej przeważają noty, komunikaty, raporty  
i sprawozdania Polskiej Misji Repatriacyjnej w Ju-
gosławii kierowane do władz polskich i jugosłowiań-
skich. Dokumenty te zawierają wiele szczegółów  
o akcji repatriacyjnej. Mogą one stanowić wartościo-
wy materiał dla wszystkich zainteresowanych tą pro-
blematyką, a także dla osób podejmujących badania 
naukowe w tym zakresie.

Szkoda, że brakuje tu dwóch dokumentów (któ-
re autor zna, gdyż powołuje się na nie i cytuje je  
w różnych miejscach tej książki) mających zasadni-
cze znaczenie:

1. Memorandum delegacji Polaków z Jugosławii 
dla reemigracji obywateli polskich, które zostało zło-
żone rządowi polskiemu 20 października 1945 r.

2. Układu o przesiedleniu, podpisanego 2 stycznia 
1946 r. przez polski Tymczasowy Rząd Jedności Na-
rodowej z rządem Federacyjnej Ludowej Republiki 
Jugosławii.

Zapewne przez nieuwagę na s. 107 i s. 108 za-
mieszczono ten sam dokument - pismo Polskiej Misji 
Repatriacyjnej w Jugosławii z 30 maja 1956 r. (mimo 
odmiennych określeń w nagłówku i w wykazie doku-
mentów).  Zatem ilość dokumentów źródłowych wy-
nosi 74, a nie 75 jak wynika z numeracji w książce.

Te mankamenty należałoby wyeliminować  
w przypadku kolejnych wydań tej wartościowej pu-
blikacji.

Edmund Maliński      
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Z ZACHWYTU NAD ŚWIATEM
TWÓRCZOŚĆ MIECZYSŁAWA KOZŁOWSKIEGO

red. Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska, Barbara Glinkowska, Anna Puk
Bolesławiec 2016, ss. 36

Katalog „Z zachwytu nad światem” prezentują-
cy twórczość bolesławieckiego artysty Mieczysława 
Kozłowskiego (1949-2015) towarzyszył ekspozycji 
prezentowanej w bolesławieckim Muzeum. Komi-
sarzem wystawy była żona artysty Janina Bany-Ko-
złowska. Tytuł katalogu nawiązuje do słów artysty, 
który inspiracji poszukiwał w otaczającym go świe-
cie. W publikacji obok biografii oraz zdjęć prac ma-
larskich, rysunków, grafik i kafli ceramicznych, za-
mieszczono informacje dotyczące innych dziedzin 
zainteresowań Mieczysława Kozłowskiego, takich 
jak projektowanie dekoracji wyrobów ceramicznych, 
znaków firmowych i logotypów. Artysta był również 
autorem malarskich kompozycji wielkoformato-
wych, m.in. ogromnego wizerunku uskrzydlonego 
konia w klubie „Pegaz” oraz sześciu murali - malo-
wideł architektonicznych usytuowanych w miejskiej 
przestrzeni Bolesławca. Interesowała go też grafika 
komputerowa oraz fotografia.

W publikacji rzetelnie i profesjonalnie opraco-
wano dokonania artysty z uwzględnieniem wystaw 
indywidualnych i zbiorowych prezentowanych  
w Polsce i za granicą. Oprócz dorobku artystycznego 
przedstawiono również zdjęcia z rodzinnego archi-
wum artysty oraz opublikowano krótkie wspomnie-

nia jego przyjaciół oraz współpracowników: Marii 
Adydan, Romana Czeskiego, Jana Domaradzkiego, 
Elwiry i Kazimierza Gołębiowskich, Krystyny Jusz-
kiewicz, Lesława Kasprzyckiego, Janusza Moniatowi-
cza, Bogusławy i Stanisława Napiórkowskich, Haliny 
i Wiktora Sędzińskich, Jany Trawniczek oraz dyrekcji  
i pracowników Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Prezentowane na wystawie i w katalogu prace 
zostały wypożyczone ze zbiorów rodziny artysty 
oraz z kolekcji prywatnych: Krystyny i Krzysztofa 
Gallasów, Danuty i Adolfa Gryców, Małgorzaty i Pa-
tryka Gryców, Reginy i Jana Haniszewskich, Małgo-
rzaty i Jerzego Klementowiczów, Wiolety i Daniela  
Obleszczuków, Elżbiety i Jana Ośko, Marii i Jana 
Leona Stasiaków, Ireny i Karola Stasików, Krystyny  
i Stanisława Szypulskich, Anny i Sławomira Tubaj.

Wydana przez bolesławieckie Muzeum publi-
kacja stanowi jak dotąd najpełniejszy katalog prac 
Mieczysława Kozłowskiego. Z jednej strony ukazuje 
wszechstronność jego zainteresowań i kunszt arty-
styczny, z drugiej poprzez wspomnienia przyjaciół 
wiernie oddaje obraz wrażliwego, wspaniałego czło-
wieka. 

Barbara Bednarowicz
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Barbara Delimat
PRZYGODY KRASNALA KICHUSIA

 Bolesławiec, ss. 14

„Przygody krasna-
la Kichusia” to pierwsza 
część z planowanej przez 
Barbarę Delimat serii. 
Czternastostronicowa 
książeczka formatu A4 ad-
resowana jest do najmłod-
szych czytelników. Bajka 
została napisana wiele lat 
temu dla dzieci Autorki 
i na długi czas trafiła do 
szuflady. Dorosłe już dziś 
dzieci Barbary Delimat 
przypomniały o Kichusiu, a Autorka postanowiła 
opublikować wierszowaną bajkę. 

Bohaterem książeczki jest sympatyczny krasnal 
Kichuś, przyjaciel leśnych zwierząt. Przesłanie jest 
proste, uniwersalne i zrozumiałe dla młodego czy-
telnika, mówi o przyjaźni, dobroci i umiejętności 
niesienia pomocy. Dodatkowym atutem bajki są 

barwne ilustracje wy-
konane przez Agnie- 
szkę Strzelecką - Ślęzak  
- absolwentkę Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych im. Wła-
dysława Strzemińskiego  
w Łodzi. Oryginały ilu-
stracji zostały wykonane 
akwarelą, dzięki czemu 
mają charakterystyczną 
dla tej techniki malar-
skiej delikatną, pastelową  

kolorystykę. 
Wydanie publikacji zostało sfinansowane z pry-

watnych środków Autorki. Publikację można zaku-
pić we wszystkich bolesławieckich księgarniach.

Maria Sobolska

Ryszard Adam Gruchawka
KUFEREK BAJECZEK
Bolesławiec 2016, ss. 82

W grudniu 2016 r. Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Bolesławcu z/s w Kruszynie 
(GOKiS) wydał dedykowany 
wnukom - zbiorek bajek zna-
nego bolesławieckiego poety-
-amatora. Bohaterami wierszy-
ków są zwierzęta, owady, owoce  
i warzywa znane dzieciom  
z najbliższego otoczenia. Dzięki 
zabawnym przygodom, które się 
przydarzają ożywionym bohate-
rom owych historyjek, prostym 
rymom i nienachalnej dydaktyce 
są świetną rozrywką dla najmłod-
szych. Atrakcyjność książeczki 
podnoszą barwne, bardzo piękne 
ilustracje, jakich nie powstydził-

by się profesjonalny plastyk, wy-
konane przez dzieci z pracowni 
Krystyny Greli. Przedział wieku 
młodych artystów to 8-11 lat! 

Dodatkowym walorem tej 
pozycji jest ogromna staranność 
edytorska: twarda okładka, do-
bry papier, wyrazisty i dobrze 
czytelny druk. Taką książeczkę  
z przyjemnością bierze się do 
ręki, a czyste kartki: dwie na po-
czątku i jedna na końcu - zachę-
cają (aż kuszą) małego odbiorcę 
do podjęcia próby wykonania 
własnych ilustracji (rysunków).  

Maria Sobolska
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Iwona Banach
CZARCI KRĄG

 Katowice 2016, ss. 316

Akcja kolejnej książki bole-
sławianki Iwony Banach toczy 
się w miejscowości, która - jak 
zapewnia autorka na stronie po-
przedzającej opowieść - „nie 
istnieje i nie ma nic wspólnego 
z żadnym miejscem na świe-
cie… Zdarzenia i osoby są więc 
fikcyjne” (s. 5). Jednak uważny 
czytelnik, zagłębiając się w treść, 
zacznie odkrywać, że i postaci,  
i małomiasteczkowa atmosfe-
ra są satyrą na stereotypy, które 
wciąż funkcjonują.

Samo miasteczko, nomen 
omen, Zagubin - „siedlisko sta-
rych bab i zabobonów” (s. 20) 
jest miejscem, w którym boha-
terowie szukają sposobu na oży-
wienie dusznej atmosfery i zaro-
bienia pieniędzy, najlepiej dużych. Jedna z bohaterek 
„zaczynając pracę w branży kojarzenia małżeństw 
potrzebowała słupów. Słupy są konieczne wszędzie, 
w polityce, w gastronomii, wszędzie, bo jak pierw-
szym klientom pokazać album ze zdjęciami przy-
szłych żon, kiedy się ma tylko jedną kandydatkę i do 
tego z zezem” (s. 29). 

Rozkopane groby (wampiryczne pochówki?), ta-
jemnicze wysadzenie gipsowej krowy (zwykły wan-
dalizm czy akt terroryzmu?) sprawiają że powstał 
pomysł, by ... urządzić Wampiriadę! „To taka tutej-
sza akcja, święto. Pochód, fajerwerki, przebierańcy, 
taki, no … festiwal” (s. 33). No i ruszyło miejscowe 
rzemiosło, gospodarka nabrała rozpędu. Produkowa-
no czarne koszulki z napisem „krwiodawstwo tak, 
krwiopijstwo nie”, kupowane chętnie przez młodzież 
emo; na potęgę uprawiano i sprzedawano czosnek, 
zaczęli działać miejscowi uzdrowiciele, ze sklepów 
znikało wszystko. „Zaczęto spekulować. Dlaczego 

Kowalski jest taki blady? Ja-
kim cudem Morawska tak dużo 
schudła? Skąd Bubała ma takie 
pieniądze. A kaszanka? Nagle 
zaczęła znikać ze sklepów! Po-
winno się bardziej zwracać uwa-
gę na to, kto ją kupuje. No i te 
ostatnio modne krwiste steki”  
(s. 13).

Do takiej miejscowości przy-
jeżdża młoda dziewczyna, pry-
watny detektyw, by na polecenie 
szefowej sprawdzić „jednego 
faceta”, w którym coś „nie gra”. 
„Żeby chociaż rozwodnik, ale 
i to nie! Inteligentny, zamożny, 
wykształcony, bez dzieci i nało-
gów, nawet w więzieniu nie sie-
dział, tylko go w ramki oprawić 
i pilnować, żeby go muszki nie 

posrały” (s. 18). 
Dalej akcja toczy się wartko, nabiera tempa. 

Horror miesza się z komizmem i postaci, i sytuacji,  
i słownym. Bawi czytelnika wyjaśnianie: są wampiry 
czy nie? („to dla miasteczka niezły zarobek”, a nie-
toperze? („atakowały dziewice czy nie?”), a gipsowa 
krowa? („Komu wadziła ta głupia krowa?”, s. 38). 

Zapewnienie Autorki, że przedstawione zdarzenia 
nie mają nic wspólnego z rzeczywistością prowoku-
je, by takie związki znaleźć, tym bardziej, że boha-
terowie i sytuacje, w jakich się znaleźli, wydają się 
znajome.

Książka ta jest dobrą rozrywką na długie jesienne 
(i nie tylko) wieczory i długie, nudne podróże. Atrak-
cyjność podnoszą zabawne dialogi i bohaterowie, 
często naiwni prostaczkowie ze śmiertelną powagą 
traktujący wydarzenia, w których uczestniczą.

Maria Sobolska
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Iwona Banach
MASKI ZŁA

Katowice 2016, ss. 198

Nowa powieść bolesławian-
ki Iwony Banach to - zdawać by 
się mogło - klasyczny kryminał. 
Jednak tak nie jest. Autorka wy-
stawia ciekawość czytelnika na 
nie lada próbę. Eksperymentuje 
z formą. Akcja toczy się dwu-
torowo, informuje o tym różny 
rodzaj czcionki. Równolegle 
do zwykłym drukiem opisa-
nych wydarzeń, przedstawia-
nych przez narratora stojącego 
z boku, wypowiadającego się  
w trzeciej osobie liczby pojedyn-
czej - wprowadza tekst pisany 
kursywą, a narrator jest uczest-
nikiem akcji, wypowiada się  
w pierwszej osobie liczby mno-
giej, co prowokuje czytelnika do 
identyfikowania go z którymś  
z bohaterów tej części opowieści.

Już sam początek (druk zwykły) jest nieszablono-
wy, odnosi się wrażenie, że brakuje wprowadzenia w 
akcję: „W jakiś czas potem znaleziono trzecie zwło-
ki.” Brak konkretów. Rodzą się pytania: kiedy?, kto 
znalazł?, trzecie?, a te poprzednie?, a jaka płeć? Dłu-
go nie ma na nie odpowiedzi, bo po zaledwie kilku 
stronach mamy tekst pisany kursywą. I tak jest już do 
końca. Czytelnik nie od razu zaczyna wiązać ze sobą 
oba wątki, ale takie budowanie akcji podsyca jego 
ciekawość. Stopniowo poznaje miejsce akcji: małe, 
prowincjonalne miasteczko, posterunek policji z ko-
mendantem (niejaki Puchalski), posterunkową (Lidia 
Konewka) i policjantem (Paweł Lisiecki); za darmo 
rozdawana gazeta „Głos Zawiszyna”, młoda dzien-
nikarka (Paulina Orczak, adoptowana córka miejsco-
wych notabli) i …tajemnicza, bogata przyjezdna. Był 
też w miasteczku jakiś instytut, „coś w rodzaju domu 
dziecka”, „jakby dom opieki dla chorych dzieci”, wo-

kół którego koncentrują się wy-
darzenia. Był, ale przestał istnieć 
w niejasnych okolicznościach,  
o czym bohaterowie niechętnie 
mówią. 

Wprowadzany, co kilka stron 
tekst pisany kursywą nawiązuje 
do dramatycznego końca owe-
go instytutu, ma niezwykłych  
i tajemniczych bohaterów: babkę 
- pijaczkę, raz łagodną, raz wul-
garną i pełną agresji, czarownicę, 
diabła i jakieś nieszczęsne, zagu-
bione dzieci z dziwną maskot-
ką, rozprutym misiem. Czytając 
tekst pisany kursywą ma się wra-
żenie, że są to majaki psychicz-
nie niezrównoważonych.

I narrator, i bohaterowie obu 
części wiedzą więcej niż mówią, 

a czytelnik, który chciałby również posiąść tę wiedzę, 
poznać kulisy zbrodni, niecierpliwie próbuje wiązać 
oszczędnie dawkowane informacje.

Autorka bawi się formą, po mistrzowsku ope-
ruje ogólnikami, roi się w tekście od określeń typu: 
wszystko, wtedy, kiedyś, jakieś, cokolwiek, takie 
tam, czegoś, któreś z dzieci, jacyś rodzice itp. W koń-
cu oba teksty łączą się w logiczną całość, wyjaśnia 
się, kim były ofiary, kto i dlaczego je zamordował.

Powieść „Maski zła” odsłania mentalność ludzi 
powiązanych układami, ich marzenia o sukcesie, 
ukazuje jak przeżyta w dzieciństwie trauma determi-
nuje całe dorosłe życie.  

Jest na pewno warta przeczytania.

Maria Sobolska
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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 

reklamowej oraz projektowaniu wydawnictw. Wydawca kilkunastu książek, przewod-
ników oraz publikacji promocyjnych. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Boleesławiec 
za promocję miasta. Wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych i ogólnopolskich 
konkursach fotograficznych. Założyciel Stowarzyszenia Fotograficznego Camera, or-
ganizator wielu wystaw i plenerów. Członek zarządu Forum Samorządowego.

REDAKCJA

Grzegorz Strauchold
Prof. dr hab., kierownik Zakładu Historii Najnowszej i Pracowni Atlasu Historycz-

nego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania: hi-
storia XX w., w szczególności dzieje Polski, Niemiec, Czech i Dolnego Śląska, polska 
myśl polityczna zachodnia, geografia polityczna i historyczna, regionalistyka, dzieje 
instytucji politycznych. Autor około 300 publikacji, w tym czterech samodzielnych 
książek.

RECENZENT WYDAWNICZY
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WSPÓŁPRACOWNICY

Agata Bojanowska
Ukończyła historię sztuki oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną ze specja-

lizacją public relations & corporate identity na Uniwersytecie Wrocławskim. Absol-
wentka podyplomowych studiów promocji kultury - Menedżer Kultury we Współpra-
cy Regionów Unii Europejskiej. Pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, autorka  
i wpółautorka publikacji o tematyce lokalnej.

Adam Baniecki
Historyk, archiwista, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu oraz 

Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni kie-
rownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddziału w Lubaniu, redaktor naczel-
ny Naukowego Portalu Archiwalnego (ArchNet), członek zarządu Bolesławieckiego 
Klubu Taekwon-Do ITF, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich oraz Rady Programowej czasopisma „Archiwista Polski”.

Ewa Browarczyk
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, była nauczycielka 

wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego i instruktorka plastyki.

Monika Czarnota
Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych  Uniwersytetu Wro-

cławskiego. Ukończyła historię ze specjalizacją archiwistyka i dokumentalistyka kon-
serwatorska. Interesuje się historią lokalną, a zwłaszcza zagadnieniem osadnictwa po 
II wojnie światowej.

Barbara Bednarowicz
Urodzona w Bolesławcu. Ukończyła studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie w 2012 r. (dyplom w pracowni prof. Adama Myjaka). Bra-
ła udział w wystawie Coming Out – Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie w 2012 r., laureatka dwóch nagród na tej wystawie: nagrody Adama i Ire-
ny Gawlikowskich oraz Złotego Dłuta – nagrody wydziału Rzeźby ASP w Warszawie. 
Zawodowo związana z bolesławieckim Młodzieżowym Domem Kultury.

Zygmunt Brusiło
Historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Studiów Podyplomowych  

w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu. Nauczyciel i dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego i wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych. Prezes Towarzystwa 
Miłośników Bolesławca. Autor publikacji o historii Bolesławca w monografii i „Głosie 
Bolesławca”. Członek Prezydium Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kultural-
nego we Wrocławiu. Dolnośląski przewodnik PTTK.
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Maria Czyżowicz
Absolwentka Akademii Ekonomicznej oraz Nauczycielskiego Studium Podyplo-

mowego w Jeleniej Górze. W czasie studiów pilot Chorągwi ZHP w Jeleniej Górze. 
Instruktor ZHP w stopniu podharcmistrza. Żeglarz w stopniu sternik morski. Nauczy-
cielka historii, wiedzy o społeczeństwie i przedmiotów ekonomicznych w szkołach 
bolesławieckich. Pasjonat podróży, historii i innych kultur.

Krzysztof Hewak
Urodzony w Bolesławcu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku 

etnologia. Od 2000 r. pracuje w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Rozwoju  
i Promocji Miasta, od 2016 r. pełni obowiązki Naczelnika Wydziału. Od 2016 r. prezes  
Stowarzyszeniem Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Miłośnik historii,  
sztuki i przyrody.

Grzegorz Piotr Hryciuk 
Historyk, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocław-

skiego,  specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, historii najnowszej, historii 
politycznej XX w., historii Polski i powszechnej XX w., stosunkach polsko-ukraiń-
skich w XX w.

Agnieszka Gergont
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzecznik 

prasowy miasta Bolesławiec. Posiadane specjalności: public relations, dziennikarstwo 
i komunikacja medialna. Autorka i współautorka licznych publikacji prasowych, akcji 
oraz kampanii wizerunkowych w kraju i za granicą.

Barbara Glinkowska
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Instytutu Archeolo-

gii na kierunku archeologia, specjalizacja: konserwacja zabytków archeologicznych.  
Od 2009 r. pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, obecnie na stanowisku:  
starszy konserwator. Autorka i współautorka opracowań dotyczących dziejów bolesła-
wieckiej ceramiki.

Eugeniusz Jabłoński  
Emerytowany żołnierz zawodowy, samorządowiec. Radny Rady Miasta Bolesła-

wiec od 2010 r. W obecnej kadencji zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Finansów, zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny  
i Spraw Społecznych, członek Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa, członek Komisji Rewizyjnej. Członek Zarządu Stowarzyszenia  
„FORUM” od 2003 r.  Z zamiłowania działkowiec.

Lesław Kasprzycki 
Urodzony w roku 1943. wykształcenie wyższe pedagogiczne. W latach 1966-1981 

pracował w placówkach oświatowo-kulturalnych, od 1981 r. aż do końca pracy zawo-
dowej w szkolnictwie. Od 2005 r. na emeryturze. Wolny czas poświęca na rysowanie, 
dobrą książkę, muzykę klasyczną i filatelistykę.
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Joanna Nowosielska-Sobel
Dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu Historycznego Uniwer-

sytetu Wrocławskiego. Badacz historii Śląska wieku XIX i XX. Najważniejsze publika-
cje: Od ziemi rodzinnej ku ojczyźnie ideologicznej. Ruch ochrony stron ojczystych (He-
imatschutz) ze szczególnym uwzględnieniem Śląska (1871-1933); Spór o nowoczesność. 
Konfrontacje postaw środowisk twórczych i odbiorców sztuki we Wrocławiu w latach 
1900-1932. Współautorka licznych wydawnictw i współorganizatorka wielu  konferencji. 

Zbigniew Kaźmierski 
Urodzony 24 kwietnia w Strzałkowie w powiecie Września. Absolwent Wyższej 

Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu w 1972 r. Mieszkaniec Bolesławca od 1952 r. Od 
1993 r. na emeryturze. Pasjonat szachów.

Halina Majewska
Bibliotekoznawca ze specjalnością informacja naukowa, dyrektor Miejskiej Biblio-

teki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Bolesławcu, członek Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Bolesławca.

Danuta Maślicka 
Doktor nauk humanistycznych, wieloletnia nauczycielka, założycielka Izby Pamię-

ci „Kobiety czasów II wojny światowej”, w opozycji demokratycznej i „Solidarności” 
(lata 80-te), współorganizatorka Telewizji Lokalnej w Bolesławcu, dyrektorka Bole-
sławieckiego Ośrodka Kultury (1990-2001). Wydała tomiki wierszy „Rozmowy z nie-
bem” i prozę wspomnieniową „Znikopis. Pamiętasz była solidarność” (2009), „Spek-
takl” (2014). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 2015.

Franciszek Kozdra 
Urodzony 11 marca 1945 r. Działacz NSZZ „Solidarność”: w strukturach zakładowych 

(Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych, wrzesień 1980 - październik 2001 r.), 
Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Bolesławcu (październik 1980 - grudzień 
1981), Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Bolesławcu (stan wojenny), 
RKW Oddział Bolesławiec i Zarząd Regionu Dolny Śląsk - Wrocław (1988-1990) oraz     
w Zarządzie Regionu Jelenia Góra (1990–2002). Obecnie na emeryturze.

Tomasz Niewodniczański
Fizyk, elektronik, dr nauk chemicznych, specjalista Systemów Zarządzania Jako-

ścią. Emerytowany nauczyciel akademicki na politechnikach w Częstochowie, Łodzi  
i Wrocławiu i w Instytucie Łączności oraz pracownik w Urzędzie Komunikacji  
Elektronicznej. Radny Gminy Oława. Główne hobby: krótkofalarstwo, alpinizm, narty  
biegowe, rower, fotografia.

Mariusz Olczak
Historyk, archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocław-

skiego. Zastępca dyrektora ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów spo-
łecznych Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji 
naukowych i popularno-naukowych na temat dziejów Dolnego Śląska, epoki wojen 
napoleońskich, historii Polski okresu II wojny światowej i czasów powojennych. Re-
daktor serii wydawniczej „Z Archiwum Czynu Niepodległościowego”.
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Tadeusz Orawiec
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Pedago-

gicznych, kierunek historia sztuki. Kierownik Działu Ceramiki w Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu. Autor i współautor opracowań dotyczących dziejów bolesławieckiej  
ceramiki. Współorganizator projektów naukowych i badawczych.

Andrzej Olejniczak  
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Instytutu Historyczne-

go Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczeń prof. Marka Czaplińskiego (magisterium) i prof. 
Jerzego Maronia (doktorat). Przez wiele lat pracował w Muzeum Ceramiki w Bolesław-
cu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii wojskowości do czasów 
najnowszych, emigracji polskiej po II wojnie światowej, historii Śląska, historii techniki 
wojskowej. Obecnie pracuje we wrocławskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Józef Pokładek
Bolesławianin, geodeta, w latach 1994–1998 naczelnik Wydziału Geodezji. Od 1998 r. 

związany z samorządem. Radny III, IV, V, VI kadencji Rady Miasta Bolesławiec - 
wiceprzewodniczący Rady V kadencji, przewodniczący Rady VI kadencji. Przewod-
niczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Starostwie Powiatowym.  
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP (1998) oraz  przez Mi-
nistra Infrastruktury za Zasługi dla Geodezji RP (2005).

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).

Anna Puk
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Historycznych i Peda-

gogicznych, kierunek historia, specjalność: dokumentalistyka konserwatorska i historia 
Śląska. Pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Autorka i współautorka publika-
cji o tematyce lokalnej. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję 
miasta w 2013 r. (2014).

Krzysztof Rajczakowski
Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu  

Wrocławskiego. Ukończył historię ze specjalizacją archiwistyka i dokumentalisty-
ka konserwatorska. Pracownik Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, wieloletni członek 
Związku Harcerstwa Polskiego. Zainteresowania badawcze to dzieje Bolesławca po 
1945 r. oraz historia ogólna XVIII wieku.

Alina Rataj
Nauczycielka języka francuskiego, wicedyrektor w II Prywatnym Gimnazjum  

im. kpt. Krzysztofa Baranowskiego w Bolesławcu. Instruktor Związku Harcer-
stwa Polskiego w stopniu podharcmistrza, instruktor żeglarstwa, drużynowa drużyn  
żeglarskich. Miłośnik podróży.
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Dariusz Rataj 
Absolwent AWF Wrocław na Wydziale Nauczycielskim. Nauczyciel wychowania 

fizycznego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu oraz II Prywat-
nym Gimnazjum im. kpt. Krzysztofa Baranowskiego w Bolesławcu. Retman Hufca 
ZHP Bolesławiec. Instruktor żeglarstwa, instruktor motorowodny, instruktor Związ-
ku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza. Wieloletni komendant obozów  
żeglarskich w Lubikowie. Drużynowy drużyn żeglarskich, miłośnik historii Bolesławca. 
Animator kultury fizycznej.

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.

Stanisław Ratajski
Z urodzenia bolesławianin, z zamiłowania Dolnoślązak. Lat 25, mgr socjologii, 

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Stażysta w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Interesuje się socjologią, historią, psychologią. Miłośnik 
muzyki, jako słuchacz i muzyk-amator.

Barbara Smoleńska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauczycielka w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu, w latach 2002–2012 wicedy-
rektor tej szkoły. Od 2011 r. współorganizatorka dolnośląskiej akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” i koordynator działań w Bolesławcu. Otrzymała w 2013 r. odzna-
kę 25-lecia TMLiKP-W. Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Bolesławiec za Promo-
cję Miasta w 2014 r. Odznaczona w 2015 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

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.

Michał Szwed
Bolesławianin, społecznik, harcerz, pomysłodawca i założyciel Bolesławieckiej 

Szkoły Filmowej przy II Prywatnym Gimnazjum im. kpt. Krzysztofa Baranowskiego, 
instruktor Pracowni Edukacji Filmowej BOK - MCC. Producent i współtwórca Regio-
nalnej Telewizji TVT. Na co dzień pracuje z młodzieżą tworząc filmy krótkometrażowe 
w PEF przy Bolesławieckim Ośrodku Kultury - Międzynarodowym Centrum Ceramiki 
w Bolesławcu oraz prowadzi Bolesławiecką Szkołę Filmową. 

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.
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